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• A evolução e importância da instituição
• Centro de excelência em pesquisa, ensino e tratamento
• Um dos três maiores núcleos de cardiologia do mundo
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UM GRANDE MÉDICO, UM GRANDE 
CIENTISTA
Em 14 de agosto, comemora-se o Dia do Cardiologista, profissional que cuida de um dos 
mais preciosos órgãos do corpo humano. Para homenagear todos os cardiologistas na 
passagem desta data, preparamos uma reportagem especial com o Incor – Instituto do 
Coração (SP), um centro de excelência em pesquisa, ensino e tratamento de doenças nas 
áreas de cardiologia e pneumologia e de cirurgias cardíaca e torácica.
Mais do que mostrar a estrutura do hospital, que se destaca no campo da produção 
científica e de pesquisa, queremos valorizar o trabalho dos profissionais que fazem da 
Instituição uma das mais respeitadas do mundo.
O Incor tem sua história ligada à trajetória do Prof. Euryclides de Jesus Zerbini, cirurgião e 
cientista que transformou a medicina brasileira.
Em 1958, foi ele que esteve à frente do que foi considerada uma revolução na cardiologia 
brasileira: a primeira cirurgia de coração no País.
O Incor é o maior legado do Prof. Zerbini, que comemoraria em maio de 2012 100 anos 
de vida. A Instituição, fundada em 1977, se perpetuou e prosperou. Graças à abnegação 
deste médico, hoje o Incor é o maior centro de transplante de coração e de pulmão da 
América Latina.
Em comemoração à memória do Prof. Zerbini, o Incor está promovendo a exposição 
Zerbini: o Homem, o Cirurgião e o Cientista, aberta ao público, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h, no andar térreo do Instituto, em São Paulo. Vale a pena visitar e conhecer 
um pouco mais dos feitos deste grande ser humano.
Na mostra, estão expostos equipamentos, como a primeira máquina de circulação 
extracorpórea fabricada no Brasil, na década de 1950, documentos e fotos do Prof. Zerbini 
na intimidade da família e no convívio acadêmico, social e político. 
Esperamos que todos apreciem esse rico trabalho. Nossos parabéns a todos os 
cardiologistas do Brasil.
Neste edição, o leitor também receberá um exemplar da nova versão do Código de Conduta 
da Interfarma, que passou por uma revisão.

Boa leitura!

Nelson Coelho
Publisher

Editorial
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10 vezes 14 de Agosto.

Juntos a favor da vida.

Há uma década trabalhamos para conquistar e 
manter a sua confiança, com um relacionamento, 
baseado em admiração, respeito, simpatia e 
oferecendo produtos de qualidade e confiança, 
atendendo-os da melhor maneira possível.

Hoje, com 10 anos de convivência, aprendemos 
a admirá-lo, cumprimentando pelo dia que 
celebra o fundamental trabalho de uma grande 
especialidade.

14 de Agosto. Dia do Cardiologista.

Que bom que estamos juntos esse tempo todo!

Uma homenagem

anuncio dia do cardio.indd   1 18/06/12   16:13



Depois do sucesso do primeiro 
Pharma Point, o Grupemef repetiu a 
iniciativa e realizou, em 20 de junho, a 
segunda edição do evento, que acon-
teceu no auditório do Sindusfarma, 
em São Paulo.

Desta vez, foi abordado o tema 
World Review para Analistas – ten-
dências e oportunidades globais na 
Indústria Farmacêutica. O palestran-
te convidado foi Paulo Paiva, Diretor 
Comercial do IMS Health, que apre-
sentou um panorama geral da indús-
tria farmacêutica, com análises sobre 
a dinâmica de mercado – Tendências 
e oportunidades – Global, Latam e 
Brasil, Preço, Novos Elementos e 
Crise Global.

O encontro, que reuniu 55 parti-
cipantes, foi mais uma oportunidade 
para que os profissionais tivessem 
uma visão ampla do cenário global do 
setor.

Mais uma vez, os presentes elogia-
ram a sinergia do grupo e a iniciativa 
que está se tornando um canal efi-
ciente para discussão e debates com 
um público que apresenta interesses 
comuns.

O próximo encontro já está sen-
do trabalhado. Deverá acontecer em 
agosto, na sede do Sindusfarma.            
O tema será Supply Chain. Em breve, 
divulgaremos a data e toda a progra-
mação do evento em nosso site.

Grupemef

Com essas ações, o Grupemef 
pretende não só aproximar e integrar 
os profissionais da indústria farmacêu-
tica, mas também criar um espaço 
para um intercâmbio rico de informa-
ções e experiências. Por isso, além 
dos Pharma Points, a atual diretoria 
está empenhada em criar programas 
de treinamento, como o que ocorrerá 
em agosto, por meio de uma parceria 
com a TNS, que irá abordar os desa-
fios da pesquisa de mercado.

Para implementar essas e ou-
tras ações, queremos contar com a 

participação de todos os profissionais, 
trazendo opiniões e sugestões para 
que possamos desenvolver projetos 
que agreguem valor e contribuam 
para o sucesso das pessoas e das 
Farmacêuticas.

Acreditamos que “pensar em con-
junto” traz muito mais resultados con-
cretos e ideias criativas. Por isso, esta-
mos sempre abertos e esperamos por 
sua colaboração! 

Humberto Katori
Diretor-Geral

UM EFICIENTE CANAL PARA 
DEBATES

Humberto Katori e Paulo Paiva, do IMS
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Sindusfarma

O Sindusfarma realizou, no fim de 
junho, um encontro que já é um divisor 
de águas para o setor farmacêutico no 
Brasil. O Simpósio Internacional Novas 
Fronteiras Farmacêuticas nas Ciências 
da Regulamentação, Tecnologia e 
Sistema da Qualidade reuniu durante 
dois dias especialistas dos Estados 
Unidos, Europa e Brasil no auditório 
da Anvisa, em Brasília, para discutir os 
avanços do conhecimento na indústria 
farmacêutica, com foco em ciência, 
tecnologia, regulamentação e sistemas 
de qualidade.

O Simpósio foi organizado para 
atender a um pleito formulado pelo 
Dr. Dirceu Barbano, na qualidade de 
Presidente da Diretoria Colegiada 
da Anvisa, e pelos diretores do 
Sindusfarma, presidido por Omilton 
Visconde Jr, quando da visita ao 
Sindusfarma em meados de 2011.

Naquela oportunidade, foram fei-
tas várias reflexões que possibilitam 
descortinar oportunidades para o 
Brasil, em decorrência de um trabalho 
coordenado entre os setores públicos 
e industriais, no campo farmacêutico 
e, particularmente entre a Anvisa e o 
Sindusfarma, que podem resultar em 
benefício de todos.

Com uma construção efetiva de 
relacionamento e de ações pode-se 

contribuir com os esforços políticos 
de colocar o Brasil ainda mais ali-
nhado com aqueles que ocupam a 
liderança no desenvolvimento de fár-
macos e medicamentos de interesse 
regional e também global.

Em decorrência deste conceito 
estratégico, assumimos a responsa-
bilidade de coordenar a organização 
de um evento que pudesse descor-
tinar as fronteiras do conhecimento, 
evidentemente na área farmacêutica, 
e que pudesse servir como estímulo 
a pesquisadores, cientistas e dirigen-
tes empresariais e de órgãos gover-
namentais para ações operacionais e 
estratégicas.

Os primeiros contatos que fizemos 
foram com o Dr. Vinod Shah, cientista 
com 30 anos de experiência na FDA, 
na qualidade de secretário-científico 
e membro do conselho executivo da 
Federação Internacional de Farmácia 
e Ciências Farmacêuticas (FIP), e 
com o Dr. Tom Sam, ex-presidente 
e atual secretário-geral da Seção de 
Farmácia Industrial (IPS) da FIP, que 
aderiram prontamente à concepção 
do simpósio.

Em Hyderabad, na Índia, em se-
tembro de 2011, onde participei do 
69º Congresso da FIP e dos painéis 
da IPS, foi-nos possível delinear os 

A evolução dos 
processos industriais 
farmacêuticos nos 
últimos anos foi 
notável. Atualmente, 
modernos 
equipamentos 
analisam em tempo 
real todas as etapas de 
produção na própria 
linha de fabricação e 
embalagem.

AS NOVAS FRONTEIRAS 
FARMACÊUTICAS
Lauro Moretto
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18 ANOS GERANDO RESULTADOS 
PARA A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

                                                   R. Fidêncio Ramos, 160 - Vila Olímpia  |  São Paulo 
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Sindusfarma

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

três eixos temáticos que seriam obje-
to de exposições e debates aqui em 
Brasília, para atender ao estabelecido 
na estratégia definida pelos dirigentes 
da Anvisa e do Sindusfarma, quais 
sejam: as novidades e fronteiras cien-
tíficas, tecnológicas, regulatórias e 
do sistema da qualidade na indústria 
farmacêutica, com base na evolução 
das ciências.

Com os primeiros rascunhos do 
título e dos assuntos no papel, reuni-
-me com a Dra. Maria Cecília Britto, 
integrante da Diretoria Colegiada da 
Anvisa, analisando essas propostas. 
Este processo foi relativamente sim-
ples, pois as convergências eram 
tantas que o programa preliminar 
converteu-se em definitivo com ape-
nas alguns ajustes. 

Com a concordância dada pela 
Anvisa, Tom Sam e Vinod Shah ti-
veram o trabalho maior de convidar 
algumas das principais expressões 
científicas mundiais nos temas pro-
postos para vir ao Brasil e tomar par-
te do encontro.

Os objetivos traçados para o 
Simpósio foram plenamente atingi-
dos, tanto no que concerne ao con-
teúdo das apresentações quanto em 
relação ao número de participantes. 
Com mais de 200 presenças registra-
das, o fórum superou as expectativas 
iniciais. 

A evolução dos processos indus-
triais farmacêuticos nos últimos anos 
foi notável. Atualmente, modernos 
equipamentos analisam em tempo 
real todas as etapas de produção na 
própria linha de fabricação e embala-
gem – a chamada “quality by design” 
(“qualidade por concepção”).

No campo da regulamentação, os 
recentes avanços da ciência em áreas 
como a genética, a biotecnologia e 
a nanotecnologia lançam grandes 
desafios para o setor. Os conceitos de 
bioequivalência e biodisponibilidade 
vigentes, formatados na década 
de 1980, com base em métodos 
analíticos e sistema in vitro, são muito 
dependentes dos testes em pessoas 
e animais. As empresas de vanguarda 
começam a incorporar novos 
métodos de testes em laboratório, 
como as membranas que permitem 
simular o organismo humano e as 
situações orgânicas.

O sistema da qualidade, in-
troduzido pela ICH – International 
Conference on Harmonization, no iní-
cio da década de 2000, e já em pro-
cesso de adoção na Europa, Estados 
Unidos da América do Norte e Japão, 
também objeto de recomendação 
pela OMS, constitui precioso docu-
mento para assegurar a qualidade 
dos medicamentos.

A ICH elaborou outros importan-
tíssimos guias, que constituem  docu-
mentos imprescindíveis que permitem 

demonstrar a eficácia e a segurança 
de medicamentos. Em grande re-
sumo, os guias da ICH disciplinam 
metodologias e as boas práticas de 
fabricação de insumos ativos, estu-
do de estabilidade, a formação de 
documentação para registro, além 
de conceitos muito aperfeiçoados no 
controle da qualidade durante o pro-
cesso de fabricação. 

Na área produtiva, a PAT – Process 
Analytical Technology (Tecnologia 
Analítica no Processo) estabelece a 
análise do produto na própria linha 
de produção e a RTR – Real Time 
Release (Liberação em tempo real), 
que testa cada produto em tempo 
real, reduzindo o tempo de liberação 
dos medicamentos em produção e 
assegurando a qualidade durante 
todo o ciclo produtivo.  

Os desafios impostos pelas no-
vas fronteiras do conhecimento na 
área farmacêutica são diversos e de 
grande envergadura. E a indústria far-
macêutica instalada no Brasil já expe-
rimenta esse processo de transição 
para os modernos modelos com a 
mesma seriedade e competência de 
sempre. Afinal, esta é a vocação do 
setor.

Mas, obviamente, o Simpósio não 
esgotou os assuntos. É de fundamen-
tal importância que as discussões se 
aprofundem e que sejam planejadas 
atividades sequenciais e aditivas aos 
temas expostos. Com essas iniciati-
vas, serão dadas oportunidades aos 
profissionais brasileiros de se engaja-
rem na prospecção de novos avanços, 
bem como avaliação e adoção dos co-
nhecimentos já consolidados. 

Os desafios impostos 
pelas novas fronteiras 
do conhecimento na 
área farmacêutica são 
diversos e de grande 
envergadura.

10  | Jul - Ago 2012
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NOSSA EMPRESA 
É FEITA DE UMA 
COMPOSIÇÃO ÚNICA: 
PESSOAS, TRABALHO 
E EXCELÊNCIA.

Obrigado colaboradores, médicos, farmacêuticos, balconistas, 
distribuidores e consumidores. Essa é uma conquista de todos nós. 
Resultado do investimento em tecnologia, pesquisa e inovação que nos 
faz líderes do mercado farmacêutico brasileiro e a 3ª indústria do setor 
na América Latina*. Ficamos orgulhosos com este reconhecimento, 
mas é a sua confi ança que nos fornece a dose diária de motivação 
para seguir melhorando.

*Fonte: IMS Health.

EMS. A melhor empresa do setor farmacêutico. 
Eleita novamente no Especial Melhores e Maiores 
da Revista Exame, e na primeira edição do Prêmio 
Melhores do Brasil, do Jornal Brasil Econômico.

N-Anc_Kairos.indd   1 7/6/12   12:00:47 PM



Os esforços tradicionalmente em-
preendidos pela indústria farmacêutica 
de pesquisa, em busca da inovação e 
de novas terapias, enfrentam o cons-
tante desafio de oferecer tratamento e 
cura para as mais diversas enfermida-
des em torno do mundo.

Não obstante, há, por certo, outra 
missão a acompanhar neste mercado 
tão dinâmico: manter a conduta ética 
nas atividades de pesquisa, desen-
volvimento, no acesso e também na 
promoção dos novos medicamentos. 

A Interfarma, que representa 43 
laboratórios de pesquisa instalados 
no Brasil, tem sido intransigente na 

Interfarma

defesa dos mais rigorosos preceitos 
éticos nas suas ações. E a revisão do 
seu Código de Conduta – ora encar-
tado nesta importante publicação – é 
mais uma demonstração dessa preo-
cupação com a transparência.

O novo texto do Código de 
Conduta da Interfarma foi construí-
do inspirado no diálogo com as ins-
tituições reguladoras e no empenho 
e esforço das nossas empresas as-
sociadas e nos melhores exemplos 
de entidades internacionais do setor. 
Divulgar este documento para toda 
a sociedade é, portanto, para nós, 
da Interfarma, motivo de orgulho, um 

momento extraordinário que não se 
esgota na nova edição revisada. Será 
sempre um processo de aperfeiçoa-
mento das boas práticas no relacio-
namento entre empresas, médicos e 
profissionais de saúde.

A nova versão do Código de 
Conduta da Interfarma tornou-se em-
blemática e histórica pelo fato de in-
corporar, de forma pioneira, os termos 
do inédito entendimento a que chegou 
com o Conselho Federal de Medicina, 
Associação Médica Brasileira e 
Sociedade Brasileira de Cardiologia. 

Portanto, as disposições conti-
das no Código como regras para os 
profissionais de nossas empresas as-
sociadas incluem o compromisso éti-
co que deve sempre presidir, com a 
mais absoluta clareza e transparência, 
a relação entre médicos e a indústria 
farmacêutica.

Esperamos que esta iniciativa seja 
também um marco no setor farmacêu-
tico, e, que possa motivar e encorajar 
outros segmentos a caminharem para 
processos e modelos de negócio cada 
vez mais éticos e transparentes. 

Antônio de Britto, Presidente-Executivo da Associação da 
Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma).                                                 
E-mail: interfarma@interfarma.org.br

Divulgar o Código de 
Conduta para toda a 
sociedade é para a 
Interfarma motivo de 
orgulho, um momento 
extraordinário que 
não se esgota na nova 
edição revisada.  

POR UM MERCADO CADA VEZ 
MAIS ÉTICO E TRANSPARENTE
Antônio Britto
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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

FOLLOW 

www.epharma.com.brCentral de Atendimento: 11 4689-8686 www.epharma.com.brAtendimento: 11 4689-8686Central de Atendimento: Central de Atendimento: Central de Atendimento: Atendimento: 11 4689-8686

120319_EPH_UpPharma_Boehringer_AF.indd   1 19/03/12   12:01



Marketing

Para persuadir consumidores qua-
se tudo é válido na propaganda comer-
cial. Isso porque a propaganda precisa 
agregar alguma emoção, algum víncu-
lo entre o observador da mensagem 
publicitária e a marca, produto, serviço 
ou ideia.

Muitos anúncios usam fotos de 
animais, humor, cenas com crianças, 
efeitos sonoros, sequências de ima-
gens (irritantemente) rápidas, apresen-
tadores com vozes estridentes, corpos 
femininos, velhinhos simpáticos, infor-
mações chocantes, tudo para levar a 
cabo os intentos persuasivos.

Entre os vários recursos, cau-
sar medo se faz corrente em muitas 
campanhas. 

Trata-se de um dos postulados da 
propaganda, utilizado, por exemplo, 
na propaganda política, em que se 

mostra o perigo ou ameaça que deter-
minado adversário político represen-
ta esperando-se, dessa forma, que o 
eleitor vote no candidato anunciante. 

Outro exemplo comum ocorre na 
propaganda ecológica, em que ali-
mentos transgênicos, aquecimento 
global, uso de combustíveis fósseis 
vêm associados a ameaças à huma-
nidade, ao cidadão e consumidor, que, 
assustados, podem direcionar alguma 
ação para evitar ou reverter as más 
consequências apontadas.

No plano do marketing comercial 
dirigido ao consumidor final, obser-
vam-se anúncios que procuram causar 
medo evidenciando, por exemplo, ma-
les da obesidade, impotência sexual, 
segurança de automóveis e imóveis. 

A aposta do anunciante é que, 
mostrado o perigo ou ameaça, o 

consumidor reconheça que a adoção 
do bem anunciado é a solução para 
que esse problema não aconteça, ou 
então seja minimizado.

