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• Conheça os vencedores da 
premiação mais esperada do setor

• Divulgados os grandes finalistas 
da quinta edição da pesquisa

Investimentos das farmacêuticas nacionais colocam o 
Brasil como um celeiro importante para P&D 
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FOCUS
Para pequenos grupos virtuais
Reuniões altamente interativas,
para grupos com até 10 pessoas

VISIT
Visitas promocionais e de vendas on-line

Promoção e vendas via internet, com total
interatividade entre os participantes

STUDIO
Geração nos estúdios da Atitude
Para grupos de qualquer tamanho,
com transmissão ao vivo. 

CORP
Geração de qualquer lugar 

Ao vivo, da sala de WebMeeting na sua empresa ou de 
qualquer lugar, com seu próprio notebook 

Uma solução para cada necessidade, via internet

Visita promocional on-line

Agora também disponível para Tablets e Smartphones*
*Para aparelhos com Sistema AndroidTM 2.3, iPad® e BlackBerry® Tablet OS.

Rua Bragança Paulista, 145 - Vila Cruzeiro
04727-000 - São Paulo - SP - Tel. (11) 5643-6464
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UMA INDÚSTRIA APAIXONANTE
Neste ano de 2013, com certeza, teremos muitas matérias de interesse de 
nossos leitores. Elaboramos um planejamento com uma série de pautas, que 
prevê a realização de várias reportagens que contemplarão ações da indústria 
farmacêutica. O objetivo é envolver cada vez mais os profissionais desta 
apaixonante, e, muitas vezes, mal compreendida, área de trabalho.

A proposta é mostrar os bons resultados de empresas que buscam aprimorar 
sua atuação junto a médicos e ao público em geral, possibilitando, cada vez 
mais, o acesso aos medicamentos que têm prolongado e melhorado a qualidade 
de vida da população brasileira.

Começamos o ano com a cobertura da mais esperada premiação do marketing 
farmacêutico: a Lupa de Ouro, evento que ocorreu em 30 de novembro. Com 
diversas mudanças, a Lupa de Ouro foi uma grande festa para reconhecer os 
talentos do nosso setor, bem como para integração e confraternização dos 
profissionais dos laboratórios.
Estendemos nosso trabalho, entrevistando farmacêuticas nacionais que estão 
dedicando seu tempo e recursos para a área de P&D. Agradecemos aos 
laboratórios Biolab, EMS, Hypermarcas e Eurofarma que colaboraram para o 
desenvolvimento desta matéria especial.

Um 2013 repleto de realizações a todos.
Boa leitura!

Nelson Coelho
Publisher

Editorial
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Grupemef

É com total satisfação que a Dire-
toria do Grupemef comunica a todo 
o mercado que a 36ª edição da Lupa 
de Ouro foi um grande sucesso. Rea-
lizado em 30 de novembro, no WTC, 
em São Paulo, o evento cumpriu mais 
uma vez seu objetivo de reconhecer a 
excelência dos executivos do marke-
ting farmacêutico no Brasil, premiando 
projetos e iniciativas em várias catego-
rias. Alinhado a esse objetivo, o tema 
deste ano procurou resgatar o orgulho 
de ser brasileiro, enfatizando o impor-
tante momento do País no contexto 
mundial, e, ao mesmo tempo, refor-
çou a condição pujante e promisso-
ra da indústria farmacêutica brasileira.

Além de eleger os melhores do 
marketing farmacêutico, a premiação 

UMA GRANDE CONFRATERNIZAÇÃO!

foi também uma grande oportunidade 
para confraternização, possibilitando 
a troca de experiências e o networking 
entre os profissionais do setor.

As mudanças implementadas nes-
te ano foram elogiadas pelos presen-
tes, à medida que tornaram o evento 
mais dinâmico e moderno. Nesta edi-
ção tivemos 13 categorias premia-
das, permitindo maior valorização dos 
inscritos.

Como sempre, as campanhas 
apresentaram alto nível de qualida-
de, ressaltando a criatividade e o ta-
lento dos profissionais brasileiros.  
O Grupemef parabeniza os vencedo-
res e todos os inscritos na Lupa de 
Ouro 2012, que ajudaram no sucesso 
dessa grande festa.

Esperamos contar com a parti-
cipação de todos na próxima edição 

da premiação, cujos detalhes divul-
garemos ao longo do ano. No site do 
Grupemef (www.grupemef.com.br), 
é possível conferir as fotos e obter 
mais informações sobre a festa e os 
resultados.

No mais, desejamos um 2013 
repleto de felicidades e realizações. 
Nossos votos para que os projetos 
profissionais e pessoais de todos se-
jam alcançados neste período que se 
inicia. O Grupemef continua aberto 
para atender seus associados e es-
pera contribuir para que 2013 seja um 
ano realmente especial. 

Humberto Katori
Diretor-Geral
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Sindusfarma

Nelson Mussolini

A indústria farmacêutica instalada 
no Brasil fechou o ano de 2012 com 
um faturamento de cerca de R$ 49 
bilhões, o que representou um cres-
cimento de 14% em relação ao ano 
anterior. Em unidades, o incremento 
foi de 10%, atingindo 2,5 bilhões de 
caixas comercializadas (esses núme-
ros precisam ser analisados com cui-
dado, pois houve aumento na base de 
captura de dados da consultoria IMS 
Health).

O setor manteve a tendência de 
crescimento de mercado dos últimos 
anos, mas experimentou uma queda 
de rentabilidade, provocada pela ele-
vação de custos em várias frentes: 

1) O aumento dos gastos com 
matérias-primas, majoritariamente im-
portadas, que subiram cerca de 30% 
no ano passado por causa da variação 
cambial e do reajuste de preços em 
dólar – a cotação da moeda norte-

número de prescrições, estimulando o 
mercado de medicamentos.

O desempenho em 2013 vai de-
pender de fatores internos e externos. 
No front doméstico, dois aspectos fun-
damentais serão o nível de emprego 
e a continuidade do processo de au-
mento de renda da nova classe média. 

No cenário internacional, o desdo-
bramento da crise será determinante. 
Se a economia global alcançar uma 
situação de relativa estabilidade, os 
laboratórios farmacêuticos terão mais 
confiança para realizar os investimen-
tos necessários à evolução do merca-
do de medicamentos.

Paralelamente, as empresas do 
setor devem continuar a conviver com 
a pressão de custos com pessoal, in-
sumos e matérias-primas. Essa pers-
pectiva aponta para a desejável con-
tinuidade da desoneração tributária 
encetada pelo Governo.

Reverter a alta carga tributária que 
incide sobre os medicamentos conti-
nuará sendo um dos principais desa-
fios do setor. É um completo absurdo 
que os impostos representem, em 
média, mais de um terço do preço fi-
nal dos medicamentos - 33,9% -, en-
quanto a média mundial de tributação 

-americana saltou de R$ 1,60 para R$ 
2,10; 

2) O reajuste de tarifas, como da 
eletricidade e de outros insumos;

3) A concessão do reajuste salarial 
de 7,5% para a categoria, acima da in-
flação de 6,5% registrada em 2011; e 
o aumento médio de preço de medica-
mentos autorizado pelo Governo, que 
ficou na casa dos 2,8%;

4) Os gastos maiores com a gestão 
fiscal resultantes da adoção de meca-
nismos como a substituição tributária, 
entre outros fatores.

De todo modo, o saldo foi positivo. 
Além de conquistar novos consumido-
res das classes C, D e E, a indústria 
farmacêutica se beneficiou do qua-
dro de pleno emprego experimentado 
atualmente no País. Essa situação leva 
as pessoas a cuidar melhor da saúde 
e consultar médicos com mais fre-
quência, o que, naturalmente, eleva o 

O DESAFIO DE

MODERNIZAR LEGISLAÇÃO E AGILIZAR PROCESSOS

É um absurdo que os impostos representem mais de 
um terço do preço final dos medicamentos - 33,9% -, 
enquanto a média mundial de tributação do produto é 
de 6,3%.
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do produto é de 6,3%. A esse propó-
sito, seria fundamental a aprovação no 
Congresso Nacional da Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) nº 115, 
de autoria do senador Paulo Bauer, 
que isenta os medicamentos de uso 
humano de todos os impostos.

Outra meta importante é a amplia-
ção e modernização da estrutura ad-
ministrativa da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), para que 
a análise dos pedidos de registro dos 
produtos seja mais ágil, permitindo que 
a população tenha acesso mais rápido 
a medicamentos inovadores.

A necessidade de modernização 
da legislação que fixa preços e reajus-
tes dos medicamentos é mais um pon-
to que precisa ser debatido, para se 
encontrar uma solução rapidamente. 
Não podemos continuar convivendo 
com uma lei que penaliza os ganhos 
de produtividade. 

Em 2011, o Governo arbitrou em 
6% a produtividade da indústria far-
macêutica e, por causa disso, os la-
boratórios tiveram de reduzir os pre-
ços dos medicamentos de referência 
no ano passado. Dificilmente o País 
terá um salto na área de Pesquisa e 

A necessidade de modernização da legislação 
que fixa preços e reajustes dos medicamentos é 
mais um ponto que precisa ser debatido, para se 
encontrar uma solução rapidamente.

Desenvolvimento (P&D) com essa polí-
tica de Governo, pois o esforço de ino-
var requer uma remuneração correta.

Também estão em pauta as me-
didas de fortalecimento do Complexo 
Industrial da Saúde, especialmente as 
parcerias para a produção no Brasil de 
medicamentos e vacinas. Enfatize-se, 
no entanto, que pouco importa a ori-
gem de capital dos laboratórios farma-
cêuticos parceiros: se são nacionais 
ou estrangeiros.

Importante de fato para o progres-
so do País e do setor é que a Pesquisa 
e Desenvolvimento (P&D) dos medica-
mentos seja feita no Brasil. 

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

A Pesquisa Top Suppliers, levanta-
mento feito pela DPM Editora / Revista 
UPpharma e Informativo SnifBrasil, já 
tem os finalistas da edição 2012, cujos 
ganhadores serão conhecidos em 7 de 
março, durante cerimônia a ser realiza-
da no auditório do Sindusfarma, em 
São Paulo. Em sua quinta edição, a 
premiação vem alcançando grande re-
percussão no mercado farmacêutico.  
Anualmente, aponta as empresas mais 
conceituadas do setor em várias cate-
gorias e em duas classificações distin-
tas (share of mind e conceito).

Uma das novidades foi a inclusão 
categoria Empresas de PBM, aten-
dendo a uma solicitação dos próprios 
laboratórios. Neste ano, a pesquisa foi 
desenvolvida pela DPM Editora, que 
contratou profissionais especializados 
na área para conduzir as entrevistas e 
recebimento dos resultados pela inter-
net. Na primeira fase, os participantes 
indicaram as empresas pela internet na 
categoria share of mind. Somente as 
cinco melhores pontuadas nesta clas-
sificação (share of mind), inclusive as 
que empataram, foram para a fase de 
votação na classificação “Conceito”. 
Nesta etapa, a eleição do quesito 
“Conceito” foi realizada por profissio-
nais da área de pesquisa, contratados 
pela DPM Editora, que contataram os 
participantes da indústria farmacêutica 
para darem seus votos. A mudança 

DIVULGADOS OS FINALISTAS 
DA PESQUISA TOP 
SUPPLIERS 2012

As empresas classificadas da primeira a terceira colocações receberão, como prêmio pela performance 
apresentada, a divulgação por três meses das informações institucionais no site SnifBrasil.

Suppliers
2012

Prêmio

possibilitou tornar a pesquisa mais di-
nâmica e atualizada. 

Após o evento de premiação dos 
vencedores, os resultados do levan-
tamento também poderão ser con-
feridos no site SnifBrasil e na Revista 
UPpharma, que fará uma reportagem 
de cobertura do evento. Os primeiros 
lugares serão agraciados com troféus. 
Os demais (do segundo ao quinto co-
locados) serão contemplados com 
certificados. Além disso, as empresas 
classificadas da primeira a terceira co-
locações receberão, como prêmio pela 
performance apresentada, a divulga-
ção, por três meses, das informações 
institucionais no site SnifBrasil para 
todos os assinantes do boletim (www.
snifbrasil.com.br).