Do ponto de vista estético, o uso 
de imagens fortes em anúncios pu-
blicitários (pessoas mortas ou feridas, 
acidentes, crianças doentes, desas-
tres humanos e naturais, ameaças 
etc.) ou uso de mensagens mais leves 
(conselhos, sugestões, recomenda-
ções) estão muito voltados a chamar a 
atenção, despertar o interesse e levar 
a pessoa à ação. 

Do ponto de vista comportamen-
tal, o uso de cenas ou informações 
chocantes ou amedrontadoras busca 
persuadir as pessoas a aderir a uma 
ideia, ao causar sensação de insegu-
rança ou culpa. Resulta, assim, em re-
curso publicitário, a fim de auxiliar na 

O MEDO NA PROPAGANDA
Gino Giacomini Filho

Do ponto de vista estético, o uso de imagens fortes em anúncios 
publicitários ou uso de mensagens mais leves estão muito voltados a 
chamar a atenção, despertar o interesse e levar a pessoa à ação. 
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persuasão, pois se a pessoa se sen-
sibiliza de alguma forma com aquele 
“choque”, isso pode mudar ou apro-
fundar a atitude e o comportamento 
sobre algo. Esse recurso persuasivo 
tem sido utilizado tanto em campa-
nhas de marketing social (tabagismo, 
ecologia, política, saúde púbica, vio-
lência contra a mulher etc.) quanto 
para o marketing comercial (medica-
mentos, seguros, campanhas contra 
pirataria etc.). 

Causar medo por meio da comu-
nicação de mídia, hoje em dia, é um 
recurso mais comum do que normal-
mente se pensa. Não se usa tanto o 
medo coercitivo, descarado, evidente, 
mais ou menos parecido com um filme 
de terror clássico dos anos 1960. Mas 
um medo sutil, que traz algum tipo de 
insegurança, agindo assim como uma 
persuasão mais branda e sugestiva: 
se a mulher não comprar alimento 
saudável, a família não terá qualidade 
de vida; ou, se o pai não comprar o 
computador, seu filho não irá bem nos 
estudos. Portanto, é um medo que cria 
um desconforto psicológico, em que a 
compra é a solução quase inevitável. 

Muito se discute se a utilização da 
antítese na propaganda é adequada 
ou não. Seria a aplicação de palavras 
ou imagens desabonadoras, caso do 
uso da palavra “não”, ou então cena 
em que uma pessoa tem comporta-
mento errado. O primeiro caso pode-
ria ser ilustrado com a frase “não use 
o produto ‘X’ do concorrente”, mas 
que, ao final, aparece a marca do 
anunciante, criando assim uma as-
sociação contrastada (negativa) para 
o próprio anunciante. No segundo 
caso, por exemplo, teríamos a foto de 
alguém fazendo cara feia por não ter 
usado a marca anunciada, podendo 

o leitor reter no seu consciente 
ou subconsciente uma inter-
pretação negativa para o 
próprio anunciante, ou 
seja, associando-o 
a aspectos ruins, 
desconfortantes.

R e c u r s o s 
que procuram 
causar medo, portanto, po-
dem desfrutar desses proble-
mas da antítese, principalmente se 
a mensagem não for bem construída. 
Nesse sentido, seria preferível a em-
presa contar sua história, os pontos 
positivos de seu produto, as vanta-
gens de seus serviços, qualidades do 
atendimento, diferenciais tangíveis, 
a tentar desabonar o concorrente ou 
usar uma hipérbole simplesmente para 
expressar exagero ou causar espanto.

O uso do medo enquanto teor per-
suasivo em anúncios, normalmente, 
vem associado a outros apelos. É co-
mum a inserção do chiste, da piada, 
em situações em que a peça publicitá-
ria lida com um medo “light”, indireto, 
discreto. Em alguns setores, no entan-
to, o medo associa-se a um discurso 
mais informacional, como alarmes e 
blindagem para veículos ou prevenção 
do câncer.

Campanhas para a redução de 
acidentes de trânsito, consumo do ci-
garro e drogas têm se valido, regular-
mente, do uso de depoimentos de víti-
mas, imagens fortes, com o intuito de 
provocar mudança de comportamento 
ou adesão à causa. No entanto, mui-
tos pesquisadores e alguns maus re-
sultados alcançados por campanhas, 
sugerem que tais apelos têm eficácia 
apenas em curto prazo: para efeitos 
prolongados seria recomendável uma 
ação publicitária integrada às ações de 

marketing social 
em que a ameaça 
ficasse num plano 
secundário.

Ou seja, se a 
solução publicitária sugere o uso do 
medo como estratégia criativa, tal em-
prego deve ser efetivado. Porém, do-
ses fortes desse recurso podem gerar 
respostas contrárias, como constran-
gimento, repulsa ou até conclusões 
de que há exagero demais, e assim 
provocar descrença. Nesse sentido, 
alguns pesquisadores sugerem que o 
uso de teores de medo deve seguir um 
planejamento de marketing e pesquisa 
específica, aliás, como a utilização de 
qualquer apelo persuasivo na publici-
dade, comprometido com a eficiência 
e eficácia da comunicação mercado-
lógica. 

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

Causar medo por meio da comunicação de 
mídia, hoje em dia, é um recurso mais comum 
do que normalmente se pensa.
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Recrutamento e Seleção

Provavelmente, o tiro de partida 
para a competição interna nas em-
presas foi dado em 1916, quando o 
francês Henry Fayol publicou sua obra 
Administração Industrial e Geral. Nela, 
Fayol definiu que a Administração 
deveria obedecer 14 princípios ge-
rais, um dos quais é o da Unidade 
de Comando: cada empregado deve 
receber ordens de um e apenas um 
superior.

Foi a observância estrita desse 
princípio que produziu as estruturas 
organizacionais em forma de pirâmide 
e a consequente necessidade de se 
competir internamente, para alcançar 
os níveis hierárquicos superiores das 
empresas.

Nos dias de hoje, essa histórica 
modalidade de competição interna 
tornou-se bem mais acirrada, por 
conta da tendência de enxugamento 
e redução de níveis hierárquicos das 
estruturas das organizações.

Muitos executivos acreditam forte-
mente nos benefícios da competição 
interna. Uma das causas dessa crença 

talvez seja a analogia equivocada que 
se faz entre as competições esporti-
vas e as guerras militares, de um lado, 
e as disputas que envolvem atividades 
intelectuais, de outro. 

Os estudos, porém, mostram que 
o desempenho em atividades que re-
querem aprendizagem e criatividade 
depende de condições fundamental-
mente diferentes daquelas necessá-
rias ao sucesso em atividades repetiti-
vas ou predominantemente físicas.

Outro aspecto a se considerar é 
que, em uma atividade física como, 
por exemplo, uma corrida, o desem-
penho depende fundamentalmente 
das condições físicas e psicológicas 
do próprio corredor. Mas nas organi-
zações, interdependência é a palavra-
-chave. Dentro de uma empresa, a 
produtividade e o desempenho de-
pendem muito mais da cooperação 
entre as pessoas do que de seus es-
forços isolados.

Um famoso educador e pes-
quisador examinou os argumentos 
usados para defender os sistemas 

competitivos. Ele concluiu que esses 
argumentos, na verdade, são mitos. 
Um desses mitos sustenta que a com-
petição é natural ao homem. Não é. 
Estudos e pesquisas mostram que a 
ideia de competição não faz parte da 
natureza humana, mas é própria ape-
nas das sociedades individualistas, 
sendo culturalmente transmitida por 
meio da educação.

A competição inibe a aprendiza-
gem e a criatividade. As pessoas en-
volvidas em uma disputa concentram 
fortemente sua atenção nos concor-
rentes e em suas reações e, assim, 
não têm tempo para aprender nem 
para imaginar novas maneiras de fa-
zer as coisas. Em uma organização, 
a competição interna torna-se espe-
cialmente contraproducente quando 
uma tarefa exige a ajuda de outros 
ou o compartilhamento de ideias com 
terceiros.

O difícil de compreender é como 
algumas empresas deliberadamente 
encorajam o espírito competitivo en-
tre funcionários sob a ótica de que a 

COMPETIÇÃO CORPORATIVA
Arnaldo Pedace

As pessoas envolvidas em 
uma disputa concentram 
fortemente sua atenção 
nos concorrentes e em 
suas reações e, assim, não 
têm tempo para aprender 
nem para imaginar novas 
maneiras de fazer as coisas.
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competição é um estímulo para me-
lhores resultados.

Segundo respeitáveis líderes esta é 
uma técnica equivocada e traz conse-
quências quanto ao clima interno da 
empresa. Jack Welch, por exemplo, 
integrou as pessoas por meio de seus 
princípios fazendo assim a General 

Electric mundial chegar a índices 
invejáveis de valor.

O problema é que em toda 
competição sempre há uma dis-
puta pela supremacia. Tem de 
haver um vencedor. Mas na em-
presa, como acontece em mui-
tas ações judiciais, o vencedor 
pode ser ainda o perdedor. Em 
minha opinião, em última instân-
cia a empresa perde.

Outro efeito indesejável da 
competição interna é a inveja, 
um dos sentimentos mais pre-
sentes no ambiente de trabalho. 
A pessoa assaltada pela inveja, 
resultante da perda de uma com-

petição, pode suportar em silêncio o 
ressentimento e a desmotivação, e 
apenas torcer pelo fracasso subse-
quente do vencedor; ou pode passar à 
ação, tentando prejudicá-lo de alguma 
maneira. É o lema “se eu não ganho, 
então ele também não ganhará”, que 

faz todos perderem, principalmente a 
organização.

Rejeitar a competição interna não 
significa condenar os sistemas de re-
muneração variável baseados no de-
sempenho individual, da equipe ou 
da empresa. Os prêmios por cumpri-
mento de metas não dependem da 
existência de sistemas de competição 
interna. É perfeitamente possível criar 
esquemas cooperativos de premia-
ção, nos quais são contemplados to-
dos os que cumprem as metas esta-
belecidas. Ao contrário dos processos 
competitivos, os sistemas cooperati-
vos estimulam a colaboração e a so-
lidariedade. 

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

É difícil compreender 
como algumas empresas 
deliberadamente encorajam 
o espírito competitivo 
entre funcionários sob a 
ótica de que a competição 
é um estímulo para 
melhores resultados.
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“A Agência terá por finalidade insti-
tucional promover a proteção da saú-
de da população, por intermédio do 
controle sanitário da produção e da 
comercialização de produtos e servi-
ços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, dos proces-
sos, dos insumos e das tecnologias a 
eles relacionados, bem como o con-
trole de portos, aeroportos e de fron-
teiras” – esta é a redação do artigo 6º, 
da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 
1999, que cria a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – Anvisa.

Vê-se, assim, que a Agência é a 
grande depositária da responsabili-
dade pela saúde do povo brasileiro, 
função das mais relevantes e difíceis, 
exercida com grande dedicação e ex-
celência pelo órgão, mas não livre de 
erros, dada sua complexidade. 

Nesse contexto, cumpre ressaltar 
que, dentro de seu objetivo de promo-
ver a proteção da saúde da população, 
cabe à Anvisa, nos termos do artigo 
8º da lei mencionada, “regulamen-
tar, controlar e fiscalizar os produtos 
e serviços que envolvam risco à saú-
de pública”, inclusive no que tange a 

Ponto de Vista

produtos médicos implantáveis, como 
os implantes de silicone. 

Cumprindo essa sua missão ins-
titucional, a Anvisa, em 1º de abril de 
2010, publicou a Resolução RE nº 
1.558, suspendendo a importação, 
distribuição, comercialização e utiliza-
ção em cirurgias de implantes de pró-
teses mamárias de silicone produzidas 
pela empresa francesa Poly Implants 
Protheses – PIP, em razão de suspeita 
de desvio na composição das referidas 
próteses. 

Isso ocorreu em razão de a auto-
ridade regulatória francesa AFSSAPS 
haver informado, em março de 2010, a 
suspensão do marketing, distribuição 
e exportação dos implantes produzi-
dos pela PIP, decorrente do fato de a 
AFSSAPS, em inspeção à fábrica da 
PIP, haver descoberto que o processo 
produtivo da empresa havia sido alte-
rado inautorizadamente, uma vez que 
os implantes produzidos pela empresa 
desde 2001, eram preenchidos com 
uma composição de silicone em gel 
(sem grau farmacêutico ) distinta da-
quela utilizada para obtenção do regis-
tro do produto. 

Após a divulgação dessa irregulari-
dade, a PIP fechou suas portas e en-
frenta um processo falimentar, em ra-
zão das inúmeras ações movidas por 
consumidoras do mundo todo para a 
reparação de seus prejuízos. 

Posteriormente, em 9 de março de 
2012, a Agência publicou a Resolução 
RE nº 1.016, que, além de suspender 
as próteses produzidas pela PIP, tam-
bém suspendeu aquelas comercia-
lizadas pela holandesa Rofil Medical 
Nederland B.V., que terceirizava sua 
produção para a empresa francesa. 

Diante desse cenário, as consumi-
doras brasileiras que se sentiram lesa-
das em virtude dos gravosos transtor-
nos atrelados à substituição de suas 
próteses, convivem também com uma 
incerteza quanto à indenização desses 
danos, haja vista que, além de a PIP e 
a Rofil encontrarem-se com solvência 
duvidosa, as empresas distribuidoras 
desses produtos no Brasil também en-
frentam diversas ações, tornando im-
previsível sua capacidade de arcar com 
as eventuais condenações judiciais – já 
que também são responsáveis pelos 
produtos que comercializaram.

A essas consumidoras, resta bus-
car a responsabilização da Anvisa pe-
los danos decorrentes por sua omissão 
na fiscalização da produção e venda 
dos implantes mamários de silicone, 
missão que lhe cabia legalmente.

Nesse sentido, a Constituição 
Federal determina em seu art. 37, § 6º, 
que “as pessoas jurídicas de direito pú-
blico e as de direito privado prestado-
ras de serviços públicos responderão 

A responsabilidade civil do Estado 
por atos comissivos ou omissivos de 
seus agentes é de natureza objetiva, 
prescindindo da comprovação de culpa.

RESPONSABILIDADE DA ANVISA POR 
DANOS CAUSADOS PELAS PRÓTESES DE 
SILICONE DEFEITUOSAS
Dr. Rogério Damasceno Leal
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pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, as-
segurado o direito de regresso contra 
o responsável nos casos de dolo ou 
culpa”.

A responsabilidade civil do Estado 
por atos comissivos ou omissivos 
de seus agentes é de natureza obje-
tiva, prescindindo da comprovação 
de culpa, conforme a teoria do risco 

administrativo, adotada pela ordem ju-
rídica brasileira. Dessa forma, para que 
exista a responsabilidade do Estado, 
basta tão-somente a comprovação 
dos danos suportados pelos particula-
res e seu nexo causal com a conduta 
imputada à Administração.

No caso de pacientes que tiveram 
de substituir seus implantes mamários 
das marcas PIP e Rofil em razão dos 
riscos à sua saúde, os danos (morais e 
materiais) são comprovados por docu-
mentos que atestem ter sido elas sub-
metidas a tais intervenções. Por outro 
lado, a omissão do Estado é caracte-
rizada pela falta de fiscalização de tais 
implantes, que poderia ter verificado 
esse desvio de qualidade, antes mes-
mo de conceder os respectivos regis-
tros às importadoras das próteses. 

Nem se diga que a Anvisa não de-
veria fiscalizar de forma mais cuidado-
sa tais produtos em razão de ausência 

de previsão legal para tanto, uma vez 
que é a própria Agência a responsável 
pela regulação do setor. Logo, se não 
se pudesse caracterizar sua omissão 
na fiscalização por falta de regulamen-
tação, ficaria caracterizada a omissão 
da Agência na regulamentação do 
tema, ante o risco inerente ao produ-
to e que gerou a necessidade de sua 
remoção.

Dessa forma, por onde quer que se 
analise a questão, constata-se que a 
Anvisa foi omissa, infringindo seu de-
ver institucional de promover a saúde 
da população e, dessa maneira, é seu 
o dever de indenizar as pacientes, em 
prestígio à responsabilidade objetiva 
que lhe é imposta. 

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

A Anvisa é a grande 
depositária da 
responsabilidade pela 
saúde do povo brasileiro, 
função das mais relevantes 
e difíceis, exercida com 
grande dedicação e 
excelência pelo órgão.
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Em 10 de janei-
ro de 1977 nascia o 
Instituto do Coração 
do Hospital das 
Clínicas da FMUSP, 
um dos maiores 
legados do Prof. 
Euryclides de Jesus 
Zerbini, cirurgião e 
cientista que trans-
formou a medicina 
brasileira.

Especializado em cardiologia, pneu-
mologia e cirurgias cardíaca e torácica, 
o Incor é um centro de excelência em 
pesquisa, ensino e tratamento nessas 
especialidades. Reconhecido mundial-
mente, sua missão é promover ações 
de difusão do conhecimento científico, 
de técnicas e de tecnologias para o 
bem-estar da população.

Na passagem deste 14 de agos-
to, para homenagear os cardiologis-
tas e toda a comunidade médica, que 
abraçaram a nobre profissão de salvar 
vidas, a Revista UPpharma traz nesta 
edição uma ampla reportagem com o 
Incor, mostrando toda a estrutura do 
hospital, que se destaca na área de 
pesquisa.

A história do Incor está intimamen-
te ligada à trajetória do Prof. Zerbini. 
Foi ele que , em 1958, esteve à frente 
do que foi considerada uma revolução 
na cardiologia brasileira: a primeira ci-
rurgia de coração no País. Para realizar 
o feito, o jovem cirurgião utilizou um 
aparelho de circulação extracorpórea, 
fabricado nas oficinas do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da 
USP, similar a um modelo desenvolvido 
nos Estados Unidos.

Especial

UM GRANDE HOSPITAL, 
UMA GRANDE HISTÓRIA

O Incor é um dos três maiores centros de cardiologia do mundo 
em volume de atendimento e número de especialidades da 
cardiologia reunidas.
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A partir daí, a evolução nessa área 
ocorreu a uma velocidade vertiginosa. 
Seis anos depois, a medicina se bene-
ficiou com o desenvolvimento da téc-
nica de revascularização do músculo 
cardíaco, o miocárdio, com ponte de 
safena, pelo argentino René Favarolo, 
na Cliveland Clinic, nos Estados 
Unidos. Mais quatro anos, foi possível 
a troca de um coração doente por ou-
tro saudável, no primeiro transplante 
da América Latina, um dos 20 primei-
ros do mundo, realizado também pelo 
Prof. Zerbini, no HC da FMUSP. 