Mais uma vez, o Prêmio conta com 
o apoio do Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de 
São Paulo (Sindusfarma), Grupo dos 
Profissionais Executivos do Mercado 
Farmacêutico (Grupemef), Associação 
de Profissionais de Crédito e Cobrança 
(Credinfar ), Sociedade Brasileira de 
Medicina Farmacêutica (SBMF) e 
ABCFarma. Os patrocinadores são a 
Resulta e E-Pharma.

 
Confira a seguir os grandes finalis-

tas da Pesquisa Top Suppliers 2012 
que se encontram em ordem alfabéti-
ca. 

Patrocínio

Apoio

Mídias Oficiais
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Programa de Medicamentos via Operadoras 
de Saúde: uma nova oportunidade para a 
Indústria Farmacêutica.

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

A ePharma, com 13 anos de experiência e referência no mercado de PBM, 
está pronta para apoiar a indústria farmacêutica na ampliação do acesso 
aos seus produtos dentro desta nova oportunidade. Solicite uma visita.

•  Rede credenciada com mais 
de 14.000 farmácias no Brasil.

•  Exclusivo programa Specialty 
para produtos oncológicos 
e de alta complexidade.

•  Gestão de grupos de pacientes 
crônicos (GRS).

•  Mais de meio milhão de vidas 
cobertas com subsídio de 
medicamentos.

•  Líder no desenvolvimento 
de programas de adesão da 
indústria farmacêutica (Follow).

•  Gestão de formulários 
de medicamentos com ênfase 
em patologias crônicas.

121105 EPH An-RN ANS UpPharma 205x275mm.indd   1 11/5/12   12:42 PM
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A excelência em conteúdos 
científicos está no nosso DNA.

Entre em contato com a 
Editora Conectfarma e solicite uma visita 
dos nossos representantes: (11) 5181-2618 

www.conectfarma.net

AF_an 205x275.indd   1 5/17/12   6:23 PM
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Lupa de Ouro

“O Mundo agora é verde e ama-
relo”. Foi esse o tema da 36ª Lupa 
de Ouro, a premiação máxima de 
reconhecimento à excelência dos 
executivos do marketing farmacêuti-
co, realizada em 30 de novembro de 
2012, no WTC Golden Hall, em São 
Paulo. Cerca de 800 pessoas estive-
ram presentes a essa grande festa, 
cuja mensagem procurou resgatar o 
orgulho de ser brasileiro. A temática 
deste ano retratou o importante mo-
mento do País no contexto mundial, 
que vem atraindo olhares de grandes 
investidores, assim como reforçou a 
condição pujante e promissora da in-
dústria farmacêutica brasileira.

A abertura do evento foi feita pelo 
mestre de cerimônias, o jornalista 
Ivan Moré, que contou a bela história 
de superação de Derek Redmond, 

velocista britânico, nas Olimpíadas de 
1992, de Barcelona, na Espanha, e 
completou falando de grandes nomes 
do esporte nacional, como Garrincha, 
Pelé, Ronaldo, Neymar, Senna, Maria 
Esther Bueno, Hortência, Magic Paula, 
entre outros, atletas que se destaca-
ram em suas carreiras, levantaram 
nossa bandeira em pódios mundo 
afora e colocaram o Brasil em desta-
que no cenário esportivo mundial. 

Em seguida, subiu ao palco 
Humberto Katori, Diretor-Geral do 
Grupemef, que reforçou a consta-
tação de que o Brasil está hoje no 
centro das atenções do mundo intei-
ro. “Passamos por uma fase inédita 
no País. Vivemos dias de desenvol-
vimento consistente e respeito cres-
cente da comunidade internacional.  
O tema deste ano vai ao encontro 
desse momento”, completou.

Nova metodologia 

A Lupa de Ouro 2012 teve grandes 
novidades. Atendendo a solicitações 
dos laboratórios, foi adotada uma 
nova metodologia para tornar a vota-
ção ainda mais dinâmica e moderna. 
Diferentemente dos anos anteriores, 
em que a apuração era feita em duas 
fases, nesta edição, em vez de apre-
sentações presenciais, cada inscrito 
gravou previamente um audiovisual, 
seguindo roteiro preestabelecido em 
regulamento, com uniformidade de 
formato e tempo, para defender a 
campanha ou o projeto, tal como se-
ria presencialmente. Os vídeos foram 
enviados de forma eletrônica para 
avaliação da comissão julgadora, for-
mada por médicos e profissionais da 
área de saúde, selecionados por cate-
goria e conforme as especialidades de 

A temática deste ano retratou o importante momento do País 
no contexto mundial, assim como reforçou a condição pujante 
e promissora da indústria farmacêutica brasileira.

“O mundo agora é verde e amarelo”

www.snifbrasil .com.br

up137
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Atendendo a solicitações 
dos laboratórios, nesta 
edição foi adotada 
uma nova metodologia 
para tornar a votação 
ainda mais dinâmica 
e moderna.

indicação de cada produto, sem qual-
quer interferência do Grupemef.

“A mudança foi possível graças 
a uma parceria com a Atitude Mídia 
Digital, desenvolvedora da plataforma 
WebMeeting, que foi responsável pela 
confecção do sistema utilizado para o 
gerenciamento da Lupa de Ouro 2012. 
Já a seleção dos médicos ficou a car-
go de um outro importante parceiro, 
a Resulta CNP. As campanhas foram 
avaliadas por especialidades-foco, 
de acordo com o regulamento defi-
nido para cada categoria. Com isso, 

conseguimos nivelar os recursos a to-
dos que se inscreveram e obtivemos 
maior eficiência e rapidez na votação 
e no gerenciamento dos resultados”, 
explicou Katori.

Com o objetivo de tornar a pre-
miação mais competitiva e valorizar o 
trabalho dos profissionais inscritos, o 
Grupemef definiu dez categorias para 
a edição 2012.  Foram elas: Cam-
panha Prescrição, Campanha Lan-
çamento de Prescrição, Campanha 
OTC/OTX, Campanha Hospitalar/On-
cologia, Campanha Institucional, Pro-
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jeto Inteligência de Mercado, Projeto 
Produtividade e Efetividade, Projeto 
Sustentabilidade, Performance Em-
presarial e Performance Empresarial 
Genéricos. 

Por sempre agrupar um número 
grande de inscritos, a primeira catego-
ria (Campanha de Prescrição) foi ainda 
subdividida em Sistema Cardiometa-
bólico, Dermatológico, Sistema Ner-
voso Central, Aparelho Respiratório e 
Demais Classes Terapêuticas.

Homenagem

Durante a entrega dos prêmios, 
foi feita ainda uma homenagem a 
Heraldo Marchezini, Diretor-Geral da 
Sanofi Brasil e Vice-Presidente Sênior 
para a América Latina. Aos 47 anos, 
Marchezini vem traçando uma carrei-
ra sólida no Grupo Sanofi, ocupando 
diferentes funções ao longo de sua 
trajetória de mais de 20 anos na orga-
nização. Após exercer as funções de 
Diretor-Geral da Aventis na Polônia e 
países bálticos, foi nomeado Diretor-
Geral da operação brasileira em 2004, 
na criação da Sanofi-Aventis. Desde 
abril de 2011, responde pela Vice-
Presidência do Grupo Sanofi para a 
América Latina, acumulando também 
a função de Diretor-Geral da corpora-
ção no País.

Confira a seguir os grandes ven-
cedores da 36ª Lupa de Ouro.

Veja mais fotos do evento no Hot 
Site: www.snifbrasil.com.br

Com o objetivo de 
tornar a premiação 
mais competitiva e 
valorizar o trabalho 
dos profissionais 
inscritos, o Grupemef 
definiu dez categorias 
para a edição 2012.
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Lupa de Ouro

O grande vencedor nesta categoria foi o Zodiac, com 
a campanha Pare a Dor, apresentada por Markus Silva. 
O troféu foi entregue por Luis Eduardo Violland, Presi-
dente da Hypermarcas. As segunda e terceira coloca-
ções ficaram, respectivamente, com o Zambon, com o 
projeto PECFARMA – Transformação por meio da Edu-
cação, exposto por Ana Carolina Moretti Costa, e a Mer-
ck com a ação Semana Internacional da Tireoide, defen-
dida por Paula Coelho.

Campanha Institucional

Early Adopters, da Takeda, foi o projeto vencedor 
nesta categoria. Para entregar o troféu a Vanessa Naomi 
Takahashi Abe foi convidado Celso Braga, Presidente 
da Merck S/A. A Takeda também conquistou a segun-
da colocação, com o projeto Prospect, defendido por 
Fernando Akira Yagi e Germano Isomura Duarte. Já na 
terceira colocação ficou a Apsen com o projeto Portal 
Apsen %, apresentado por Ronaldo Alves e Luiz Thiago 
Garcia.

Inteligência de Mercado

A Takeda sagrou-se vencedora nesta categoria com 
o projeto Consolidando um Modelo de Responsabilida-
de Social. Viviane Mansi recebeu a premiação de Orlan-
do Famá, Presidente da Torrent. A Merck conquistou a 
segunda colocação, com o Programa Merck de Inclu-
são Social, apresentado por Cleo Ferreira. Na terceira 
colocação, ganhou outro projeto da Sanofi: O Desafio 
do Primeiro Relatório e a Mobilização de 3 Empresas, 
exposto por Cristina Moscardi.

Sustentabilidade

Nesta categoria, o projeto Target e Segmentação 
(Projeto Ter), da Merck Serono, foi o grande vencedor. 
Eugenio Drummond, Presidente da CSL Behring, entre-
gou o troféu a Júlio César Sandre Rocha e a Agnaldo 
Medeiros. O segundo lugar ficou com o projeto Expan-
são da Força de Vendas RX, da Takeda, defendido por 
Rodrigo Martins de Oliveira. A Merck ficou com a ter-
ceira colocação, com o projeto Cardiometabolismo Mix 
Challenge, apresentado por Renato Oliveira, André Mar-
ques, Paula Coelho e Stephanie Ehlers.

Produtividade
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Eparema, da Takeda, foi a campa-
nha vencedora nesta categoria. Para 
entregar o prêmio a Bruno Gallerani, 
subiu ao palco Fernando Loaiza, Pre-
sidente do Laboratório Bagó. Os se-
gundo e terceiro lugares também fi-
caram com a Takeda, respectivamen-
te, com as campanhas de Neosaldi-
na, apresentada por Renato Suzuki, e 
Nebacetin, exposta por Juliana Fragal-
le Tordin.

Campanha OTC/OTX

Todas as informações contidas nesta reportagem (nomes dos profissionais premiados, dos convidados, 
campanhas, projetos etc.) foram fornecidas integralmente pelo Grupemef.

Formação de Representantes
Gerência Distrital
Pesquisa Clínica
Treinamentos In Company
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Lupa de Ouro

O Aché venceu nesta categoria com a campanha de 
Neo Decapeptyl. O prêmio foi entregue por Helder Con-
de, Diretor da Atitude, a Thais Silva Araújo. O segundo 
lugar ficou com a Janssen, com Stelara, apresentada 
por Viviane Paiga, e o terceiro com o Zodiac, com Car-
dioxane ®, exposta por Lidilene Toczek.

Campanha Hospitalar/Oncologia

Daxas, da Takeda, foi a campanha vencedora nes-
ta categoria. José Arthur Lorenzetti recebeu o prêmio 
de Heloisa Simão, Presidente do Zodiac. A segunda co-
locada foi a Bayer com Qlaira, apresentada por Regina 
Lescura e Renata Vieira Ribeiro. Já na terceira coloca-
ção ficou a campanha da Alektos, também da Takeda, 
defendida por Rafael Fortes.

Campanha Lançamento de Prescrição

A Mantecorp foi a vencedora nesta categoria com a 
campanha de Maxsulid, exposta por Márcio dos Santos 
Alvarenga. Ele recebeu o troféu de Theo Van Der Loo, 
Presidente da Bayer. O Aché conquistou os segundo e 
terceiro lugares, respectivamente, com Artrosil e Artro-
live, ambas apresentadas por Marcus Vinícius Mattedi.