Zerbini faleceu em 23 de outubro de 
1993, no próprio Instituto do Coração, 
onde ficou internado, mas a sua obra 
se perpetuou e prosperou. Graças à 
abnegação deste médico, hoje, o Incor 

NOVAS INSTALAÇÕES DO SERVIÇO DE 
HEMODINÂMICA 

Em dezembro de 2011, o Incor inaugu-
rou as novas instalações do Serviço de 
Hemodinâmica e Cardiologia Intervencio-
nista do Incor “Prof. Dr. Siguemituzo Arie”. 
A modernização da infraestrutura e a 
atualização tecnológica do Serviço de 
Hemodinâmica e Cardiologia Interven-
cionista do Incor visaram à substituição 
de aparelhos antigos por quatro novos 
equipamentos de hemodinâmica. O inves-
timento de R$ 4.400.000,00 propiciou a 
duplicação da capacidade de o hospital 
realizar exames de eletrofisiologia e 
tratamento por ablação, em decorrência 
da criação de mais uma sala exclusiva 
para esses procedimentos. Além disso, a 
modernização resultou em imagens mais 
nítidas, adquiridas com maior rapidez e 
com tecnologia avançada de controle de 
dispersão de Raio X.
Maior centro especializado nessa área, 
o Incor possui cinco salas de hemodi-
nâmica e duas de eletrofisiologia. Essa 
estrutura é responsável pela realização 
de uma média de 550 cateterismos, 150 
angioplastias, 30 estudos eletrofisiológi-
cos e dez ablações por mês.

é o maior centro de transplante de co-
ração e de pulmão da América Latina.

Ligado administrativamente ao 
Hospital das Clínicas, uma autarquia 
do Governo do Estado de São Paulo, 
o Instituto do Coração é uma institui-
ção pública prestadora de serviços de 
saúde. Trata-se de um hospital públi-
co universitário de alta complexidade, 
que nas áreas de ensino, pesquisa e 
extensão está vinculado à Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo.

Estrutura

Atualmente, o Incor atende pa-
cientes com tratamento financiado 
pelo Sistema Única de Saúde (SUS), 
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Especial

convênios e particulares. Entretanto, 
80% dos pacientes são atendidos com 
financiamento pelo SUS

O Incor possui hoje aproxima-
damente 500 leitos, distribuídos em 
sete unidades de internação e seis 
unidades de terapia intensiva de alta 
complexidade. 

aparelhos de ponta, como o de cardio-
angiografia digital, de tomografias por 
emissão de pósitrons e multislice e de 
ecocardiografia por microbolhas. 

Seguindo protocolos médicos e 
tecnológicos internacionais e regidos 
por normas brasileiras e internacionais 
de regulamentação em saúde, os pro-
gramas de assistência do Incor estão 
estruturados da seguinte maneira:

Programa de Consultas Externas 

Ambulatório Geral 

É a área que atende pacientes para 
avaliação cardiológica encaminhados 
pelas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), Complexo HC e demais institui-
ções médicas. 

A equipe médica faz o diagnóstico, 
a fim de direcionar o paciente ao ser-
viço de saúde compatível com o grau 
de complexidade e especificidade de 
seu quadro clínico – que pode ser no 
próprio Incor ou em outros serviços de 
menor complexidade, disponíveis no 
sistema público. 

Ambulatório Especializado

Neste programa, caso o paciente 
tenha seu estado clínico considerado 
como de alta complexidade cardiológi-
ca, o mesmo segue tratamento com as 
equipes clínicas, de acordo com as su-
bespecialidades da cardiologia.

A IMPORTANTE ATUAÇÃO DA FUNDAÇÃO 
ZERBINI

O InCor conta com uma receita anual 
em torno de R$ 369 milhões, oriun-
das de recursos orçamentários e da 
prestação de serviços. Com o objetivo 
de apoiar financeiramente o Instituto 
do Coração, em 1978, o professor 
Euryclides de Jesus Zerbini e colabo-
radores criaram a Fundação Zerbini, 
uma entidade sem fins lucrativos, 
responsável por captar, gerenciar e 
investir na estrutura do próprio Incor 
os recursos advindos da prestação de 
serviços da instituição na assistência, 
ensino e pesquisa em cardiologia e 
pneumologia.
Caracterizada como instituição de 
direito privado e de utilidade pública, 
filantrópica e beneficente, a Funda-
ção Zerbini não possui acionistas ou 
cotistas. Portanto, investe integral-
mente seus recursos na manutenção e 
ampliação das atividades do Incor.  Por 
meio de um convênio firmado com o 
HC, em 1978, a Fundação faz a capta-
ção dos recursos gerados pelo Instituto, 
principalmente por intermédio da pres-
tação de serviços médicos ao Sistema 
Único de Saúde – SUS, a empresas de 
saúde suplementar e a particulares.
A estreita vinculação do Incor com a 
Fundação Zerbini é um dos principais 
fatores, do ponto de vista administra-
tivo, de crescimento continuado do 
Instituto do Coração na assistência, 
ensino e pesquisa e por sua posição 
de destaque na cardiologia e agora 
também na pneumologia.Laboratório de Hemodinâmica

O centro cirúrgico, considera-
do como um dos mais modernos da 
América Latina, conta com 14 salas de 
operação e produção média de 12 ci-
rurgias por dia. 

O hospital mantém 17 centros, 
entre laboratórios e grupos de pesqui-
sa, e uma área de diagnóstico de alta 
complexidade reconhecida por seus 
equipamentos de última geração, com 
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Emergência

O Programa de Emergência atende, 
preferencialmente, pacientes mediante 
encaminhamento médico das unidades 
básicas de saúde, do Complexo HC 
e dos demais hospitais. Presta aten-
dimento ao tratamento de pacientes 
cardiopatas em fase aguda da doença. 
Depois de avaliação nessa unidade clí-
nica, a pessoa segue o fluxo de aten-
dimento determinado pelas necessida-
des do tratamento médico, que pode 
ser atendimento e observação na uni-
dade, internação ou acompanhamento 
ambulatorial no próprio hospital ou em 
outra unidade de saúde.

Consultório Saúde Suplementar e 
Particulares

É voltado para o atendimento de 
pacientes cujo tratamento é financiado 
por empresas de saúde suplementar 
ou particulares.

Programa de Internação

É dirigido ao paciente que neces-
sita de assistência médica, cuidados 
de enfermagem e de outros profis-
sionais de saúde sob regime de inter-
nação hospitalar, seja para tratamen-
to clínico ou em períodos de pré e 
pós-operatório.

Para isso, são mantidas as unida-
des de internação geral e de terapia 
intensiva, somando-se 427 leitos, e 
com o suporte dos hospitais auxiliares 

de Cotoxó (73 leitos) e Suzano (SP), 
para permanências prolongadas que 
dispensam os recursos técnicos e tec-
nológicos de alta complexidade.

Programa de Exames 
Complementares ao Diagnóstico e 

Tratamento

Oferece serviços nas seguintes 
áreas:

 • Imagem: radiologia, radiologia 
intervencionista, tomografia computa-
dorizada, ressonância nuclear magné-
tica, ultrassonografia, ecocardiografia, 
endoscopia e medicina nuclear;

• Eletrocardiologia: eletrocardiolo-
gia de repouso, eletrocardiologia de 
esforço, eletrocardiologia dinâmica, 
eletrocardiologia de alta resolução, 
mapeamento de superfície, vetocar-
diografia, holter;

• Laboratório: análises clínicas e 
anatomia patológica;

• Outros: prova de função 
pulmonar.

Os pacientes acessam esses 
serviços a partir dos programas de 
Consultas Externas e de Internação, 
de acordo com a capacidade opera-
cional instalada.

Programa de Procedimentos de 
Hemodinâmica

É voltado para pacientes encami-
nhados pelos programas de Consultas 
Externas e de Internação do hospital 
e por outras instituições dos sistemas 

100 ANOS DE HISTÓRIA

Em comemoração à memória do Prof. Euryclides de Jesus Zerbini, que faria 100 anos em maio de 2012, o Incor promove a exposição 
Zerbini: o Homem, o Cirurgião e o Cientista, que está aberta ao público, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no andar térreo do 
Instituto (Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 44 – Cerqueira César).  
No local, estão expostos equipamentos, como a primeira máquina de circulação extracorpórea fabricada no Brasil, na década de 1950, 
documentos e fotos do Prof. Zerbini na intimidade da família e no convívio acadêmico, social e político.

A história do Incor está 
intimamente ligada à 
trajetória do Prof. Zerbini. 
Foi ele que esteve à frente 
do que foi considerada 
uma revolução na 
cardiologia brasileira.

público e privado de saúde, para a re-
alização de procedimentos de: cate-
terismo cardíaco, cinecoronariografia, 
biópsia do miocárdio, eletrocardiogra-
ma de feixe de Hiss e tratamentos in-
tervencionistas, como angioplastia.

Programa Cirúrgico

Contempla todas as atividades do 
centro cirúrgico, nas fases de pré e 
pós-operatório imediato. 

Prof. Zerbini
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Equipe médica: um diferencial

Para ser um dos maiores centros 
na área de cardiologia mundial, o Incor 
conta com uma equipe composta por 
médicos com ampla gama de espe-
cialistas multiprofissionais em saúde 
– grande parte, inclusive, com pós-
graduação no Brasil e exterior.

Os profissionais Incor representam 
exatamente o diferencial humano da 
excelência do Instituto, que é reconhe-
cida pela opinião pública e pelas co-
munidades médica e científica.

Os últimos números da instituição 
(2010) apontam que o capital humano 
do hospital é composto por 3.130 fun-
cionários. Desse universo, 41% possui 
formação superior, 49% nível médio 
de formação educacional e 10% nível 
fundamental.

Do grupo com formação superior 
em nível de pós-graduação, 59% 
possuem nível de doutor, 24% de 
livre-docente, 10% de mestre e 6% de 
professor titular.

Em termos de especialidades, 32% 
do quadro funcional do Incor é forma-
do por profissionais de enfermagem, 
14% de médicos e 54% de apoio.

Destaque internacional

Maior obra do Prof. Zerbini, o Incor 
coleciona números grandiosos que 
refletem a importância da cardiologia 
brasileira no cenário internacional.

• O Incor é um dos três maiores 
centros de cardiologia do mundo em 
volume de atendimento e número de 

260.000
37.000 
13.000

5.000
2.000.000

330.000

consultas médicas

atendimentos multiprofissionais

internações

cirurgias

de exames de análises clínicas

exames de diagnóstico de alta complexidade

NÚMEROS

O Incor realiza em média por ano:

especialidades da cardiolo-
gia reunidas. 

• Maior centro de ci-
ência em cardiologia da 
América Latina, segun-
do o volume de trabalhos 
aceitos nos principais con-
gressos da especialidade: 
os norte-americanos e o 
europeu. 

• Melhor hospital car-
diológico do Brasil, na opinião dos 
médicos paulistas consultados pelo 
Datafolha. 

• Celeiro da formação de grandes 
nomes da medicina brasileira:

Sete dos 11 maiores cardiologis-
tas do século XX são do Incor, segun-
do a SBC – Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (2004).

• Os melhores especialistas na car-
diologia, pneumologia, cirurgia cardía-
ca e torácica e infectologia, segundo 
opinião de médicos consultados pela 
revista Veja São Paulo, são do Incor.

• Desde 10 de janeiro de 1977, 
quando foi inaugurado, o Incor pres-
tou atendimento médico a pacientes 
de todos os Estados brasileiros, de 
toda América Latina, da América do 
Norte, Europa e Ásia, realizando mais 
de 38.350.287 exames de diagnósti-
co, 4.155.664 consultas ambulatoriais, 
86.584 cirurgias, 255.202 estudos he-
modinâmicos, incluindo cateterismos, 
angioplastias e ablação para tratamen-
to de arritmias.

• Somando-se as pesquisas clíni-
cas e as básicas aplicadas, a atuação 
do Incor na ciência e tecnologia nesses 
anos resultou em 5.720 estudos – 3.623 

deles publicados em revistas nacionais 
e 2.097 em internacionais. No univer-
so dessas pesquisas, mais de 20 ori-
ginaram patentes ou produtos, como 
próteses, tubos, máquinas e equipa-
mentos diversos atualmente em uso 
na área médica. 

• A difusão da expertise científica 
do Incor alcançou plateias do mun-
do todo, por meio da participação de 
seus especialistas em 31.366 eventos 
científicos nacionais e internacionais, 
incluindo aulas e simpósios.

• O Instituto foi escolhido como 
ícone de São Paulo nas homenagens 
oficiais do Jockey Club da cidade, por 
ocasião das festividades do aniversário 
de 454 anos dessa capital brasileira.

 
Poucos centros especializados no 

mundo ostentam números como es-
ses e reúnem num mesmo lugar tantas 
subespecialidades da cardiologia e da 
pneumologia. 

Isso coloca o Incor em uma po-
sição destacada, no que se refere a 
atendimento de excelência de doen-
ças do coração e do pulmão, desde 
a prevenção até o quadro clínico mais 
complexo.

O Incor possui hoje 
aproximadamente 500 
leitos, distribuídos em sete 
unidades de internação 
e seis unidades de 
terapia intensiva de alta 
complexidade. 
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Desde sua fundação, o Incor é des-
taque na utilização das mais modernas 
técnicas cirúrgicas e equipamentos de 
alta geração, que garantem o atendi-
mento e o tratamento de forma eficien-
te e precisa a milhares de pacientes 
todos os anos.

No Incor, a equipe médica conse-
gue reparar hoje as mais delicadas es-
truturas do coração, inclusive em be-
bês recém-nascidos. Para se ter ideia, 
no Instituto já foram realizadas mais de 
100 dessas cirurgias de alta complexi-
dade em crianças e adolescentes. 

No futuro, a tendência é que tais in-
tervenções possam ser feitas ainda na 
fase intra-uterina. Para isso, a pesqui-
sa nessa área contínua avançando a 
passos largos. O objetivo é que sejam 
desenvolvidas, futuramente, máquinas 
que possam substituir, definitivamente 
ou por longo tempo e com boa qua-
lidade de vida, os corações doentes. 

No hospital oito pacientes se bene-
ficiaram do uso do coração artificial na 
espera para o transplante, sendo que 
dois deles estão ainda vivos e em ple-
na atividade profissional. 

NA VANGUARDA DA TECNOLOGIA

Outra área em que o Incor se des-
taca é na realização do cateterismo 
cardíaco. Equipamentos de cateteris-
mo mais modernos são utilizados na 
abertura de artérias comprometidas 
pelas placas de aterosclerose que, de-
pendendo do diagnóstico, podem ter 
suas paredes internas revestidas por 
modernos stents (minúsculas estrutu-
ras metálicas circulares semelhantes 
a um bobe de cabelo), cuja evolução 
também ocorreu de forma acelerada 
nas últimas décadas. Tais stents po-
dem ser recobertos com medicamen-
tos que inibem a obstrução da artéria 
devido ao processo de cicatrização.  
O Incor participou do desenvolvimento 
do primeiro stent brasileiro, que acaba 
de ser lançado com boas perspec-
tivas de venda também no mercado 
internacional. 

O Incor é ainda pioneiro no Brasil 
na introdução de várias tecnologias 
de última geração em diagnóstico por 
imagem. 

Entre elas, as mais atuais do mer-
cado são:

•	Tomógrafo multislice de 64 cortes;
•	Ressonância magnética de alta 

performance;
•	Tomografia por Emissão de Pósitrons 

(PET) – único no sistema público de 
saúde; 

•	Ecocardiograma com Microbolhas;

•	Eletrocardiograma de esforço com 
microalternância da Onda T.

Mais investimentos

Em junho, o Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, esteve no Incor 
para anunciar a liberação de R$ 8 
milhões do Ministério da Saúde, para 
atualização tecnológica do Incor em 
aparelhos médicos, o que inclui uma 
tomografia multislice, aparelhos de ul-
trassom e de ecocardiograma, além 
de 80 monitores e quatro centrais de 
monitorização de pacientes em estado 
crítico. 

O Ministro assinou também con-
vênio entre o Ministério da Saúde e o 
Instituto do Coração que visa à implan-
tação do Serviço de Teleconsultoria 
Cardiológica Incor para unidades de 
emergência cardiológica e de UTI geral 
em todo o País.  

O projeto consiste na orientação 
a distância, realizada por médicos do 
Incor especializados em atendimento 
de casos cardiológicos complexos, uti-
lizando os recursos de imagem, som e 
transmissão de dados da telemedicina. 

O Serviço de Teleconsultoria 
Cardiológica Incor irá contribuir efeti-
vamente para a melhoria da qualidade 
do atendimento cardiológico de alta 
complexidade no sistema público de 
saúde. 

Mesmo nos pontos mais distantes 
do País, os médicos poderão interagir 
em tempo real com os especialistas do 
Incor, resultando em mais agilidade e 
segurança no diagnóstico e segurança 
na tomada de decisão sobre a melhor 
conduta de tratamento. 

A central de telemedicina é com-
posta por equipamento de eletrocar-
diograma portátil e de microcompu-
tador com monitor de alta resolução, 
kit web câmera full HD, microfone e 
headset. 

No Incor já foram realizadas 
mais de 100 dessas cirurgias 
de alta complexidade em 
crianças e adolescentes. 
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O Incor também desenvolve ações 
voltadas à preservação da natureza, vi-
sando minimizar o impacto negativo de 
suas atividades sobre a sociedade e o 
planeta. Realiza diversos projetos com 
foco no desenvolvimento socioam-
biental, entre os quais programas de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRSS); Tratamento de Materiais 
de Análises Clínicas; e Proteção da 
Radiação Ionizante.

O fato é que para minimizar o im-
pacto de suas atividades na sociedade 
e no meio ambiente, o Incor vai além 
do cumprimento da legislação. Nesse 
aspecto, em 2010, foi constituído no 
Incor o Grupo de Trabalho de Impacto 
Ambiental e Sustentabilidade, formado 
por profissionais de diferentes áreas. 
O foco é a implantação de boas prá-
ticas nas áreas voltadas para o meio 
ambiente. 

Os colaboradores do hospital tam-
bém são convidados para se envolve-
rem com as questões ambientais, seja 
com participação ativa nos programas 
institucionais e de responsabilidade 
social, ou em aulas e eventos sobre o 
tema, coordenados por áreas institu-
cionais em parceria com organizações 
sociais focadas no tema. 

Campanhas 

Como parte de sua missão de 
contribuir para a saúde e bem-estar 

REFERÊNCIA EM PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

Como parte de sua missão 
de contribuir para a saúde e 
bem-estar da população, o 
hospital realiza programas 
inovadores, que buscam 
a promoção da saúde e a 
prevenção de doenças.

da população, o hospital oferece as-
sistência médica e multiprofissional 
também por meio de programas ino-
vadores, que buscam a promoção da 
saúde e a prevenção de doenças.