Campanha Prescrição Sistema Músculo-Esquelético

A Merck foi a grande vencedora nesta categoria com 
a campanha de Glifage XR, apresentada por André Mar-
ques, que recebeu o prêmio de Heraldo Marchezini, VP 
para a América Latina da Sanofi-Aventis. A Merck tam-
bém ficou com as segunda e terceira colocações com 
Thioctacid HR, exposta por André Marques, e Concor, 
defendida por Paula Coelho.

Campanha Prescrição Sistema Cardiometabólico
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Yaz, da Bayer, foi a campanha vencedora nesta ca-
tegoria. Júlio Silva e Flávia Passoni receberam o troféu 
de Mário Griecco, Presidente da MOKHA8. A Glaxosmi-
thkline ficou com a segunda colocação, com Avodart, 
apresentada por Marcelo Antunes, e o Aché com a ter-
ceira, com Fentizol, defendida por Leila Falavigna.

Campanha Prescrição Sistema Genitourinário

A Merck sagrou-se vencedora nesta categoria com 
a campanha de Floratil, exposta por Milene Sant’anna. 
Para entregar o troféu subiu ao palco Wilson Borges, 
Presidente do Zambon. Milene também ficou com a se-
gunda colocação pela campanha de Floralyte. O tercei-
ro lugar foi para a Glaxosmithkline, pela campanha de 
Seretide, defendida por Gilson Nicocelli.

Campanha Prescrição Demais Classes

O Aché foi o vencedor nesta categoria. O prêmio 
foi entregue por Nelson Mussolini, Diretor-Executivo do 
Sindusfarma, a Marcelo Neri, Diretor do laboratório.

O segundo lugar ficou com a Eurofarma e o tercei-
ro com a Sanofi.

Performance Empresarial

Nesta categoria, a vencedora foi a Medley. Para en-
tregar o prêmio a Heraldo Marchezini, VP para a Améri-
ca Latina do Grupo Sanofi, subiu ao palco Eduardo Tsu-
ru, Diretor da Actelion. As segunda e terceira coloca-
ções ficaram, respectivamente, com o EMS Pharma e 
a Neo Química.

Performance Empresarial Genéricos
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Especial

A indústria nacional já lidera as vendas 
internamente, contribuindo para colocar o Brasil 
como um atrativo mercado aos olhos do mundo.

A CULTURA NACIONAL 
DO INVESTIMENTO EM 
PESQUISA 

O Brasil é o nono maior mercado 
de fármacos e medicamentos do mun-
do e conta com grandes laboratórios 
multinacionais operando em seu terri-
tório. Segundo dados do Sindicato da 
Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfar-
ma), a indústria farmacêutica instala-
da no País fechou 2012 com um fa-
turamento de cerca de R$ 49 bilhões, 
o que representou um crescimento de 
14% em relação ao ano anterior.

A indústria nacional, por sua vez, 
também já lidera as vendas interna-
mente, contribuindo para colocar o 
Brasil como um atrativo mercado aos 
olhos do mundo. Entretanto, apesar 
do indiscutível crescimento do seg-
mento farmacêutico brasileiro, os in-
vestimentos locais em pesquisa e de-
senvolvimento ainda são considerados 
pequenos diante do grande potencial 
do setor. O fato é que ainda esbarra-
mos em questões de legislação e de 
outras naturezas, que precisam ser so-
lucionadas para impulsionar as pesqui-
sas no País. Entre esses fatores está a 
necessidade de criação de novos mar-

cos regulatórios, que estabeleçam, por 
exemplo, regras para a realização de 
ensaios clínicos, além da regulamenta-
ção da Lei de Inovação, para alavancar 
as atividades indústria-universidade e 
implementar uma política industrial e 
de comércio exterior.

Embora ainda existam alguns en-
traves, a boa notícia é que nos últimos 
cinco anos o cenário nacional de P&D 
no Brasil mudou consideravelmente. 
Com as políticas públicas de incentivo 
à pesquisa nas empresas, o que tem 
favorecido o desenvolvimento de pro-
dutos com maior conteúdo tecnológi-
co e proporcionando maior competiti-
vidade à indústria, o Brasil já começa 
a ser visto como um celeiro importan-
te para P&D. 

Assim, em vez de importar maté-
ria-prima e produtos do exterior, os la-
boratórios nacionais começam a de-
senvolver ciclos próprios de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação em medi-
camentos.

“Hoje, as empresas, de forma ge-
ral, estão muito mais estruturadas, 
com pessoal mais qualificado, com 
tecnologias mais recentes e com os 
seus processos de gestão de pesqui-

sa e desenvolvimento mais consoli-
dados”, avaliou Mario Nogueira, Vice-
-Presidente do EMS.

Sem dúvida, a indústria farmacêu-
tica, especialmente a nacional, cres-
ceu rapidamente nos últimos anos. 
Se antes os maiores investimentos em 
pesquisa vinham de grandes labora-
tórios multinacionais, hoje já começa 
a se instalar no País uma cultura na-
cional de P&D, ou seja, as farmacêuti-
cas brasileiras ganharam espaço com 
investimentos crescentes em pesqui-
sa e desenvolvimento, resultando em 
intenso ritmo de lançamentos foca-
dos em atender às necessidades dos 
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Com as políticas públicas de incentivo à pesquisa 
nas empresas, o Brasil já começa a ser visto 
como um celeiro importante para P&D.
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brasileiros, especialmente no segmen-
to de genéricos. “Os esforços iniciais 
se concentraram em inovação incre-
mental [processo que busca continua-
mente o aprimoramento de moléculas 
existentes com o objetivo de introduzir 
diferenciais – seja na forma farmacêuti-
ca, na dosagem ou nas suas caracte-
rísticas técnicas etc.], mas o setor já se 
move para continuar competitivo em 
longo prazo e investe nas  novas fron-
teiras de pesquisa. A criação da Bio-
novis,  joint venture, criada em março 
do ano passado, entre a Hypermarcas 
e mais três laboratórios (EMS, União 
Química e Aché), voltada à produção 

de medicamentos biotecnológicos, é 
exemplo disso”, comenta Walker Lah-
mann, Diretor-Executivo da Divisão 
Farma da Hypermarcas. 

Na visão do executivo, a cultura da 
inovação tem se intensificado no País, 
e a consolidação e a expansão da in-
dústria farmacêutica favoreceram o 
aumento da capacidade de as empre-
sas direcionarem investimentos para 
pesquisa e desenvolvimento. “Além 
de manter equipes internas, trabalhar 
com times externos que buscam no-
vas moléculas e terapias é, sem dú-
vida, uma opção para o setor”, avalia 
Lahmann.

Perdendo o estigma

Na opinião de Dr. Márcio Falci, Di-
retor de Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação da Biolab, alguns fatores têm 
favorecido a instalação de uma cultura 
nacional relacionada à pesquisa e de-
senvolvimento. Um deles é o cresci-
mento das indústrias nacionais em fa-
turamento, graças à Lei de Genéricos 
e de oportunidades dela decorrentes. 
“O crescimento do mercado farma-
cêutico brasileiro, que atrai empresas 
ainda não presentes no País e que in-
troduzem seus produtos por meio de 
companhias nacionais, aliado à altera-
ção das políticas e estratégias de de-
senvolvimento das denominadas ‘big 
farmas’ (pressionadas por redução na 

criação de novos produtos de eleva-
do faturamento e pressão dos gover-
nos para a redução dos custos na área 
de saúde, em particular das terapêu-
ticas medicamentosas inovadoras), 
também vêm contribuindo para mu-
dar o cenário nacional de P&D”, des-
taca Dr. Falci.

Ele lembra que a indústria farma-
cêutica é um setor peculiar, pois de-
pende forte e constantemente da 
introdução de inovações para se de-
senvolver. “As maiores empresas na-
cionais no mercado farmacêutico já 
chegaram a essa conclusão e fazem 
esforços para oferecer produtos ino-
vadores, seja por pesquisa própria, 
de terceiros ou via aquisição de ou-
tras empresas, aumentando assim os 
investimentos em P&D”, acrescenta o 
executivo.

Para Martha Penna, Vice-Presiden-
te em Inovação da Eurofarma, o cres-
cimento dos investimentos em P&D 
por parte das farmacêuticas brasileiras 
está mudando o estigma de que os la-
boratórios nacionais focam somente 
a produção de similares e genéricos. 
“As indústrias nacionais estão cami-
nhando sim na direção da inovação. 
No médio e longo prazos, buscam de-
senvolver e lançar produtos inovadores 
e com maior valor agregado”, comen-
ta Martha. 

Prova disso é que muitas farma-
cêuticas nacionais já possuem áreas 
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Se antes os maiores 
investimentos em 
pesquisa vinham de 
grandes laboratórios 
multinacionais, hoje já 
começa a se instalar 
no País uma cultura 
nacional de P&D.

Especial

EMS: Inovações geraram mais de 80 patentes

Fábrica do EMS

específicas voltadas à inovação, que 
trabalham na descoberta e desenvol-
vimento de novos produtos; estabele-
cimento de parcerias; incorporação de 
novas tecnologias etc.

Na verdade, depois da criação da 
Lei de Patentes na área farmacêuti-
ca tornou-se fundamental que com-
panhias de médio e grande portes na-
cionais formem uma base tecnológica 
que lhes propicie, ao menos, inova-
ções incrementais. 

Em 2002, o EMS, por exemplo, in-
vestiu, inicialmente, cerca de R$ 25 mi-
lhões na construção de seu Centro de 
P&D. A preocupação em desenvolver 
genéricos de alto valor agregado e me-
dicamentos inovadores faz com que o 
laboratório destine, anualmente, cer-
ca de 6% do seu faturamento à sua 
área de Pesquisa e Desenvolvimento. 
“Esse valor é direcionado para pesqui-
sas, desenvolvimento de produtos, ca-
pacitação de profissionais, estrutura e 
aquisição de novas tecnologias e equi-
pamentos. O Centro de P&D, onde tra-
balham mais de 240 pesquisadores, 
entre farmacêuticos, biólogos, quími-
cos, mestres e doutores, é um dos 
setores mais estratégicos da empre-
sa. As inovações criadas pelo P&D do 
EMS já geraram mais de 80 patentes 
em todo o mundo, incluindo Estados 

Unidos e países europeus”, comenta 
Nogueira.

Na verdade, o Centro de P&D do 
laboratório é o grande responsável por 
lançamentos importantes, como os de 
2010, da sildenafila e da atorvastatina 
– medicamentos genéricos e de mar-
ca colocados inicialmente pela compa-
nhia no País, além dos lançamentos de 
produtos diferenciados, como os que 
são fruto de inovação incremental.

Como uma das farmacêuticas 
acionistas da joint venture Bionovis,  o 
EMS tem outros projetos em perspec-
tiva na área de P&D. “O EMS, como 
outras empresas nacionais, assume 
o risco de desenvolvimento em pes-
quisa, pois os resultados vêm sen-
do satisfatórios. Ou seja, nossa pes-
quisa  nacional  tem, sim, qualidade e 
vem gerando um excelente movimen-
to de negócios, empregos e benefí-
cios diretos e indiretos para a econo-
mia brasileira em geral. A companhia 
está voltada para o futuro e continua 
investindo em pesquisa para perma-
necer na liderança,  inclusive com pro-
jeção internacional. Além de apostar 
em biológicos por meio da joint ventu-
re Bionovis, o EMS ainda mira a inova-
ção incremental, e lançará, nos próxi-
mos anos, importantes produtos com 
essa abordagem tecnológica. Também 
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O avanço da pesquisa 
nacional deve-se em 
muito ao sucesso dos 
genéricos, que foram a 
mola propulsora para 
que os laboratórios 
aumentassem seus 
investimentos 
nessa área.

Especial

os medicamentos oncológicos fazem 
parte dos planos de investimento prio-
ritário da companhia, entre outros seg-
mentos”, relata o vice-presidente.