Uma das mais recentes campa-
nhas realizadas pelo Instituto foi a de 
aferição da pressão arterial e orien-
tação nutricional à população, que 
marcou o Dia Nacional de Combate à 
Hipertensão (26/04), realizada por mé-
dicos e nutricionistas da Instituição.

Em agosto do ano passado, o 
Instituto também promoveu uma 
campanha aberta à população para 
orientação e detecção precoce de 
colesterol alto, especialmente aquele 
de origem familiar (hipercolesterolemia 
familiar). Estima-se que cerca de 12% 
da população brasileira adulta tenha 
colesterol alto (LDL acima de 160 mg/
dl), um dos principais fatores de risco 
para doenças do coração e do cére-
bro. Apesar do risco da doença, ela é 
pouco conhecida pela população e até 
mesmo pelos profissionais da saúde. 

Durante a campanha, foram atendi-
das desde crianças até idosos, de am-
bos os sexos. As pessoas que foram 
diagnosticadas com nível de colesterol 
compatível com hipercolesterolemia 
familiar foram convidadas, juntamente 
com seus familiares, a participar do 
Hipercol Brasil. 

O Programa do Incor propõe o 
refinamento do diagnóstico, com a 

realização de diversos exames labo-
ratoriais e de imagem; o mapeamento 
genético, para identificação dos genes 
ligados à doença e o tratamento com 
terapêutica de última geração. 

Outra frente de grande relevância 
na atuação dos pesquisadores do 
programa é a geração de novos co-
nhecimentos. O objetivo é saber em 
detalhes o perfil genético da doença 
no brasileiro, para, posteriormente, se 
estudar a influência dos genes na res-
posta ao tratamento, a fim de chegar 
no futuro a uma terapia individualizada.

Outras contribuições

O Laboratório de Simulação 
e Treinamento em Emergências 
Cardiovasculares do Incor também 
presta assessoria técnica e treina-
mento a prefeituras, agremiações 
esportivas e ao Metrô de São Paulo 
para adequação dos espaços públi-
cos à legislação sobre atendimento 
de emergências cardiovasculares 
em locais de grande concentração 
de pessoas.

O Instituto se destaca ainda como 
centro de referência em São Paulo para 
o atendimento cardiológico do índio, 
por meio da manutenção de ambu-
latório especializado na Casai - Casa 
de Saúde Indígena, projeto promovido 
pela Funasa – Fundação Nacional de 
Saúde.

Campanha de prevenção à Hipertensão 2012
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A pesquisa faz parte do DNA do 
Incor. No Instituto são desenvolvidos 
novos equipamentos, medicamentos, 
diagnósticos, terapias e procedimen-
tos cirúrgicos. Somando-se as pes-
quisas clínicas e as básicas aplicadas, 
a atuação do Instituto resultou, des-
de que foi inaugurado, em 1977, em 
5.720 estudos – 3.623 deles publica-
dos em revistas nacionais e 2.097 em 
internacionais.

No rol dessas pesquisas, mais de 
20 originaram patentes ou produtos, 
como próteses, tubos, máquinas e 
equipamentos diversos atualmente em 
uso na área médica. 

O Instituto também é destaque em 
participação em eventos científicos: 
até hoje, seus especialistas marcaram 
presença em 31.366 eventos científi-
cos nacionais e internacionais, incluin-
do aulas e simpósios. 

Além disso, a produção científica na 
pós-graduação, vinculada à FMUSP, 
também gerou números suntuosos: 
são mais de 400 trabalhos científicos 
de mestrado e de doutorado e de 50 
concursos de livre-docência.

Atualmente, existem dois pro-
gramas de pós-graduação – senso 
estrito em ciências, curso de dou-
torado, da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, o 

UMA INSTITUIÇÃO 
ESSENCIALMENTE 
LIGADA À PESQUISA E 
AO ENSINO

O quadro de docentes do Instituto do 
Coração é formado por professores 
altamente qualificados, grande parte de 
nível internacional.

primeiro em Cardiopneumologia e o ou-
tro em Cirurgia Torácica Cardiovascular.   
Os alunos são profissionais titulados 
médicos e indivíduos de outras for-
mações profissionais, que podem ter 
vínculos ou serem enviados por insti-
tuições universitárias e não universitá-
rias, ligadas ao sistema de saúde ou 
a centros de pesquisa e ensino – com 
afinidades na cardiopneumologia e na 
cirurgia torácica e cardiovascular.

O quadro de docentes do Instituto 
do Coração é formado por professores 
altamente qualificados, grande parte 
de nível internacional, pertencentes à 
FMUSP , em sua maioria,  e às demais 
unidades da USP na área de saúde. 

Para outros profissionais, como 
a equipe de enfermagem, o Incor 
mantém o Programa de Educação 
Continuada em Enfermagem, com ci-
clos de palestras e treinamentos es-
pecíficos, voltados para a qualificação 
contínua desses colaboradores. O ob-
jetivo do programa é atualizar e alinhar 
o conhecimento de novas práticas 
nesse campo de atuação.

Desenvolvimento de profissionais

Para desenvolver seus profissio-
nais, o Instituto do Coração man-
tém uma política de Capacitação e 

Desenvolvimento, além do fortale-
cimento da Comissão de Ensino, 
Coordenação de Pós-Graduação e 
Comissão Científica e de Ética. 

A Instituição estimula seus colabo-
radores à participação em workshops, 
seminários, congressos e outros even-
tos externos e internos, como forma de 
incentivar o autodesenvolvimento pro-
fissional e a difusão de know-how da 
instituição. Como exemplo, os eventos 
científicos médicos e multiprofissio-
nais, organizados pela Comissão de 
Ensino, apresentam ao público exter-
no as especializações da organização 
e de organizações similares quanto a 
novas tecnologias e técnicas na área 
de cardiologia. O foco está voltado 
para o intercâmbio de experiências e 
publicação em periódicos indexados. 
Os funcionários desenvolvem estágios 
em distintas áreas, propiciando o co-
nhecimento de práticas desenvolvidas 
na organização e estímulo ao pensa-
mento criativo. 

O hospital incentiva os profissionais 
a desenvolverem projetos científicos, 
que agreguem valor à assistência.  
Os trabalhos e pesquisas são protegi-
dos pelas publicações especializadas; 
são apresentados em congressos.  
A tecnologia é patenteada.
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Desde a fundação, a pesquisa 
permeia todas as atividades do Incor.  
A instituição, que tem seu foco na 
produção científica para publicações 
indexadas, é responsável por grandes 
contribuições na área da cardiologia, 
sejam no desenvolvimento de equipa-
mentos, técnicas, processos, procedi-
mentos, entre outros.

Nesta entrevista, Dr. José Eduardo 
Krieger, Diretor do Laboratório de 
Genética e Cardiologia Molecular do 
Incor e membro do Conselho Diretor 
do Instituto,  reforça essa vocação da 
Instituição, que sempre teve uma parti-
cipação fundamental nas grandes des-
cobertas nos campos da cardiologia e 
pneumologia.

Revista UPpharma – O Incor 
hoje tem seu foco na área de pes-
quisa. Como tem sido a atuação do 
Instituto nesse campo?

Dr. José Eduardo – Está do DNA 
do Incor integrar a pesquisa em suas 
várias atividades. Temos hoje um 

AS PRÓXIMAS FRONTEIRAS

departamento de bio-
engenharia que é parte 
importante de nosso de-
senvolvimento tecnoló-
gico, sendo responsável 
por descobertas mar-
cantes nas áreas de cardiologia e 
pneumologia.

Além disso, por sermos parte da 
USP, a maior universidade do País, 
todas as nossas atividades de ensino 
e assistência têm a pesquisa perme-
ando-as. Esse é o nosso grande dife-
rencial. Ou seja, somos bastante com-
petitivos em pesquisa, porque essa é 
nossa vocação.

Quais os reflexos desse po-
sicionamento nas atividades do 
hospital?

Essa vocação tem reflexos, por 
exemplo, na formação de pessoas.  
O número de profissionais que passam 
por aqui, seja na pós-graduação, dou-
torado, pós-doutorado ou mesmo na 
residência é muito grande. 

Um segundo aspecto é a produção 
científica. E nesse caso não me refiro 
somente à apresentação de trabalhos 
em congressos. Nosso foco está nas 
revistas indexadas. Não há nenhuma 
instituição que possua um volume 
tão grande de projetos e trabalhos 
indexados. 

Graças a essa vocação em pes-
quisa, o Incor teve participação fun-
damental na descoberta de várias 
técnicas e equipamentos nas áreas da 
cardiologia e pneumologia.

O hospital esteve envolvido no de-
senvolvimento do primeiro stent brasi-
leiro, que está sendo comercializado 
em 24 países. Isso foi possível graças 
a uma parceria do Instituto com indús-
trias locais e agências financiadoras.

No momento, estamos traba-
lhando com os mesmos parceiros no 

O Incor é responsável por uma 
grande produção científica, 
publicada em revistas 
indexadas.

Dr. José Eduardo Krieger
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desenvolvimento de um stent farmaco-
lógico nacional, que libera droga, para 
atender também o SUS, que hoje ainda 
não faz uso da versão farmacológica.

O Incor foi responsável também 
por grandes contribuições para o 
desenvolvimento de equipamentos 
ligados às atividades cirúrgicas, des-
cobertas essas que já estão sendo co-
mercializadas no País, como oxigena-
dores, próteses, válvulas, entre outras 
invenções.

Para garantir mais eficiência em 
suas atividades, o Incor também criou 
toda plataforma para desenvolver o seu 
banco de dados. Hoje, os prontuários 
médicos utilizados no hospital são de-
senvolvimentos do Incor, produtos que 
já são utilizados também em outros 
hospitais. Trata-se de uma alternativa 
bastante competitiva quando compa-
rada às disponíveis no mercado.

Nesse aspecto, é importante re-
velar que por meio de uma parceria 
com a Prodesp, também deveremos 
comercializar esse sistema em maior 
escala, o que gerará novos recursos, 
que serão alocados diretamente no 
aprimoramento deste produto.

Atualmente, quais as principais 
linhas de pesquisa da Instituição?

Considerando que para o Incor é 
importante o conhecimento funda-
mental, temos descobertas que são 
já usadas hoje e algumas que serão 
utilizadas daqui a alguns anos. Nesse 
caso, temos diversas linhas de pesqui-
sa em todas as áreas da cardiologia, 
como genética, uso de imagem, entre 
outros campos.

Nossa área de genética, por exem-
plo, possui 1.200 m2, e tem sido res-
ponsável por grandes descobertas no 
campo de doenças cardiovasculares.

Essa atuação focada em pesqui-
sa, responsável pela grande produ-
ção científica publicada em revistas 
indexadas, é nosso principal indicador.  
É nesse quesito que nos comparamos 
e que somos referência.

Outra grande contribuição do hos-
pital é nossa participação em estudos 
multicêntricos nacionais ou internacio-
nais, por meio da qual testamos novos 
equipamentos, medicamentos e ou-
tras técnicas ligadas às especialidades 
que atendemos.

Quais são os principais marcos 
ou conquistas da Instituição desde 
a fundação até os dias de hoje?

Acredito que nossos marcos estão 
ligados diretamente ao desenvolvimen-
to da própria atividade de pesquisa que 
mantemos internamente. Por exemplo, 
fomos pioneiros na realização do pri-
meiro transplante do coração.

testado no maior hospital de cardiolo-
gia e pneumologia do País. Esse tam-
bém é um papel social importante da 
Instituição.

A área de ressonância tem tido a 
mesma evolução. Trata-se de uma téc-
nica que ganhou importância nas últi-
mas décadas, justamente por permitir 
a avaliação da estrutura e a função dos 
órgãos de forma não invasiva. A par-
ticipação do Incor no desenvolvimen-
to de tecnologias de softwares nessa 
área tem sido essencial, possibilitando 
o nosso acesso de forma pioneira a 
essas e outras inovações.

A próxima fronteira é a utilização 
do ultrassom para avaliação e identifi-
cação de placas (arteriosclerose), que 
não deixam rastros nas artérias e que 
dão origem aos infartos.

Hoje, sabemos que as placas que 
não conseguimos visualizar são as que 
mais provocam o infarto. Nas próximas 
décadas, o grande desafio da área de 
hemodinâmica é aprimorar essa tec-
nologia e desenvolver uma nova plata-
forma, de modo que consigamos apli-
car o medicamento ou utilizar a técnica 
mais adequada na lesão da forma mais 
natural possível.

Nas áreas de biologia molecular e 
genética temos também atuação des-
tacada. Possuímos o maior laboratório 
de genética do Brasil, especializado 
em doenças cardiovasculares.

Atualmente, estamos também ini-
ciando a publicação de uma patente 
de um novo marcador de isquemia 
cardíaca. Trata-se de uma parceria 
com o grupo Fleury em uma área ex-
tremamente competitiva, que o Incor 
conseguirá participar.

Portanto, posso afirmar que hoje 
no Brasil em cada campo da cardio-
logia em desenvolvimento, existe a 
participação do Incor. Essa atuação 
naturalmente se reflete na formação 
de nossos recursos humanos, que têm 
contato com o que existe de mais mo-
derno na medicina. 

Quando se iniciou o uso de ima-
gem em diagnósticos ou mesmo o 
desenvolvimento da medicina nuclear, 
os nossos núcleos foram os primeiros 
a utilizar a ressonância magnética e a 
tomografia na cardiologia.

O Incor conta hoje com o que exis-
te de mais moderno em tecnologia, 
mas esse acesso ocorre porque, a ri-
gor, participamos do desenvolvimento 
da maior parte dessas invenções.

Os tomógrafos multislice de 64 cor-
tes foram instalados primeiro no hospi-
tal. Atualmente, estamos participando 
do desenvolvimento do software utili-
zado nos equipamentos de tomografia 
computadorizada com 320 coletores, 
que será também oferecido pelo Incor.

Isso é importante porque outros 
hospitais, quando passam a fazer uso 
da tecnologia, têm a certeza de que 
o equipamento é eficiente, afinal, foi 

Somos bastante 
competitivos em 
pesquisa, porque essa é 
nossa vocação.
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Treinamento

dos médicos brasileiros, será neces-
sário muito esforço corporativo para 
evitar a implementação desta política 
de estado. 

Independentemente do mérito da 
questão, no caso da inclusão incenti-
vada de novos médicos no mercado, 
em especial no interior do País, esta 
medida seria altamente benéfica para 
a extensa cadeia de empregos dire-
tos e indiretos gerados pelo setor da 
saúde. Maior oferta de médicos im-
plica em construção e aparelhamento 
de novas unidades de consultórios, 
postos de saúde, clínicas e hospitais, 
gerando necessidades específicas de 
pessoal de apoio especializado. 

Do ponto de vista comercial, a 
ampliação do atendimento primário e 
secundário da população também ofe-
rece oportunidades para a instalação 
de novas farmácias e laboratórios de 
análises clínicas nas cidades com até 
50 mil habitantes, melhorando assim a 
distribuição dos medicamentos, testes 
para análise e produtos para higiene, 
perfumaria e cosméticos, também co-
nhecidos como HPC.

Considerando o impacto para a 
propaganda médica, mais médicos 

e mais farmácias no interior do Brasil 
também geram demanda para no-
vos representantes viajantes ingres-
sarem no mercado para visitar estes 
profissionais.

Naturalmente, incentivar novos mé-
dicos a migrar para o interior do País, 
sem, no entanto, proporcionar-lhes as 
mínimas condições de atuação profis-
sional se tornará, no curto prazo, mais 
uma política de estado fracassada. 
Hoje em dia, médicos recém-formados 
estão dispensando salário de R$ 15 mil 
ou mais das prefeituras do interior exa-
tamente por este motivo. Já a maioria 
que aceita os altos ganhos não fixa 
residência por longo prazo. Por outro 
lado, a população carente de oferta de 
serviços de saúde aguarda soluções 
urgentes do Governo.

Esperamos que o Governo e o 
CFM cheguem a um denominador co-
mum, a fim de que todos possam se 
beneficiar deste acordo. Para os repre-
sentantes, veteranos e neófitos, tam-
bém será muito bom! 

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

Em agosto de 2011, a Presidente 
Dilma, em Garanhuns (PE), duran-
te a inauguração da Faculdade de 
Medicina local, declarou:  “Uma das 
dificuldades para melhorar a saúde 
pública no Brasil é o insuficiente núme-
ro de médicos e sua má distribuição 
sobre o território nacional. Em todo 
Brasil, temos falta de médicos, e isso 
fica mais agudo ainda nas cidades do 
interior e nas regiões Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste.”

A partir de abril deste ano, sur-
giram rumores de que o Governo 
Federal pretende facilitar a entrada no 
Brasil de médicos estrangeiros e de 
brasileiros formados no exterior, com 
a alteração das regras para homolo-
gação de diplomas no País. A medi-
da já estaria sendo discutida na Casa 
Civil da Presidência da República e nos 
Ministérios da Saúde e da Educação.

Apesar da posição veementemen-
te contrária do CFM, questionando 
não só qualidade de formação destes 
novos profissionais, mas também as 
próprias condições de trabalho atuais 

DILMA QUER MAIS MÉDICOS, ENTÃO 
TEREMOS MAIS REPRESENTANTES
André Reis

Mais médicos e mais 
farmácias no interior 
do Brasil também 
geram demanda para 
novos representantes 
viajantes ingressarem 
no mercado para visitar 
estes profissionais.
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Comunicação

Em seu best-seller Team Players 
and Teamwork, Glenn Parker afirma 
que um grupo de pessoas não é uma 
equipe. Enfatiza que o que caracteriza 
um time é o alto grau de interdepen-
dência e um objetivo comum. Nesse 
caso, não é nenhum absurdo afirmar 
que cometemos, no mínimo, um erro 
conceitual ao dizermos que o conjunto 
de vendedores de uma empresa é uma 
equipe de vendas. Para começar não 
existe objetivo comum. Cada vende-
dor tem seus objetivos individuais e, na 
maioria das vezes, nem sabe qual é o 
objetivo do colega. Até porque, as pró-
prias empresas preferem não divulgar 
os objetivos de todos, com receio de 
gerar conflitos e a sensação de injusti-
ça em função de eventuais diferenças. 
Além disso, o grau de interdependên-
cia beira o zero. Já tive a oportunida-
de de ministrar treinamentos em duas 
convenções anuais de vendas conse-
cutivas de algumas empresas e perce-
ber que, nesse ínterim, os colegas de 
profissão tinham se visto tanto quan-
to eu a eles. Como pode haver inter-
dependência se as pessoas se veem 

nos encontros anuais ou semestrais 
e depois correm cada um para sua re-
gião em busca de atingir seus objetivos 
pessoais?