Segundo Nogueira, o Centro de 
P&D tem sido fundamental para o 
EMS desenvolver, por exemplo, medi-
camentos mais eficazes e com menos 
efeitos colaterais e medicamentos ino-
vadores, que inauguram um novo mer-
cado, garantindo a competitividade, a 
agilidade e a excelência de uma em-
presa nacional. “É um dos grandes di-
ferenciais e a força competitiva para 
uma empresa como o EMS, que de-
tém a liderança do setor”, destaca o 
vice-presidente.

Entre as inovações do laborató-
rio consta o lançamento de uma for-
ma farmacêutica sublingual para tra-
tamento da insônia. “O medicamento, 
desenvolvido no Brasil, é o Patz SL, re-
sultado de inovação incremental, utili-
zando o princípio ativo hermitartarato 
de zolpidem, que é considerado uma 
droga de primeira escolha para a insô-
nia, segundo o Consenso Brasileiro de 
Insônia. Patz SL é um indutor do sono 
da família das amidazopiridinas não 
benzodiazepínicas. Sua forma farma-
cêutica diferencial permite a indução 
bem mais rápida do sono com metade 
da dose (5 mg) do zolpidem oral”, ex-
plica o executivo.

A tecnologia do EMS demandou 
um investimento de R$ 25 milhões nos 
últimos quatro anos. De acordo com 
Nogueira, a empresa está direcionada 
para a pesquisa e o desenvolvimen-
to de outros medicamentos com ino-
vação incremental e deve lançar mais 
produtos com esses diferenciais tec-
nológicos até 2015. “O EMS também 
acaba de lançar, por exemplo, o eso-
meprazol 100% nacional no mercado 
brasileiro. Conseguiu entrar em dois 
mil pontos de venda com o produ-
to genérico apenas alguns dias após 
a obtenção do registro junto à Anvi-
sa, no último dia 11 de outubro. Tudo 
isso graças ao seu trabalho de P&D, 

a uma complexa operação que envol-
veu ciência, pesquisa, tecnologia, as-
suntos regulatórios, área jurídica, lo-
gística, marketing e força de vendas.  
No Brasil, o mercado da molécula eso-
meprazol está em crescimento contínuo 
e movimenta cerca de R$ 171 milhões 
(MAT Setembro 2012/IMS Health).  
O EMS só espera a liberação pela An-
visa de importantes registros para a 
disponibilidade imediata de outros 
grandes lançamentos”, garante.

No caminho da inovação

Com investimento de 6% de sua 
venda líquida em P&D, a Eurofarma 
também tem se destacado na área 
de pesquisa. O laboratório estruturou 
uma área de inovação para conduzir 
projetos de desenvolvimento de novos 
produtos e, atualmente, possui várias 
moléculas sendo trabalhadas em par-
cerias com universidades brasileiras, 
cujos estudos se encontram em fa-
ses clínica e pré-clínica, além de outras 
sendo trabalhadas por meio de parce-
rias internacionais. Isso sem contar as 
inovações incrementais. 

“Desde 2005, a Eurofarma já con-
templava em seu planejamento estra-
tégico investimentos consistentes em 
desenvolvimento de novas drogas. . 
Atualmente, temos cerca de 25 pro-
dutos aguardando a liberação da Anvi-
sa, que serão lançados a qualquer mo-
mento. Isso sem contar a atuação de  
nosso setor de pesquisa clínica, que 
trabalha simultaneamente em mais de 
30 projetos em várias fases”, garante 
Martha.

Oncologia, Metabolismo, Siste-
ma Nervoso Central, entre outros, são 
apenas alguns dos segmentos que a 
Eurofarma está concentrando seus es-
forços em se tratando de lançamentos 
de novos produtos. “Com o envelheci-
mento da população e o aumento da 
expectativa de vida das pessoas, exis-
tem várias oportunidades que anali-
saremos na busca de novas possi-
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Dr Marcio Falci, da Biolab

As maiores empresas 
nacionais no mercado 
farmacêutico já 
fazem esforços para 
oferecer produtos 
inovadores, seja por 
pesquisa própria 
ou de terceiros, 
aumentando os 
investimentos em P&D.

Especial

bilidades. Outro foco é a inovação 
incremental, como, por exemplo, es-
tudos para a associação de princípios 
ativos, melhorias na dosagem etc.”, 
destaca a executiva.

Entre as farmacêuticas nacionais, a 
Biolab é outra empresa que tem prio-
rizado investimentos em P&D, cujo 
montante varia entre 7% a 11% do fa-
turamento da empresa. “Essa variação 
é influenciada pelo excesso de amar-
ras burocráticas que impedem a exe-
cução dos projetos de desenvolvimen-
to de produtos como planejado. De 
modo direto, essas amarras envolvem: 
aprovação pelo CGEN dos planos de 
pesquisa com produtos derivados da 
nossa biodiversidade; aprovação pela 
Anvisa dos projetos de pesquisa clíni-
ca em suas diversas fases – hoje essa 
aprovação demora de oito a dez me-
ses, em média; demora e defasagem 
nas avaliações patentárias no INPI; le-
gislação de controle de preços de me-
dicamentos que não reconhece a  ino-
vação incremental como geradora de 
novos produtos; enorme dispêndio de 
tempo com aprovações redundantes, 
que impedem a execução da ativida-
de solicitada etc. Todas essas barrei-
ras estão gerando enorme distorção 
na área de P&D, fazendo com que 
as empresas migrem suas pesquisas 
para aqueles segmentos sem contro-
le de preços e sem impedimento por 
parte normativa de Anvisa e Conse-
lho de Gestão do Patrimônio Genéti-
co (CGEN), tais como, cosmecêuticos, 
nutracêuticos e fitoterápicos com plan-
tas exóticas de outros países”, analisa 
Dr. Falci, da Biolab. 