A essa altura algum leitor pode 
concluir: “Tudo bem, não são equipe.  
E daí?” Daí nasce a pergunta: “Seria 
melhor se fossem?” Para responder 
essa pergunta lanço mão de um vete-
rano consultor da área (Heinz Goldman) 
que afirma: “Todos os problemas que 
existem em uma equipe de vendas já 
têm solução. A dificuldade é que nem 
sempre o problema e sua solução estão 
no mesmo lugar.” 

O que ele quer dizer é que, muitas 
vezes, um vendedor não sabe a melhor 
maneira de lidar com uma situação, 
mas um colega seu do outro lado do 
país sabe. E eles nem imaginam isso. 
Portanto, não se comunicam sobre o 
tema o que é um enorme desperdício: 
um problema que se encaixaria perfeita-
mente em uma solução, mas que nunca 
serão confrontados na vida real.

O meu leitor fictício, irritado com meu 
texto, vem com a tréplica: “Tudo bem, 
essa situação realmente existe, mas qual 

a relação entre esse problema e o tema 
dessa seção, que é comunicação?”

A relação é que este problema se 
resolve exatamente com comunica-
ção. Se os profissionais de vendas se 
falassem mais, trocassem mais ideias e 
experiências, cresceriam muito em sua 
performance, pois poderiam acelerar a 
curva de aprendizagem com base não 
só em suas experiências, mas também 
com base nas vivências dos colegas. 
Ainda mais em uma área do conheci-
mento empresarial com uma natureza 
tão prática quanto vendas.

Até hoje a desculpa – verdadeira – 
para essa desconexão era a distância. 
Como uma equipe poderia se falar 
com a frequência necessária sem uma 
enorme perda de tempo e um custo 
telefônico proibitivo? Mas na era da 
internet e das redes sociais, não lan-
çar mão desse recurso para manter 
as pessoas em contato e aprenden-
do entre si é uma enorme perda de 
oportunidade.

Entretanto, não basta colocar as 
pessoas no mesmo balaio virtual e 
esperar que a interação aconteça.  
É necessário provocar, perguntar, res-
ponder, enfim, mediar a discussão para 
que as pessoas se envolvam e sintam-
-se com vontade de compartilhar suas 
experiências. Ainda assim as dificulda-
des vão existir, pois a geração que está 
no mercado não é nativa virtual, mas 
com um pouco de motivação e uma pi-
tada de pressão as coisas caminham. 
Enquanto isso, estamos aprendendo 
como fazer. Até o dia em que a gera-
ção virtual chegar de vez nas posições-
-chave do mercado e mergulhar nessa 
prática de aprendizado social, que tem 
tudo para alavancar a performance de 
todos os envolvidos. 

QUE EQUIPE É ESSA?
Yuri Trafane

Na era da internet e das redes sociais, não lançar mão 
desse recurso para manter as pessoas em contato e 
aprendendo entre si é uma enorme perda de oportunidade.

Yuri Trafane é Professor Universitário, Consultor em 
Marketing e Diretor-Executivo da Ynner Marketing & 
Treinamentos.
E-mail: yuri@ynner.com.br
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INOVAÇÃO NA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA BRASILEIRA
Luiz Francisco Pianowski

Opinião

O que vemos nesses dois exemplos? 
Primeiro: que temos o que pesquisar, 
e muito ainda. Segundo: precisamos 
deixar de aproveitar as migalhas que 
sobram dos pratos das multinacionais 
e produzirmos nossos próprios “pra-
tos” para degustação e uso mundial. 
Devemos perceber que capacidade ino-
vadora é o que não falta. Se buscarmos 
inovações nas pesquisas das nossas 
universidades, encontraremos muitas. 
Agora, estão prontas para o mercado? 
Não, mas é um começo que deve ser ex-
plorado pelas indústrias e apoiadas pelo 
Governo.

Em minha opinião, diversos fatores 
contribuíram para esse abismo que te-
mos entre a nossa biodiversidade e o 
medicamento na prateleira das drogarias 
mundiais. Uma delas, anterior à década 
de 1950, é o descuido com o investimen-
to na pesquisa nacional, tanto por parte 
das empresas como do Governo. E de-
pois dessa data, tivemos insegurança 
democrática aliada a desleixo da direita 
e medo da esquerda de perdermos nos-
sas riquezas naturais para os “gringos” 
de um modo geral. Isso fez com que a 
academia se distanciasse da indústria e 
gerasse um grupo de “favoráveis” a pa-
tentes e outro “contra” patentes. Esse 
distanciamento da academia-indústria 
gerou uma “alergia” recíproca, impedin-
do o bom uso das ideias geradas nos 
bancos escolares.

Com o reconhecimento da lei de pa-
tentes no Brasil, em 1996, e a aprovação 

da Lei dos genéricos em 1999, a indús-
tria nacional ficou sitiada. De um lado, 
tinham de respeitar as patentes, e do 
outro, precisavam lidar com medicamen-
tos genéricos que concorreriam com os 
de marcas que elas vendiam há anos. 
Nessa situação deveriam e tinham de 
investir em P&D. Saíram da confortável 
situação de copiadores para buscar al-
ternativas na academia. E tivemos alguns 
avanços, alguns já estão no mercado e 
outros estão ainda por sair. Porém, essa 
situação, que parecia tirar a letargia das 
indústrias em P&D, gerou outra condi-
ção. Houve uma mudança no cenário 
nacional sobre as posições de vendas e 
faturamentos das indústrias, colocando 
em primeiro lugar aquelas que produzem 
muitos genéricos. E isso, em minha opi-
nião, levou as indústrias a um novo co-
modismo: “Para que arriscar se ganho 
com o genérico”. E, mais uma vez corre-
mos o risco de gerar ideias aqui dentro, 
que ganham prêmios lá fora e fortalecem 
as multinacionais. A indústria, com raras 
exceções, precisa entender a necessida-
de de aplicar em P&D, correr riscos, ter 
um pipeline forte e ativo no lugar cômodo 
de investir só no que já está pronto. 

A indústria precisa entender a necessidade de aplicar em P&D, correr riscos, 
ter um pipeline forte e ativo no lugar cômodo de investir só no que já está 
pronto.

Temos milhares de medicamentos 
de diversas marcas, diferentes sais, con-
centrações e apresentações. A pergunta 
é: quantos são oriundos da nossa bio-
diversidade? Ora, se temos milhares de 
sais medicamentosos e destes em torno 
de 60 % são de origem natural, molécu-
las naturais modificadas (semissintéticos) 
e compostos inspirados em moléculas 
naturais, chegaremos a uma conta fácil 
de fazer: se temos esse número (60%) e 
a nossa biodiversidade abrange 22 % do 
total mundial, deveríamos ter 12 % dos 
medicamentos mundiais com origem 
e (ou) inspirados em moléculas encon-
tradas na nossa flora e fauna, além dos 
micro-organismos.

Encontramos alguns exemplos como 
a pilocarpina, extraída do jaborandi, usa-
da mundialmente no tratamento do glau-
coma e comercializada no mundo por 
décadas pela Merck alemã. Outro exem-
plo é o captopril; oriundo do veneno da 
jararaca que teve o início das pesquisas 
com o Dr. Mauricio Rocha e Silva, e, pos-
teriormente, seu aluno, Sérgio Ferreira, 
descobriu a substância presente no ve-
neno, que deu origem ao medicamento; 
ativo esse que potencializava os efeitos 
da Bradicinina. Essa descoberta resultou 
num prêmio Nobel ao britânico Sir John 
Vane e um produto mundialmente co-
mercializado pela Squibb. Hoje, os dois 
produtos (pilocarpina e captopril), com 
patentes vencidas, são vendidos tam-
bém como genéricos.

Luiz Francisco Pianowski é Pesquisador, Presidente 
do laboratório Kyolab e membro do Conselho Científico 
da Amazônia. Também é Farmacêutico com Doutorado 
em Tecnologia Farmacêutica (Porto-Portugal).
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Passada a primeira metade do ano, 
o cenário continua altamente desafiador 
para as Farmacêuticas. A concorrência 
acirrada, pressão por preços menores 
devido ao advento de genéricos e si-
milares, um número significativo de pa-
tentes a serem expiradas nos próximos 
anos e um pipeline de novas drogas ain-
da incerto quanto ao seu tamanho e po-
tencial reforçam ainda mais o ditado de 
que a incerteza é a maior das certezas.

Se nos anos 1990 o mercado 
estava exuberante devido ao 

grande número de blockbus-
ters para tratamento de en-
fermidades com alta escala 
de ocorrência na população, 
muitos previam que a década 
seguinte teria todo o potencial 

de ser igualmente ou até mais 
farta e próspera. Sem dúvida, 

o mercado continuou e continua 
crescendo em vendas e unidades 

comercializadas, mas as recei-
tas se tornaram menores e menos 
previsíveis.

O rigor das autoridades regu-
latórias se intensificou ainda mais, 

já que a economia globalizada exige 
mais esforços de compreensão de di-
ferenças técnicas, culturais, políticas 
e econômicas. Com o vencimento de 
inúmeras patentes, os laboratórios pre-
cisaram encontrar alternativas de perda 

de receitas com iniciativas de extensão 
de linha de produtos estabelecidos até 
o desenvolvimento de acordos de licen-
ciamento, co-marketing, co-distribuição 
e co-promoção para dividir o bolo com 
outras empresas, algumas até inope-
rantes no País.   

Este “caos” corporativo no mercado 
farmacêutico gerou mais demandas dos 
denominados Gerentes de Projetos, ou 
seja, executivos engajados na solução 
de problemas de alta complexidade, 
desde a expansão física de um centro 
de distribuição até a construção do zero 
(os denominados Green Field projects) 
de uma nova planta ou de um labora-
tório de controle de qualidade, adapta-
do aos padrões de exigência de FDA e 
EMEA.

Quando pensamos no típico Gerente 
de Projeto é comum a generalização 
para profissionais com certificações 
PMI (Project Management Institute) e 
6-Sigma (Green-Belt e Black-Belt), os 
tão denominados gestores de progra-
mas de excelência operacional. O que 
mais vem em mente nesse tipo de perfil 
é o típico engenheiro com uma série de 
metas a serem batidas e cronogramas a 
serem cumpridos.        

A Gerência de Projetos independe 
da área de atuação e está igualmente 
pautada nas competências comporta-
mentais de um executivo. Com a eco-
nomia globalizada, a própria cadeia de 

Recursos Humanos

GESTÃO DE PROJETOS
André Jacques Pasternak

MUITO ALÉM DAS COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Se você ainda não se engajou em alguma iniciativa 
envolvendo gestão de projetos por puro preconceito ou 
falta de conhecimento, considere rever sua postura e 
se engajar em alguma
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André Jacques Pasternak é Diretor da FESA para o setor 
de Life Sciences.                                                    
E-mail: fesa@fesa.com.br

A Gerência de Projetos independe da área de atuação e está 
igualmente pautada nas competências comportamentais de 
um executivo.

fornecedores se expande para frontei-
ras além-mar e gera interdependência 
de conhecimento e colaboração mútua. 

Ainda muito enraizada nas organiza-
ções multinacionais, devido à relevância 
de iniciativas promovidas pelas matrizes 
(lançamentos de produtos, estrutura-
ção de centros de serviços comparti-
lhados, implantação de softwares ERP, 
entre outros), as Farmacêuticas nacio-
nais vêm rapidamente se inserindo em 
iniciativas relacionadas com gestão de 
projetos, exigindo contribuição de todas 
as áreas para se chegar a um resultado 
final relevante.

Normalmente, a gerência de proje-
tos é aplicada para a implantação de so-
luções que deverão gerar economias e 
aumentar eficiências com ganho de es-
cala. São trabalhos com começo, meio 
e fim e que envolvem todas as áreas da 
empresa. E é nesse tipo de situação que 
as competências comportamentais são 

exigidas na plenitude para que o projeto 
seja bem-sucedido.

Estamos falando de trabalho em 
equipe, resiliência, capacidade de exer-
cer o convencimento por influência e 
persuasão, em vez da autoridade hie-
rárquica, disciplina, negociação, adap-
tabilidade, equilíbrio emocional ao lidar 
com pressão e cumprimento de pra-
zos, e por aí vai. Com muitas fusões e 
aquisições nos últimos anos dentro do 
setor farmacêutico, tais competências 
se tornaram ainda mais essenciais: não 
interessa se você tem formação em en-
genharia, farmácia, medicina, adminis-
tração ou psicologia.

O que conta neste caso é a atitude e 
capacidade de se colocar no lugar dos 

outros, de enxergar uma oportunidade 
em todo problema e não vice-versa, 
de se olhar o copo sempre meio cheio.  
Se você ainda não se engajou em al-
guma iniciativa envolvendo gestão de 
projetos por puro preconceito ou falta 
de conhecimento, considere rever sua 
postura e se engajar em alguma. 

Sua empregabilidade ficará em alta 
e você terá sua parcela de contribuição 
e marca registrada na expansão de uma 
fábrica, substituição do parque tecnoló-
gico ou até mesmo na liderança de ini-
ciativas de responsabilidade social em 
sua empresa. Mãos à obra! 
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Responsabilidade social

necessidades atuais sem comprometer 
as necessidades das futuras gerações, 
em um planeta cada vez mais populoso.

Na realidade, estamos falando da 
busca do equilíbrio entre os três pila-
res principais: meio ambiente, econo-
mia e bem-estar social, ou seja, o triple 
bottomline. 

Ao final da Conferência, divulgou-se 
um documento contendo 49 páginas, 
dividido em seis capítulos e 283 itens, 
denominado: O Futuro Que Queremos. 

As opiniões são diversas, e mui-
tos acreditam que faltou firmeza no 
estabelecimento de metas concretas. 
Porém, o que vale destacar nestes 
dias é a participação do setor privado. 
Considerando o papel decisivo das em-
presas na jornada da sustentabilidade, 
o Pacto Global das Nações Unidas em 
parceria com o Secretariado da ONU, 
promoveu o Fórum de Sustentabildade 
Corporativa do Pacto Global: Inovação 
e Colaboração para o Futuro que 
Queremos.

Recapitulando rapidamente, o Pacto 
Global é uma iniciativa desenvolvida 
pelo ex-secretário da ONU, Kofi Annan, 

com o objetivo de mobilizar a comuni-
dade empresarial internacional para a 
adoção, em suas práticas de negócios, 
de valores fundamentais e internacio-
nalmente aceitos nas áreas de direitos 
humanos, relações de trabalho, meio 
ambiente e combate à corrupção, refle-
tidos em dez princípios. 

O Pacto Global é uma iniciativa vo-
luntária que procura fornecer diretrizes 
para a promoção do crescimento sus-
tentável e da cidadania, por meio de 
lideranças corporativas comprometidas 
e inovadoras. 

Voltando ao Fórum realizado no Rio 
de Janeiro, este teve como objetivo for-
talecer as contribuições da comunida-
de empresarial para o desenvolvimento 
sustentável global, por meio da busca 
de práticas empresariais responsáveis 
de grande escala, da difusão das ino-
vações sustentáveis e do estímulo por 
uma colaboração entre diversos setores 
da sociedade: empresas, governos, so-
ciedade civil e ONU. 

Deste fórum, as empresas firma-
ram mais de 200 compromissos sobre 
temas relacionados à sustentabilidade, 

Na Conferência das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento Sustentável, 
que aconteceu no Rio de Janeiro 20 
anos após a Eco92, retomam-se te-
mas abordados anteriormente somados 
às questões surgidas ao longo dessas 
duas décadas. Durante nove dias, com 
diversas atividades e eventos, esta foi 
a maior conferência já realizada pelas 
Nações Unidas (UN).

Alguns números para ilustrar o 
evento:

•	Número	total	de	participantes:	ao	
redor de 50 mil pessoas;

•	 188	 delegações	 de	 diversos	
países;

•	Mais	de	100	chefes	de	estado;
•	 Ao	 redor	 de	 10.000	 ONGs	 e	

Grupos Diversificados.

Na Rio + 20, o objetivo principal foi 
discutir como reduzir a pobreza, melho-
rar a equidade social e garantir proteção 
ambiental para um futuro sustentável, 
ou seja, algo que permita alcançar as 

RIO + 20
SETOR EMPRESARIAL COM FORTE PARTICIPAÇÃO
Marcelo Weber e Renata Schott

Na Rio + 20, o objetivo principal foi discutir como 
reduzir a pobreza, melhorar a equidade social e garantir 
proteção ambiental para um futuro sustentável.
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acrescentando em muitos deles, metas 
e prazos. Para exemplificar temos: a 
Microsoft com planos de neutralização 
da sua pegada de carbono; a Unilever 
em reduzir pela metade as emissões de 
gases gerados por seus produtos até 
2020; e a Nike com um programa de eli-
minação de poluentes químicos de toda 
sua cadeia produtiva até 2020.

Confira alguns dos compromissos 
assumidos pelas empresas no Fórum 
de Sustentabilidade Corporativa da Rio 
+ 20:

•	Cerca	de	200	compromissos	cor-
porativos em áreas que vão desde a 
neutralidade de carbono e infraestrutura 
para reabastecer ambientes naturais até 
quadros de multi-interessados em ação 
sobre a biodiversidade, água e investi-
mentos em empreendimentos sociais;

•	Um	comunicado	de	45	CEOs	de	
empresas para os governos, detalhan-
do as áreas onde apoio, regulamen-
tação e incentivos podem promover o 
progresso na entrega de água potável e 
acesso a instalações sanitárias, além de 
apontamentos para os setores de infra-
estrutura que exigirão maior investimen-
to nas próximas décadas;

•	O	lançamento	de	um	novo	quadro	
de política corporativa para ajudar as 
empresas no desenvolvimento, imple-
mentação e divulgação de políticas e 
práticas relacionadas aos ecossistemas 
e à biodiversidade;

•	 Lançamento	 de	 um	 estudo	 so-
bre o panorama do investimento social 
privado projetado para grandes cor-
porações, investidores institucionais e 

governos interessados em incubar, ini-
ciar e ampliação empresas de pequeno 
porte com missões sociais e ambientais;

•	O	Pacto	Global	da	ONU	e	um	gru-
po de 16 empresas-líderes e suas par-
tes interessadas do setor alimentar e da 
agricultura comprometeram-se em de-
fender o desenvolvimento de princípios 
globais empresariais voluntários sobre 
boas práticas e políticas para a agricul-
tura sustentável. Esta iniciativa tem por 
objetivo desenvolver um entendimento 
comum e um acordo sobre quais re-

cursos são necessários e os impactos 
da comunidade global para transformar 
mercados e sistemas de suprimentos 
agrícolas;

•	 Um	 compromisso	 por	 cinco	
Bolsas de Valores, coletivamente, listan-
do mais de 4.600 empresas, em pro-
mover o investimento sustentável. Um 
primeiro passo para a chamada global 
foi dado a partir do “Sustainable Stock 
Exchange”, iniciativa para melhorar a 
divulgação da governança ambiental, 

Ao final da 
Conferência, divulgou-
se um documento 
contendo 49 páginas, 
dividido em seis 
capítulos e 283 itens, 
denominado: O Futuro 
Que Queremos. 

social e corporativa e desempenho das 
empresas cotadas;

•	Compromissos	de	60	 instituições	
de Ensino Superior com Princípios Para 
a Iniciativa Responsável de Gestão da 
Educação, para integrar melhor o de-
senvolvimento sustentável nos currícu-
los de escolas de negócios em todo o 
mundo.

•	Uma	plataforma	online	de	Princípios	
de Fortalecimento da Mulher para fazer 
avançar a transparência e divulgação 
sobre as questões da igualdade de gê-
nero no mundo dos negócios;

•	 Mais	 de	 70	 empresas,	 governos	
e organizações internacionais endos-
saram a Plataforma da Indústria Verde, 
uma iniciativa para integrar conside-
rações ambientais e sociais em ope-
rações empresariais por meio do uso 
eficiente de energia e matérias-primas, 
práticas inovadoras e aplicações de no-
vas tecnologias verdes;

•	Os	executivos-chefes	de	37	bancos,	
fundos de investimento e companhias de 
seguros apresentaram uma abrangente 
Declaração de Capital Natural, voltada 
para a integração de considerações de 
capital natural em seus produtos e servi-
ços. 

Fontes:
www.uncsd2012.org/www.ideia-

sustentavel.com.br/www.pactoglobal.
org.br/

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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LIBERDADE DE MENTIRINHA
Isabel Vasconcellos

Saúde feminina

A maioria dos homens, maridos e até filhos, costuma 
humilhar as mulheres que eles dizem amar, fazendo 
pouco da sua inteligência ou da sua capacidade.

Embora com tantos direitos conquis-
tados – em pouco mais de cinco déca-
das, contra milênios de dominação – as 
mulheres ainda se deixam escravizar por 
muitas coisas, como se houvesse no 
feminino uma necessidade de ser sub-
missa ao que quer que seja.

As mulheres de hoje podem ser li-
vres, independentes, na vida e no amor.

No Brasil, perante a lei, são tão ci-
dadãs quanto qualquer cidadão, po-
dem estudar, podem trabalhar, ter pro-
priedades... Enfim... Podem tudo.

Essa situação é completamente di-
ferente da condição das nossas avós, 
há apenas um século passado.

No entanto, hoje ainda nos deixa-
mos escravizar pela moda, pelo corpo 
perfeito, pela ausência de rugas, pela 
necessidade de agradar a um homem e 
até pela necessidade de ter um homem.

Um solteirão é visto, na nossa so-
ciedade, como um homem livre, que 
optou por não usar os grilhões de um 
casamento, de filhos, dos compromis-
sos impostos por uma família. 

Uma solteirona é uma coitada. 
Durante todo o século XX e parte do 
XIX, as mulheres se organizaram, lu-
taram, sofreram e acabaram conquis-
tando para nós, as de hoje, todos os 
direitos, transformando completamente 
a nossa condição social.

Mas, se triunfamos no estudo, no 
trabalho e nos negócios, é na parte se-
xual – com raríssimas exceções – que 
ainda somos escravas.

Nos serviços de sexualidade dos 
hospitais universitários de São Paulo a 

queixa mais frequente das mulheres é 
a falta de orgasmo, e sua fantasia mais 
comum, ser humilhada. 

É espantosa a quantidade de mu-
lheres agredidas regularmente por seus 
companheiros, e espantosa também a 
sua relutância em se livrar da situação. 

A maioria dos homens, maridos 
e até filhos, costuma humilhar as mu-
lheres que eles dizem amar, fazendo 
pouco da sua inteligência ou da sua 
capacidade, desvalorizando seu traba-
lho e também seus sonhos. Isso quan-
do não partem pra violência física. Em 
vez de revidar, as mulheres perdoam e 
compreendem.

É claro que existem as que não vi-
vem nada disso, as que são de fato li-
vres. Mas ainda é minoria. Como, nos 
séculos e séculos de dominação, foram 
minoria aquelas que eram a força, “a 
grande mulher atrás de um grande ho-
mem”. Porém, a luta feminista não foi 
em vão.

Como consequência da mulher ci-
dadã e teoricamente livre, está surgindo 
de fato a nova mulher na geração do 
século XXI.

Arrisco-me a dizer que essa nova 
mulher deixará de ser escrava de uma 
imagem imposta pela mídia e pelo co-
mércio, exigirá reconhecimento na vida 
acadêmica e profissional, saberá dividir 
o trabalho doméstico e a criação dos 
filhos. Tudo isso, sem abrir mão daquilo 
que, de melhor, sempre caracterizou o 
sexo feminino: a autoestima, o cuidado 
com a vida e a capacidade de amar e 
de se emocionar.

O caminho para chegar até aqui 
passou por vários estágios de liberta-
ção: a conquista do voto, a conquista 
do direito à educação, à propriedade e 
ao trabalho, a conquista da contracep-
ção. Só falta conquistar a verdadeira 
liberdade sexual.

Há meio século, a juventude rebelde 
dos anos 60 pensava estar conquistan-
do a liberdade sexual. Conquistou ape-
nas a vergonha de ser virgem, a obri-
gatoriedade do orgasmo, a angústia 
de não chegar lá; ou seja, conquistou 
uma liberdade mentirosa, muito, muito 
distante da verdadeira liberdade da ple-
nitude do prazer. 

No entanto, uma vida sexual sadia 
não é apenas importante para o equi-
líbrio emocional e psicológico. É impor-
tante para a saúde do corpo!

Luz Del Fuego, Leila Diniz, Gilka 
Machado, e tantas outras que trouxe-
ram em si a força libertadora do desejo 
assumido, rogai por nós. 

Isabel Vasconcellos é escritora, com nove livros 
publicados, e apresentadora de TV e rádio.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br
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Branding

Era uma vez uma menina meio 
bonitinha a quem seus pais, depois 
de intensa escolha, decidiram cha-
má-la de Jacqueline.

(A escolha do nome dos filhos é tra-
tada pelos pais com muito zelo e amor. 
Não importa a simplicidade ou bana-
lidade do nome, seja qual for, corres-
ponderá a gesto simbólico e definitivo. 

O mesmo acontece, sem tirar nem 
pôr, quando temos a oportunidade 
de colocar um nome em produtos: as 
mesmas peripécias, zelo, emoções 
e gestos simbólicos. Uns encontram 
nomes de tal maneira sugestivos, que 
acreditam ter nas mãos grandes mar-
cas, mas não é verdade. Marcas só 
existem enquanto nas mentes, fora 
delas são nomes. Inegavelmente, um 
nome especial pode se transformar em 
marca com mais rapidez. Aradois é um 
desses casos. Posso dizer que senti na 
pele quando de seu lançamento, pois 
trabalhava na vitalização das marcas 
Aprovel e Aprozide de mesma classe te-
rapêutica, chamada de ARA II – antago-
nistas dos receptores da angotensina 
II. Como sair dessa? Os laboratórios 
com interesses na categoria juntaram-
-se e resolveram renomear a categoria 
por Sartans).

Jaqueline, quando solteira se 
chamava Jacqueline Lee Bouvier. 
Talvez, sugestionada pelo ar aristo-
crático de seu sobrenome, passou a 

incorporar  atitudes e posturas que 
a levaram a ser percebida em seu 
pequeno círculo como a “Menina 
Aristocrática”.

(Daqui para frente, o nome da pes-
soa corresponderá ao nome de pro-
duto e o sobrenome o seu significado 
universal, atributo de natureza emocio-
nal, portanto, intangível, inegavelmente 
mais poderoso do que qualquer atri-
buto físico e capaz de fazer o produto 
transcender aos limites da razão, sem 
contudo, negar ou afastar-se da razão. 
Ou seja: é bom que todo produto  te-
nha um “sobrenome” invisível, todavia 
perceptível.

Inegável, Aradois foi agraciado por 
outros níveis de competências de seus 
gestores. Contudo, a sacada criativa 
do nome foi o bastante para angariar 
a simpatia de muitos e muitos médi-
cos. Mas qual o seu “sobrenome”?  
A resposta dou logo: não tinha e nem 
precisava. O campo da categoria 
era propício às “sacadas criativas” e 
sendo, no caso de Aradois, brilhan-
te. As armas usadas eram atributos 
funcionais e competitivos – aliás, as 
usadas em quase todas as classes 
terapêuticas em que todo mundo diz 
o que é, sem se importar com o valor 
significativo do “sobrenome”. Se um 
produto se diz “Bouvier” e suas atitu-
des, gestos e posturas estiverem em 
consonância, ele será percebido como 
“Aristocrático” e toda energia psíquica 

contida em “Aristocrático” será univer-
salmente compreendida. Se uma das 
diversas marcas, que se engalfinhavam 
armados até os dentes de atributos al-
tamente competitivos, houvesse, em 
vez disso, se apropriado do significa-
do universal da categoria, certamente 
Aradois não teria sacudido o mercado 
na intensidade em que sacudiu).

Ao casar-se com John, ganhou 
o sobrenome do marido, passan-
do a se chamar Jacqueline Bouvier 
Kennedy, embora o nome Bouvier 
tenha se mantido somente em suas 
atitudes em público. Ela era conhe-
cida como Jacqueline Kennedy, 
mas percebida como Jacqueline 
Kennedy “Aristocrática” (Bouvier).

Ninguém representou a figu-
ra simbólica da “Primeira-Dama 
Americana” – na verdade, a de 
Primeira-Dama de modo geral – le-
vando Norman Mailer afirmar: “foi 
mais que uma primeira-dama: foi 
quase uma rainha”.

QUEM TE VIU, QUEM TE VÊ
Mario Fernandes

Pouco se fala – e muito menos se pratica – no 
marketing farmacêutico, construção e gestão 
de imagem de marca, apesar das evidências em 
diversos segmentos de outras indústrias.
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Faz senti-
do. Ela aplicou 

os traços “aristo-
cráticos” do sobrenome 

Bouvier ao ingredientes até 
então usados da figura simbólica 
de primeira-dama, dando-a forma 
definitiva. Era o que faltava. A par-
tir de então, passou a ser referên-
cia mundial. A maneira como se 
comportava em público ao lado do 
presidente Kennedy ou sozinha, nas 
aparições íntimas com a família e 
nas aparições junto ao povo foram 
construindo a sua imagem de forma 
consistente.

Achar que esse formato dese-
nhou-se espontaneamente é des-
considerar a importância que o povo 
e governo norte-americano dão ao 
poder da “imagem”. Certamente, 
uma boa equipe de consultores e 
assessores envolvia-se diariamente 
na gestão da imagem de Jacqueline 
e tenha explorado o Significado 
Universal contido na “aristocracia” 
de Jacqueline. E, juntamente com 
os demais ingredientes, na constru-
ção da imagem da primeira-dama 
norte-americana.

(Pouco se fala – e muito menos se 
pratica – no marketing farmacêutico 
construção e gestão de imagem de 
marca, apesar das evidências em di-
versos segmentos de outras indústrias 

– talvez pelo fato de a maioria dos pro-
fissionais do marketing ser arregimen-
tada do “campo”, a necessidade ime-
diata de resultados e cumprimento de 
metas de vendas têm sido priorizados. 
O que se vê são toneladas de papel 
pintadas e agora, milhares de tablets 
enfatizando atributos competitivos dos 
produtos. 

A experiência me mostrou que, se 
desde o lançamento, o produto já vem 
apoiado em proposta de valor de mar-
ca, já com “sobrenome” em destaque 
nas ações de comunicação, a geração 
de demanda é certa e virá de imediato).

Morre o presidente Kennedy, e 
o povo se pergunta: o que aconte-
cerá com Jacqueline e como de-
vemos percebê-la? Tendo como 
plataforma os traços de “aristocra-
cia”, Jacqueline transmuda-se em 
a “Eterna Viúva Presidencial” e a 
Revista Veja assim se refere a ela: 
“É a rainha de um país sem monar-
quia, uma heroína internacional pela 
coragem com que enfrentou a mor-
te de seu marido, uma personagem 
mitológica num mundo que, pouco 
a pouco, perde seus últimos mitos.”

“Eu não sei bem com certeza
Porque foi que um belo dia 
Quem brincava de princesa

Acostumou na fantasia”.

Quem te viu e quem te vê! Eis 
que Jacqueline Bouvier Kennedy 
encerra sua vida de viúva dedica-
da e exclusiva à memória do ma-
rido e de sua família, ao casar-se 
com o armador grego, Aristóteles 
Sócrates Onassis, sem antes trava-
rem prolongada e ampla discussão 
contratual, destruindo sua imagem 
impecável.

Num estalar de dedos, troca de 
sobrenome passando a se chamar 
Jacqueline Onassis, jogando para o 
alto os traços da  aristocracia e os 
demais valores que integram a figura 

simbólica de primeira-dama. É pos-
sível que ela tenha mantido Bouvier 
no sobrenome, todavia, sua postura 
e atitudes desconsideravam.Torna-
se desnecessário dizer que seus 
assessores e consultores foram su-
mariamente demitidos e não fizeram 
parte dessa nova transmutação.

(A grande maioria dos produtos 
fazem o que Jacqueline fez. Gerentes 
de Produtos desconsideram os valores 
do “sobrenome” que fizeram o suces-
so da marca e partem valentes para os 
atributos competitivos). 

Eis que os jornais e revistas es-
tampam a foto de Jacqueline nua em 
uma ilha grega, exibindo os pelos 
púbicos. Por esse motivo, a impren-
sa passa a chamá-la de Jackie O.

(Esse é o perigo que muitas marcas 
correm ao desconsiderar o significado 
universal contido em “aristocrático”. 
Vi muitas grandes marcas atingirem o 
auge e terminarem suas jornadas exi-
bindo seus “pelos púbicos” e sendo 
reconhecidas como Jackie O).

“Quem não a conhece, 
não pode mais ver pra crer

Quem jamais esquece 
não pode reconhecer”.

(Chico Buarque). 

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

Marcas só existem 
enquanto nas mentes, 
fora delas são nomes. 
Inegavelmente, um 
nome especial pode se 
transformar em marca 
com mais rapidez.
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Coluna Legal

Será que os medicamentos simila-
res perderão suas marcas em 2014? 
Esse é um questionamento que tem 
aumentado à medida que nos aproxi-
mamos do ano da Copa. Este artigo se 
propõe não só a responder à pergun-
ta, como também a explicar o motivo 
por que essa dúvida está ocorrendo.

Aparentemente, a preocupação 
sobre o futuro das marcas dos simi-
lares tem origem em uma dúvida mais 

antiga: as diferenças entre genéricos 
e similares. E esta dúvida não é in-
fundada. De fato, se tanto os gené-
ricos quanto os similares são cópias 
dos medicamentos indicados pela 
Anvisa como “Referência” e se todos 
são igualmente registrados e aprova-
dos por aquela Agência, qual é, ou 
quais são, efetivamente, as diferen-
ças entre essas duas categorias de 
medicamentos?

A primeira diferença diz respeito 

às marcas: de acordo com a Lei dos 
Genéricos (Lei 9.787/1999), os simi-
lares são, obrigatoriamente, identifi-
cados por marcas, enquanto que os 
genéricos devem ser identificados 
apenas pelo nome do princípio ati-
vo. A segunda diferença é relativa à 
intercambialidade.

Nesse aspecto, de acordo com 
a RDC 10/2001, que regulamenta a 
Lei dos Genéricos, o farmacêutico 
só pode substituir um medicamento 

2014 E AS MARCAS DOS 
MEDICAMENTOS SIMILARES
Deborah Portilho 

Considerando 
que os similares 
são os principais 
concorrentes 
dos genéricos, 
2014 não será o 
ano da decisão 
apenas da Copa 
do Mundo, mas 
também do futuro 
de muitas marcas 
de similares.
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Se tanto os genéricos quanto os similares são cópias dos medicamentos indicados 
pela Anvisa como “Referência”, qual é, ou quais são, efetivamente, as diferenças 
entre essas duas categorias de medicamentos?

prescrito pela marca ou pelo princípio 
ativo, por um genérico ou pelo medi-
camento de referência, mas não por 
um similar. 

E essa restrição legal quanto à in-
tercambialidade tinha, e ainda tem em 
alguns casos, um fundamento téc-
nico, que é a terceira diferença entre 
genéricos e similares: a garantia de 
segurança e eficácia. Isso porque, até 
2003, apenas os genéricos eram obri-
gados a passar pelos rigorosos testes 
de equivalência farmacêutica e biodis-
ponibilidade relativa/bioequivalência, 
necessários para garantir a mesma 
qualidade e eficácia que o medica-
mento de referência. Ocorre que, em 
2003, a Anvisa determinou, por meio 
das Resoluções RDC 133 e 134, que 
todos os similares deverão passar pe-
los mesmos testes que os genéricos 
e, para tanto, estabeleceu um crono-
grama com prazos para a adequação 
dos similares, que teve início em 2004 
e vai até 2014.

Então, se até 2014 todos os si-
milares já tiverem sido submetidos 
aos mesmos testes exigidos para 
os genéricos, eles também serão 
intercambiáveis com os respecti-
vos Medicamentos de Referência? 
Tecnicamente sim, mas legalmente 
não. A menos, claro, que a Lei dos 
Genéricos seja alterada para permitir a 
intercambialidade dos similares. 

É nesse ponto que surge a dúvida 
mencionada inicialmente com relação 
às marcas: se os similares passarem 
a ser intercambiáveis com os medica-
mentos de Referência, então eles se 
tornariam genéricos e, em se tornan-
do genéricos, eles seriam proibidos 
de ostentar suas marcas comerciais? 

Seria então o fim das marcas dos 
similares? 

Definitivamente não! Pelo menos 
não de forma compulsória e não em 
relação às marcas registradas, por um 
motivo muito simples: o uso da marca 
é um exercício do direito de proprie-
dade, assegurado pela Constituição 
Federal (Art. 5º, incisos XXII e XXIX), 
que é adquirido pelo titular por meio 
do registro da marca validamente ex-
pedido pelo INPI (Art. 129 da Lei da 
Propriedade Industrial - Lei 9.279/96). 
Além do mais, o Superior Tribunal de 
Justiça já pacificou o entendimento 
nesse sentido, afirmando que “en-
quanto não for desconstituído o re-
gistro da marca no INPI, não é lícito 
vedar-lhe o uso pela respectiva titular”. 

E o entendimento no sentido de 
que essa é de fato uma questão legal 
e que, portanto, está fora do escopo 
de atuação da Anvisa foi manifestado 
pelo próprio Presidente do órgão, Dr. 
Dirceu Barbano, que, em entrevista 
à jornalista Monica Scaramuzzo, do 
Jornal Valor Econômico, disse que “[o] 
país vai ter de resolver o que vai fazer, 
mesmo porque, de fato, todos [genéri-
cos e similares] serão iguais”. E acres-
centou: “Mas essa é uma questão le-
gal, que foge do fórum da Anvisa”. 

Assim sendo, a Anvisa não po-
deria simplesmente determinar que, 
a partir de 2014, os similares sejam 
transformados em genéricos e, con-
sequentemente, sejam proibidos de 
ser comercializados com suas respec-
tivas marcas. Na realidade, o uso de 
uma determinada marca de medica-
mento (desde que não ofereça risco 
sanitário) é uma decisão estratégica 
que compete única e exclusivamente 

à empresa.  
Desta forma, considerando que os 

similares são os principais concorren-
tes dos genéricos, 2014 não será o 
ano da decisão apenas da Copa do 
Mundo, mas também do futuro de 
muitas marcas de similares. Sim, por-
que em vista do rigor e do alto custo 
dos testes exigidos para os genéricos, 
e a partir de 2014 também para to-
dos os similares, muitas marcas des-
tes medicamentos, que atualmente 
competem por preço com os gené-
ricos, poderão ser eliminadas dessa 
“competição”, não por imposição da 
Anvisa, mas por “w.o.”, o que não dei-
xa de ser uma vitória dos genéricos. 

  STJ, Recurso Especial Nº 
136.812 - SP (1997/0042071-0), 
Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 
RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro 
HUMBERTO GOMES DE BARROS. 
Data do Julgamento: 05/09/2006, 
DJ 02/04/2007 p. 262. Disponível 
em: http://www.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/8960655/recurso-
-especial-resp-136812-sp-1997-
-0042071-0-stj. Acessado em: 
30.04.2012.

  Monica Scaramuzzo. Anvisa dá 
força a genéricos de uso hospitalar.
Valor Econômico,

30/01/2012.

Deborah Portilho é Advogada especializada em marcas, 
com particular foco na área farmacêutica, professora 
de Direito de Propriedade Industrial do Curso LL.M. 
Direito Corporativo do IBMEC/RJ e Sócia-Diretora 
da D.Portilho Consultoria e Auditoria de Marcas.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br

55



Assistir ao jogo da seleção espa-
nhola na Eurocopa é um exemplo vivo 
de foco. Os espanhóis entenderam 
que o foco do futebol é a posição da 
bola: eles a tratam com carinho e cui-
dam dela até o extremo, até o ponto 
de não entregá-la, até não estarem se-
guros se o colega está pronto para re-
cebê-la. Eles são craques em entregá-
-la no tempo certo e na medida justa. 
Eles estão focados na bola durante os 
90 minutos.

A perda de foco dos gerentes é 
bastante comum no mercado. Sem 
percebermos, vamos assumindo 

tarefas e mais tarefas e, quando nos 
damos conta, há mais para fazer do 
que somos capazes fisicamente de 
administrar. Esta situação nos leva 
ao estresse; os subordinados à de-
cepção e as empresas ao prejuízo.  
A perda do foco e sobrecarga de tra-
balho terminam por nos arrastar para 
um círculo vicioso, pois um gerente 
sobrecarregado não tem tempo nem 
visão para saber quais são suas priori-
dades e não tem disposição para trei-
nar subordinados. Estes serão sempre 
ineficazes, por terem apenas subordi-
nados ineficazes. O gerente não tem a 
quem delegar. 

E, com isso, vai criando uma série 
de complicações como:

1. Muitas tarefas, pouca organização;
2. Muito esforço, pouca produtivida-

de;
3. Muita ordem, pouco cumprimento;
4. Muita rotina, pouca criatividade;
5. Muita frustração, pouco resultado;
6. Muita desmotivação, pouca estabi-

lidade;
7. Muita acomodação, pouco desen-

volvimento;
8. Muito esforço, pouca satisfação;
9. Muita irritabilidade, pouca cortesia;
10. Muita lentidão, pouco progresso.

MUITO ESFORÇO, POUCO FOCO
Fernando Loaiza 

Reciclagem

Nunca se esqueça de assumir riscos e apostar em suas competências, acreditar 
em seus ideais e, sobretudo, nunca se esqueça de que o sucesso começa com um 
sonho e um sonhador.

56  | Jul - Ago 2012



A falta de foco leva a uma sobre-
carga de trabalho, deixando o geren-
te totalmente inseguro. Quando um 
gerente inseguro perde o seu lugar ou 
rumo, fica revoltado e não entende as 
razões que o levaram a essa situação, 
pois ele trabalha sempre até altas ho-
ras, sem nunca ter tido tempo de con-
viver com a sua família, sem poder se-
quer pensar em férias. Seu medo pode 
ser por diversos fatores:

1. Não gerencia projetos, gerencia pro-
blemas;

2. Possui a autoridade, não a disciplina 
dos subordinados;

3. A falta de resultados traz insegu-
rança e medo de ser demitido da 
empresa.

Independentemente do fator que 
causa a insegurança, os resultados 
são os mesmos: baixa produtividade, 
resistência a tomar decisão, procura 
de soluções fora da empresa (tipo con-
sultorias), medo do futuro etc.

O que devemos fazer quando os 
gerentes perdem o foco?

Do meu ponto de vista, a primeira 
estratégia nesse caso é uma conversa 
clara e transparente com o gerente, de 
preferência fora do escritório e em um 
ambiente agradável, de maneira a dei-
xar a pessoa à vontade para falar de 
forma franca e calma. 

Você deve procurar obter um con-
senso sobre o que é melhor para to-
dos, exigindo rigorosamente o cumpri-
mento dos processos e as normas da 
empresa; restringindo as tentativas do 
“inseguro” de falar mal das pessoas e 
da empresa; deixando claro que você 
exige uma atitude positiva; mostrando 
segurança e liderança nos momentos 
em que ele expressar sua insegurança 
(especialmente em frente à equipe).

Proíba o uso do  “achismo” para 
obter uma previsão ou um plano de 
ação para  determinação de metas. 

Quando se observa que o resul-
tado é desfavorável há algum tempo, 
depois de dois ou três anos com pre-
juízos, projetar olhando pelo retrovisor 
não vai permitir encontrar solução para 
melhorar os resultados.  Não se pode 
chegar a diferentes lugares sempre 
transitando o mesmo caminho. Caso 
as ações continuem as mesmas, ape-
nas uma mudança significativa no mer-
cado pode dar uma chance à empresa 
para que possa se mostrar econômica 
e financeiramente interessante.

Uma empresa com um passado 
marcado por maus resultados, vivendo 
momentos duvidosos, sem um plano 
de ação que possa efetivamente gerar 
resultados, não poderá criar o seu futu-
ro. É primordial a reflexão sobre atos e 
fatos e, é claro, tomar atitudes. As pes-
soas querem participar de algo grande 
e importante, portanto, convide-as, 
envolva-as. Uma visão compartilhada 
leva ao comprometimento e a obten-
ção de resultados positivos. A falta de 
foco gera falta de resultados e inse-
gurança.  Se você está vivendo esses 
problemas, assuma e tente entender 
sua situação. Peça ajuda profissional.

Procurando na internet, encontrei 
no site do Qualyteam, de 11 outubro de 
2010, por Giovanna o tema: 10 Dicas 
para não perder o foco no trabalho, ar-
tigo que transcrevo a continuação.

“Você é daquele tipo de profissio-
nal que tem hora para chegar, mas 
não tem hora para sair do trabalho?  
É do tipo que franze a testa e leva re-
latórios para analisar em casa? Dorme 
preocupado e acorda a noite com uma 
ideia (maluca) para resolver um proble-
ma no departamento? Quem nunca 
passou por uma fase dessas na vida? 
Mas que seja só um momento passa-
geiro, pois esse comportamento não 
agrega em nada para o crescimento 
da empresa, pelo contrário, o sujeito 
fica tão contaminado que não enxerga 
a luz no final do túnel. Não consegue 
desenvolver soluções criativas para os 

novos desafios. Deixa de viver, de en-
contrar os amigos, de curtir a família, o 
cachorro, enfim, perde o foco no que 
realmente é importante. Em relação à 
perda de foco no trabalho ou déficit 
de atenção virtual, selecionei algumas 
dicas que podem ser muito úteis para 
organizar a rotina, melhorar o desem-
penho profissional e promover melhor 
qualidade de vida no trabalho:

1. Escreva uma lista de tarefas diá-
rias e planeje o seu dia. Mantenha essa 
lista ao seu lado para ficar concentra-
do. Quando você tem uma lista das 
coisas que você tem de realizar em 
um dia perto de você, fica mais fácil 
executá-las, pois ela funciona como 
um lembrete do que precisa ser feito.

2. Determine um tempo para suas 
tarefas. Se você faz uma determinada 
atividade por muito tempo, aos pou-
cos ela começa a ficar repetitiva e você 
começa a produzir menos e perder o 
foco, pois perdeu aquele interesse ini-
cial por fazê-lo. Dessa maneira, o ideal 
é estipular um período para uma tare-
fa, cumpri-la e, se a tarefa ainda não 
foi concluída, separar outro período, à 
frente, para concluí-la. Por exemplo, 

Quando se observa 
que o resultado é 
desfavorável há 
algum tempo, projetar 
olhando pelo retrovisor 
não vai permitir 
encontrar solução para 
melhorar os resultados.
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Uma empresa com 
um passado marcado 
por maus resultados, 
sem um plano de 
ação que possa 
efetivamente gerar 
resultados, não poderá 
criar o seu futuro.

determine 30 minutos para fazer uma 
tarefa e, passado esse tempo, come-
ce a fazer outra diferente. 

3. Instale filtros no seu e-mail.  
Se você gasta muito do seu tempo se 
comunicando e planejando na fren-
te do computador, as chances são 
grandes de você lidar com e-mails 
frequentemente. 

4. Não verifique seu e-mail pessoal 
de manhã. Verificar e-mails pessoais 
pode ser uma grande distração, mes-
mo com a instalação de filtros. Em vez 
de verificar o seu e-mail pessoal, logo 
que você entrar, tente começar a tra-
balhar imediatamente. Verifique 
seu e-mail só depois de ter al-
gumas tarefas concluídas ou 
em andamento.

5. Escute o tipo certo de mú-
sica. A música é uma ótima ma-
neira de estabelecer-se na rotina de 
trabalho. Além disso, a música pode 
abafar os ruídos do escritório, como 
impressoras e pessoas conversando. 
Porém, tenha cuidado: alguns tipos 
de músicas não são favoráveis ao tra-
balho produtivo. 

6 . Encha uma garrafa de água. 
Manter-se hidratado é muito impor-
tante para a saúde. Em vez de ir ao 
bebedouro com seu copo a cada 
hora, tente encher uma garrafa de 
água no início do dia. 

7. Encontre o melhor momento 
para fazer tarefas repetitivas e cha-
tas. Não importa o quanto você tente 
evitá-las, você vai ter de enfrentar e 
fazer tarefas repetitivas e entedian-
tes. Para tarefas desse tipo, o melhor 
é escolher um momento no dia para 
trabalhar sobre elas. Já para tarefas 
chatas e repetitivas, que podem ser 
feitas no piloto automático, é melhor 
deixar para o fim do dia, quando se 
está mais cansado. 

8. Limpe sua mesa. Alguns de 
vocês podem ter mesas que são um 
verdadeiro caos. Isso não é necessa-
riamente uma coisa ruim, desde que 
você consiga encontrar o que procura 

sem vasculhar muito. No entanto, 
se não puder, é bom que limpe sua 
mesa. Isso não significa ter uma mesa 
vazia; significa apenas ter arrumado 
as pilhas de papel, todos arquivados 
no local correto e deixar mais aces-
síveis blocos de notas, canetas para 
anotações, um maior espaço para tra-
balhar etc.

10. Feche os programas que você 
não está usando Abra aqueles progra-
mas que realmente serão utilizados 
por você durante a execução de suas 
tarefas. Não facilite para que ocorram 
mais distrações. O melhor de tudo, é 
que, ao final do dia, mesmo que algu-
mas tarefas tenham ficado pendentes, 
estão organizadas e com previsão de 
término. Veja tudo o que você conse-
guiu realizar. Saboreie a sensação de 
“missão cumprida”. Você acaba de 
ganhar tempo e tranquilidade.”

Caros amigos, quando os resulta-
dos não vierem, o desespero baterá 
à sua porta e fará que você se sin-

ta sem rumo e tentando resolver 
um monte de problemas. Com 

isso, tentará  fazer muitas 
coisas ao mesmo tempo, 
com muito esforço e pouco 

foco. Nestes momentos, pare 
e faça em primeiro lugar sua lis-

ta de prioridades embasadas no 
seu principal objetivo, pense no que 
a empresa quer e procura, mas de-
pois redefina suas tarefas, colocando 
um número para cada uma, elegendo 
prioridades. A partir daí, tente resolver 
uma por uma. Após essa análise, com 
certeza, você  estará mais direciona-
do e sentindo menos insegurança do 
que antes. Porém, lembre-se de que 
não existe uma “política de seguros” 
para nenhum projeto ou emprego. 
Portanto, nunca se esqueça de as-
sumir riscos e apostar em suas com-
petências, acreditar em seus ideais e, 
sobretudo, nunca se esqueça de que 
o sucesso começa com um sonho e 
um sonhador. 

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

Reciclagem

9. Use atalhos no seu computa-
dor. Se você faz a mesma coisa com 
seu computador durante todo o dia, 
pode ser útil você procurar maneiras 
de fazê-las sem muita repetição ma-
nual, evidenciando no seu desktop os 
ícones dos arquivos e programas que 
você mais acessa.
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Tributação

própria qualidade da tributação do se-
tor farmacêutico. As autoridades públi-
cas têm sido indagadas se o aumento 
de arrecadação seria consequência 
apenas da majoração nos tributos in-
cidentes sobre medicamentos.

Estudo feito recentemente pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento 
Tributário (IBPT), a pedido do 
Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São 
Paulo (Sindusfarma), demonstra que 
não. Em 2009, no estado do Paraná, a 
alíquota do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) foi 
reduzida de 18% para 12%, e mes-
mo assim a arrecadação sobre medi-
camentos cresceu 106%. Com uma 

forma simples e unificada de tributa-
ção, o estudo revelou que a redução 
do imposto chegou às prateleiras das 
farmácias e o aumento do consumo 
repercutiu positivamente na arrecada-
ção do estado.

E não à toa que o Sindusfarma 
pede a mesma redução e simplificação 
do ICMS para os medicamentos pau-
listas. Além de complexa, a tributação 
paulista é, de fato, excessiva. 

Pouco mais de seis meses após 
a Administração Tributária do Estado 
de São Paulo ter alterado o método 
de cálculo do ICMS, verificamos que, 
em determinados casos, há incidência 
do imposto até sobre medicamentos 
que são gratuitos aos consumidores, 

Não é de hoje que se discute a re-
dução da carga tributária sobre medi-
camentos no Brasil. Para se ter ideia, a 
tributação do remédio é mais onerosa 
do que a de produto veterinário, bo-
neco de pelúcia e de biquíni. Paga-se 
mais imposto para o tratamento com a 
saúde do que para mimar-se um filho.

Contudo, mais do que a discussão 
sobre o peso dos impostos no bolso 
do brasileiro, vemos que, atualmente, 
emergem questionamentos por par-
te das entidades de classe quanto à 

O ATUAL PANORAMA DO ICMS NA 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA PAULISTA
Leonardo Cordeiro e Marcos M. Pedro

A tributação do remédio é mais onerosa do que a de produto 
veterinário, boneco de pelúcia e de biquíni.
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pago pelo produto pelo Ministério da 
Saúde. 

A nosso ver não há sentido em se 
cobrar 18% de ICMS de um produto 
que está sendo distribuído de graça à 
população.

Na verdade, parece-nos um con-
trassenso ver o Governo Federal se 
empenhando para estimular, princi-
palmente, a produção nacional de re-
médios e torná-los mais acessíveis à 
população pela distribuição por meio 
do programa “Aqui Tem Farmácia 
Popular”, cujo objetivo é o de dispo-
nibilizar aos cidadãos medicamentos 
gratuitos ou mediante o pagamento 
de apenas 10% do valor de referência 
e, por outro lado, assistir os Governos 
Estaduais criarem complexas regras 
de cálculo do ICMS, que no final das 
contas acabam anulando a diminuição 
de preços praticados pelas indústrias 
farmacêuticas e onerando desmedida-
mente o consumidor.

Por essa razão, vem em boa hora 
o esforço do setor farmacêutico em 
demonstrar que a simplificação e unifi-
cação na tributação do imposto (quali-
ficação tributária), como já foi feito pelo 
estado do Paraná, poderá aumentar 
significativamente a arrecadação. 

Além do projeto de emenda à 
constituição do senador Paulo Bauer, 
do PSDB, que propõe imposto zero 
para os remédios, vemos que no âm-
bito do Confaz (Conselho Nacional de 
Política Fazendária), as tratativas para 
um acordo de isenção tributária para 
os medicamentos, que fazem parte do 
Programa “Farmácia Popular”, já estão 
em andamento e demonstram a sen-
sibilização dos governadores em dis-
ponibilizar à população mais fragilizada 
do País remédios essenciais ao seu 
bem-estar. 

Atualmente, emergem questionamentos por 
parte das entidades de classe quanto à própria 
qualidade da tributação do setor farmacêutico.

Leonardo Cordeiro e Marcos M. Pedro são, 
respectivamente, sócio e advogados de Cordeiro & 
Lima Advogados, especialistas em Direito Tributário.
Site: www.cordeirolima.com.br

como ocorre com produtos para o 
tratamento da hipertensão e diabetes, 
que estão inseridos no contexto do 
Programa do Governo Federal “Aqui 
Tem Farmácia Popular”. 

Mas isso ocorre devido às buro-
cráticas regras de tributação que os 
Estados criam, como a substituição 
tributária.

Em todo o Brasil, as operações 
com produtos farmacêuticos estão 
sujeitas ao chamado regime de subs-
tituição tributária. Isso significa que a 
indústria farmacêutica paga o imposto 
antecipadamente em nome de toda a 
cadeia produtiva (como por exemplo, 
drogarias e farmácias). Para isso, ge-
ralmente, são aplicadas margens es-
timadas de lucro sobre o preço dos 
fabricantes.

No entanto, vemos que o novo mé-
todo é complexo, pois introduz tabela 
com 12 diferentes percentuais de des-
contos e ainda a possibilidade de re-
meter o cálculo para outra tabela, com 
mais doze percentuais de margens de 
lucro, gerando, em muitos casos, ba-
ses de cálculo superiores ao PMC.

Isso porque os descontos previs-
tos pela Secretaria da Fazenda de São 
Paulo variam entre tipos de medica-
mentos. No caso dos genéricos, os 
descontos vão de 26,39% a 31,83%. 
No entanto, na prática, como forma 
de incentivar a venda destes produ-
tos, sabemos que os descontos co-
merciais para os genéricos são bem 
maiores do que os estabelecidos pela 
Fazenda paulista, podendo chegar a 
mais de 50%. 

Especificamente no Estado de 
São Paulo, até o final de setembro de 
2011, o ICMS antecipado sobre medi-
camentos era calculado com base em 
três margens sobre o preço faturado 
pela indústria farmacêutica, de acordo 
com a classificação do medicamento. 
Pela nova regulamentação da Fazenda 
paulista (Portaria CAT nº 137/2011), 
vigente desde 1º de janeiro de 2012, 
ficou estabelecido que o imposto será 
recolhido com base nos preços máxi-
mos ao consumidor (PMC) fixados pela 
Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED).

Como os preços praticados pelas 
farmácias e drogarias são inferiores 
aos preços máximos, a nova regra 
paulista permite a aplicação de des-
contos nos valores da CMED. E sobre 
os valores com descontos é que deve 
ser calculado o ICMS devido na subs-
tituição tributária.

Por isso, com a mudança na le-
gislação, já é possível concluir que o 
ICMS antecipado passou a ser calcu-
lado com base em um valor superior 
ao que efetivamente é praticado nos 
balcões das farmácias e drogarias. 

E, claro, essa elevação na carga tri-
butária está sendo repassada no preço 
praticado ao consumidor final, reduzin-
do a demanda e, proporcionalmente, a 
própria arrecadação do Estado.

Além disso, observamos que o 
efeito da norma paulista sobre os 
produtos para o tratamento da hiper-
tensão e diabetes no Programa “Aqui 
Tem Farmácia Popular” também é 
negativo: de acordo com a nota téc-
nica do Núcleo de Assessoramento 
Econômico em Regulação da Anvisa 
(NUREM), o valor do ICMS, no caso 
da substância Losartana, que é utili-
zado na fabricação destes medica-
mentos, ultrapassa o próprio preço 
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Com a participação de profissionais 
da indústria farmacêutica, o Grupemef 
(Grupo de Profissionais Executivos da 
Indústria Farmacêutica), realizou, em 
20 de junho, o 2º Pharma Point, na 
sede do Sindusfarma, em São Paulo.

Para falar sobre o tema World 
Review para Analistas – tendências 
e oportunidades globais na Indústria 
Farmacêutica foi convidado o Diretor 
Comercial do IMS Health, Paulo Paiva, 
que mostrou uma visão geral da indús-
tria farmacêutica, apresentando análises 
sobre a dinâmica de mercado – Global, 
Latam e Brasil; Tendências e oportuni-
dades – Global, Latam e Brasil, Preço, 
Novos Elementos e Crise Global.

Após o encontro, Paiva destacou a 

Tom Sam da FIP-IPS, Dirceu Barbano, Dr. Nelson Mussolini e Dr. Lauro Moretto

O simpósio internacional realizado 
pelo Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo 
(Sindusfarma), nos dias 25 e 26 de ju-
nho, em Brasília, reuniu especialistas dos 
Estados Unidos, Europa e Brasil para dis-
cutir as novas fronteiras do conhecimento 
na indústria farmacêutica, com foco em 
ciência, tecnologia, regulamentação e sis-
temas da qualidade.

Os painéis temáticos do encontro 
abordaram nanotecnologia; impacto da 
ciência nas regulamentações; perspecti-
vas da bio-regulamentação; melhoria da 
qualidade de medicamentos; processos 
contínuos de fabricação; e farmacovigi-
lância no Brasil, entre outras questões.

O encontro Novas Fronteiras 
Farmacêuticas nas Ciências da 
Regulamentação, Tecnologia e Sistema 
da Qualidade foi concebido e realizado 
pelo Sindusfarma, com a cooperação 
da Seção de Farmácia Industrial da 
Federação Farmacêutica Internacional 
(FIP-IPS) e apoio da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa).

SINDUSFARMA DISCUTE NOVAS FRONTEIRAS DA 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

GRUPEMEF REALIZA 2º PHARMA POINT  

Na abertura do evento, o Presidente 
da Anvisa, Dirceu Barbano enfatizou a im-
portância de uma articulação transparen-
te entre o governo e setor produtivo para 
o fortalecimento da indústria nacional de 
medicamentos. “Não haverá indústria de 
medicamentos no Brasil que seja com-
petitiva sem inovação. Por isso, temos de 
ser capazes de articular a regulação com 
as novas tecnologias, sem perder de vis-
ta a segurança sanitária”, disse Barbano. 
Ele defendeu que para isso é necessário 
que o marco regulatório esteja em sinto-
nia com o atual estágio de desenvolvi-
mento da ciência.

Organizador do encontro, o Vice-
Presidente Executivo do Sindusfarma.     
Dr. Lauro Moretto, lembrou que o 
Simpósio foi organizado para atender a 
um pleito formulado pelo presidente da 
Anvisa, numa visita ao Sindusfarma em 
meados de 2011. “Naquela oportuni-
dade, foram feitas várias reflexões que 
possibilitam descortinar oportunidades 
para o Brasil em decorrência de um 
trabalho coordenado entre os setores 
públicos e industriais, no campo farma-
cêutico e, particularmente entre a Anvisa 
e o Sindusfarma, que podem resultar em 
benefício de todos”, disse.

importância do Pharma Point para os 
profissionais da indústria farmacêutica. 
Essa é uma oportunidade excelente 
para o IMS e o Grupemef, que permi-
te estreitar essa relação, trazendo uma 
edição de valor para os profissionais e 
ainda oferecendo um canal para  ouvir 
e discutir com o principal público de 
análise de uso dos serviços que o IMS 
mantém para a indústria farmacêutica”, 
aponta Paiva.

Para o presidente do Grupemef, 
Humberto Katori, o  Pharma Point tem 
sido um importante instrumento e uma 
oportunidade para que os profissionais 
da indústria farmacêutica tenham uma 
visão ampla do cenário global do setor.

O Pharma Point é uma realização 

do Grupemef em parceria com o 
Sindusfarma. O próximo encontro está 
previsto para acontecer em agosto de 
2012.
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Os gerentes de campo conheci-
dos como gerentes distritais, terri-
toriais e outras designações são os 
mais importantes profissionais da 
área de vendas dentro do segmento 
farmacêutico.

Por isso, é decisivo que estejam 
alinhados com o pensamento estra-
tégico das empresas e que façam 
acontecê-las.

Fruto de parceria entre o Sindusfarma 
e o profissional Fernando Ramadinha 
será realizada a primeira edição do 
Programa para Gestores de Vendas. 
Profissionais e professores do segmento 
farma estarão dividindo as suas expe-
riências com os participantes. Entre os 
quais, destacamos Sergio Perelman, 

GESTORES DE VENDAS DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
Carlos Grzelak, Thais Alves, Marcelo 
Weber, Rubens Antonio Junior, 
José de Araújo Villar e Fernando 
Ramadinha, que além de professor 
será o responsável pela coordenação 
do programa.

O programa terá a seguinte organi-
zação:

•	 Módulo	 Inaugural	 –	 4	 horas	 –	 
O programa, apresentação dos mi-
nistrantes e conferência O Impacto e 
Possíveis Impactos Regulatórios na 
vida de uma Força de Vendas – Prof. 
Lauro Moretto e Nelson Mussolini 
(Vice-Presidentes Executivos do 
Sindusfarma).

•	Módulo	I	–	Produtividade	da	Força	
de Vendas;

•	 Módulo	 II	 –	 O	 Marketing	 no	
Segmento Farmacêutico;

•	Módulo	 III	 –	horas	 -	Gestão	de	
Equipes de Vendas;

•	Módulo	IV	–	Comunicação;
•	Módulo	V	–	Coaching;
•	 Módulo	 VI	 –	 Trabalhando	 o	

Mercado Público; 
•	Módulo	VII	–	Impactos	Econômicos	

e Financeiros na FV; 
•	Módulo	VIII	–	Liderança;
•	Módulo	IX	–	Negociação.

No lançamento oficial do progra-
ma será oferecido um café da ma-
nhã na sede do Sindusfarma, em 2 
de agosto. A programação ocorrerá 
nos meses de setembro, outubro e 
novembro deste ano. Mais informa-
ções, pelo telefone 11 3897 9779 ou 
pelo site www.sindusfarma.org.br
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Marketing nas Mídias 
Sociais em 30 Minutos
Susan Gunelius

Editora: Cultrix   
 www.editoracultrix.com.br

  A presença das redes sociais na 
construção de negócios bem-sucedi-
dos tem sido cada vez mais evidente 
e, por conta disso, muitas empresas 
utilizam ferramentas de marketing nas 
mídias sociais para alcançar sucesso 
no mercado. Embora cada companhia 
tenha sua estratégia, é preciso cui-
dado na hora de planejar e organizar 
qualquer ação de divulgação nestes 
canais de comunicação, pois ao mes-
mo tempo em que geram lucro, po-
dem levar ao prejuízo. Pensando nisso, 
Susan Gunelius, presidente e CEO da 
KeySplash Creative, Inc., uma empre-
sa dedicada exclusivamente ao marke-
ting de comunicações, ensina em seu 
livro Marketing nas Mídias Sociais em 
30 Minutos, a maneira correta de uti-
lizar as ferramentas das redes sociais 
para consolidar efetivamente a marca 
ou o produto no mercado. 
A obra traz uma série de dicas práti-
cas de como divulgar os negócios por 
meio da internet de modo rápido e gra-
tuito. Além disso, muitas histórias reais 
de sucesso e também de fracasso são 
contadas em várias páginas do livro.

Treine seu Cérebro 
para Negócios 
Charles Phillips

Editora: Ediouro
 www.ediouro.com.br

Você se esquece de seus compromis-
sos com certa frequência? De pagar 
a conta de luz ou telefone? Pesquisa 
divulgada por cientistas britânicos 
constatou que o processo de envelhe-
cimento cerebral começa por volta dos 
45 anos, antes da chamada “terceira 
idade”. 
Mas será que dá para evitar ou atrasar 
essa perda? Um cérebro sadio depen-
de de hábitos saudáveis desde a juven-
tude. Além de uma boa alimentação e 
exercícios físicos, é fundamental ocupar 
a mente e estimular o raciocínio. E para 
ativar os neurônios, uma boa dica são 
os livros com jogos de vários tipos: geo-
métricos, visuais, de lógica, em duas e 
três dimensões; que envolvem cálculo, 
observação e estimativa. Um deles é 
Treine seu Cérebro para Negócios, no 
qual o leitor encontra 100 exercícios 
relacionados ao mundo dos negócios, 
que o auxiliam a adquirir novas habili-
dades e novos padrões de pensamento 
para enfrentar os desafios que surgem 
com frequência no ambiente corporati-
vo, com uma postura diferenciada, ao 
mesmo tempo pragmática e de ampla 
visão das questões do trabalho. 

Branding – Design e 
Estratégias de Marcas 
Alvaro Guillermo

Editora: Demais Editora  
 www.demaiseditora.com.brr

No mundo contemporâneo, de mer-
cados globalizados e novas tecnolo-
gias da informação, principalmente 
a tecnologia digital, as relações com 
produtos e objetos sofreram altera-
ções consistentes, e a marca passou 
a exercer um papel importante. Nesse 
novo contexto histórico, em que as 
identidades e as relações mais huma-
nizadas ganham valor, as marcas se-
rão o ponto-chave para as estratégias 
de sobrevivência das empresas.
No livro, Alvaro Guillermo apresenta o 
significado deste universo, de forma 
simples e clara, visando orientar todos 
os interessados no assunto, principal-
mente empresários que desejam iniciar 
um trabalho de fortalecimento de suas 
marcas. De forma didática, Branding 
– Design e Estratégias de Marcas elu-
cida a importância do planejamento e 
organização dessas estratégias.
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Medicina da 
Felicidade 
Dr. Marcelo Schafranski 

Editora: Matrix Editora    
 www.matrixeditora.com.br

 É possível medir a felicidade? Quem 
tem mais dinheiro é mais feliz? A feli-
cidade plena existe? Ser feliz pode ser 
considerado uma doença? Dúvidas 
como essas pairam na cabeça das 
pessoas constantemente, mas nem 
sempre é possível achar respostas 
para questões tão complexas. 
Este livro traz as respostas para essas 
e outras indagações, com base em es-
tudos recentes publicados nas princi-
pais revistas científicas internacionais. 
Escrito pelo Dr. Marcelo Schafranski, 
a obra aborda a relação da felicidade 
com o dinheiro, a religião, os relacio-
namentos do dia a dia, o trabalho e a 
saúde.      
Partindo de definições básicas de fe-
licidade, de bem-estar subjetivo, de 
bem-estar objetivo e de satisfação 
com a vida, o livro também expõe as 
principais dificuldades encontradas 
pela psiquiatria moderna para tornar 
os indivíduos mais felizes, como o uso 
de antidepressivos, por exemplo. 

O Poder da inovação
Como alavancar a inovação 
na sua empresa

Luiz Serafim

Editora: Saraiva
 www.editorasaraiva.com.br

Inovar se tornou prioridade para com-
petir. A grande questão é como trans-
formar as organizações para que cres-
çam continuamente por meio de um 
fluxo de novos produtos, processos e 
modelos de negócio. 
Algumas empresas se tornaram po-
tentes “máquinas de inovação” por-
que ergueram uma cultura especial, 
cultivando princípios e valores obriga-
tórios para produzir uma performance 
diferenciada. 
A 3M e outras grandes companhias 
inovadoras, como Agência Inova 
Unicamp, Fiat, GE, Google, Grupo Pão 
de Açúcar, IBM, Natura e Petrobras, 
ilustrarão, neste livro, os principais fa-
tores de um vigoroso sistema de ino-
vação, estabelecendo um roteiro ade-
quado para guiar esta mudança. Uma 
rica experiência que mostrará o poder 
da inovação. 

Como convencer 
alguém em 90 
segundos
Nicholas Boothman 

Editora: Universo dos Livros 
 www.universodoslivros.com.br

Como tirar total vantagem do seu 
corpo, da sua mente, da sua voz 
e, acima de tudo, da sua imagina-
ção, para maximizar o potencial dos 
seus relacionamentos, seja na arte 
dos negócios ou na sua vida social?  
O autor usa da sua própria experiên-
cia de fotógrafo internacional de mo-
delos, empresários, músicos, pilotos 
e fazendeiros para fazer as pessoas 
se sentirem atraentes, dominarem o 
nervosismo e a ansiedade e “quebrar 
o gelo” da timidez para se relaciona-
rem com outras pessoas.
Dividido em 13 capítulos, Como con-
vencer alguém em 90 segundos é 
um guia completo que ajuda a iden-
tificar exatamente com que tipo de 
pessoa que você está lidando. Com 
o livro, você vai aprender pequenos 
exercícios para usar todas as ferra-
mentas do seu corpo – rosto, mãos, 
movimentos das pernas, além de ati-
tude e voz juntamente com palavras 
e estilos linguísticos – para conectar-
-se, motivar e influenciar alguém.
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SEXTO SENTIDO
VER PARA CRER OU CRER PARA VER?
Floriano Serra

Penso que sexto sentido e poder da mente caminham juntos. 
Quanto a acreditar neles, só há duas opções: ou esperar ver 
para crer ou crer para esperar ver. 

Quantos profissionais, no trabalho 
usam do sexto sentido para a tomada 
de decisões “intuitivas” ou o poder da 
mente para reforçar o sucesso de um 
projeto por meio do pensamento po-
sitivo? Atualmente, esse assunto está 
em pauta no mundo todo – inclusive 
pelos que investem na Bolsa.

Mesmo sabendo que o Homem 
ainda usa muito pouco das suas reais 
potencialidades psíquicas (certamente 
porque as desconhece), há pessoas 
que padecem da “Síndrome de São 
Tomé” – ou seja, só acreditam vendo. 
Pois eis uma notícia para estimular a 
reflexão dessas pessoas.

Os militares norte-americanos es-
tão investindo pesado na pesquisa e 
no estudo daquilo que se convencio-
nou chamar de “sexto sentido” — é 
o que informa a imprensa. A Marinha 

dos Estados Unidos criou um grupo de 
pesquisa para avaliar as possibilidades 
do uso do “sexto sentido” humano em 
combate. A justificativa é de que, na 
guerra, os combatentes dependem de 
um “sexto sentido” e não apenas dos 
seus conhecimentos racionais, afir-
mam os cientistas, que concluem: será 
fundamental que eles tenham capaci-
dade de tomar decisões “intuitivas”.

É de se lamentar que o uso das 
eventuais descobertas seja para fins 
bélicos. 

Melhor exemplo vem da equipe 
de cientistas da Universidade Brown, 
de Massachusetts, da Escola de 
Medicina da Universidade de Harvard 
e do Centro Espacial da Alemanha. 
Juntos, conseguiram um feito extra-
ordinário e inédito: um diminuto equi-
pamento foi colocado no cérebro de 

Cathy Hutchinson, de 58 anos e tetra-
plégica há 14 devido a um AVC. Com 
o apoio desse chip e usando o poder 
da mente, ela conseguiu controlar os 
movimentos de um braço mecânico e, 
pela primeira vez nos últimos anos, ela 
pôde tomar café sozinha. 

Penso que sexto sentido e poder 
da mente caminham juntos. Quanto 
a acreditar neles, só há duas opções: 
ou esperar ver para crer ou crer para 
esperar ver. 

Você decide. 

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