Em se tratando da área de medi-
camentos, o interesse da Biolab para 
pesquisa e desenvolvimento de novos 
produtos recai, principalmente, em 
produtos dos segmentos de Oncolo-
gia (em geral);  doenças degenerativas 
(sobretudo, imunomoduladas e do sis-
tema nervoso central); endocrinologia 
(disfunções hormonais e diabetes); 
doenças infectocontagiosas (promovi-

das por bactérias, fungos, 
protozoários   ou  vírus); 
distúrbios cardiovasculares 
(terapias que controlem ou 
reduzam os males produzi-
dos por isquemia, acidentes 
vasculares, infarto, hiper-
tensão entre outros; dor e 
inflamação (processos infla-
matórios agudos e crônicos 
envolvidos na evolução de 
diversas patologias, contro-
le de dor visceral e neuropá-
tica); dermatologia (novos 
ativos moduladores da pig-
mentação da pele, controle 
da acne, proteção solar, na 
produção de fibras da ma-
triz extracelular e terapias 
para o tratamento da pso-
ríase, eczemas e atopias); 
distúrbios gastrointestinais 
(processos inflamatórios, 
disfunções de motilidade e 
processos ulcerativos); na-
notecnologia (para fins de 
aplicação farmacêutica ou 
dermocosmética); além de 
tecnologias para novas for-
mas de administração.

Entre 2011 e 2012, a 
Biolab colocou no mercado 
sete cosmecêuticos criados 
e desenvolvidos pelo seu Centro de 
P&D, dos quais seis são com nanotec-
nologia e um com formulação inova-
dora não existente no Brasil, além de 
mais um produto inovador, desenvolvi-
do por companhia internacional. Lan-
çou ainda seis medicamentos, sendo 
quatro similares e dois inovadores (um 
desenvolvido pela Biolab e outro cedi-
do por uma empresa da Índia).

Pilar fundamental

Atenta às oportunidades do mer-
cado farmacêutico brasileiro, a Hyper-
marcas também trabalhou 2012 com 
uma previsão maior de lançamentos 
de novos produtos em comparação 
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O estabelecimento 
de parcerias entre 
laboratórios, institutos 
de pesquisa e 
universidades tem 
sido uma alternativa 
interessante para 
o lançamento de 
drogas inovadoras.

Especial

ao ano anterior. “Inovação é um pilar 
fundamental para garantir crescimento 
e competitividade a empresas nacio-
nais ou multinacionais. É preciso inves-
tir constantemente em P&D. Em linha 
com essa prioridade, a Hypermarcas 
inaugurou, no fim de 2011, um Centro 
de Inovação integrado a sua fábrica de 
medicamentos, localizada em Anapó-
lis, Goiás”, salienta Lahmann.

Em 2011, a companhia também 
lançou 78 novos medicamentos, in-
cluindo 22 novas moléculas em ge-
néricos. No ano passado, o laborató-
rio trabalhou com um pipeline de 105 
produtos, sendo 33 novos lançamen-
tos nas categorias de isentos de pres-
crição (MIP), prescrição e dermocos-
méticos, além de 72 em genéricos e 
similares.

Um dos medicamentos inovado-
res lançados pela Hypermarcas foi o 
Maxsulid (nimesulida-betaciclodextri-
na), nova formulação de nimesulida, 
na qual a substância ativa forma um 
complexo com a betaciclodextrina. 
“Isso aumenta a solubilidade e reduz o 
tempo de absorção do medicamento, 

permitindo rápida elevação dos níveis 
plasmáticos e obtenção de valores de 
pico mais precoces e, por isso, maior 
intensidade do efeito analgésico e anti-
-inflamatório”, explica. 

Recentemente, a empresa também 
colocou no mercado uma versão ge-
nérica da nimesulida, um das dez mo-
léculas mais vendidas do setor, incre-
mentando o portfólio da Neo Química 
Genéricos. Em 2010, o laboratório ain-
da introduziu no País a primeira vitami-
na D pura em gotas no Brasil, criando 
o mercado de vitamina D para trata-
mento da osteoporose. Também de-
senvolveu nacionalmente o Milgam-
ma, a primeira benfotiamina (vitamina 
do Complexo B) do Brasil. “A compa-
nhia vê oportunidades e investe no de-
senvolvimento de novos produtos em 
todos os segmentos em que atua, in-
cluindo genéricos, prescrição, isentos 
de prescrição, dermocosméticos e si-
milares. Além disso, a equipe de pes-
quisadores trabalha no desenvolvi-
mento de mais de dez medicamentos 
inovadores, com apoio do BNDES”, 
revela Lahmann. 

Genéricos: mola propulsora

A verdade é que o avanço da pes-
quisa nacional no mercado farmacêu-
tico deve-se em muito ao sucesso dos 
genéricos, que definitivamente foram a 
mola propulsora para que os laborató-
rios aumentassem seus investimentos 
nessa área.

“A introdução dos genéricos foi 
fundamental para que as companhias 
nacionais incentivassem a participação 
em P&D. Também devemos lembrar do 
aumento de disponibilidade de supor-
te financeiro governamental e da legis-
lação de incentivos por meio da Lei do 
Bem. O que ainda falta para que ocor-
ra uma participação mais acelerada e 
intensa é remover as amarras burocrá-
ticas que atingem o setor. É importan-
te mencionar que isso não significaria 
reduzir os cuidados com a saúde pú-
blica, segurança e qualidade dos me-
dicamentos e produtos para saúde”, 
lembra Dr. Falci, da Biolab.

Lahmann, da Divisão Farma da 
Hypermarcas, acredita que a implanta-
ção do programa de genéricos no País 
criou um ambiente competitivo propí-
cio para a pesquisa e desenvolvimento 
de novos medicamentos. “A Neo Quí-
mica, adquirida pela Hypermarcas em 
2009, possuía um sólido know-how nes-
sa área, mirando o crescente mercado 
aberto pela nova regulação. Após a aqui-
sição da empresa, a Hypermarcas man-
teve o incentivo à pesquisa, resultando 
em um ritmo intenso de lançamentos de 
inovações incrementais, especialmen-
te. Ainda é difícil produzir medicamentos 
totalmente inovadores no Brasil, dado o 
alto nível de recursos demandado para 
isso. Porém, com esforços privados e 
apoio de programas públicos, os primei-
ros resultados começam a ser colhidos”, 
avalia o executivo.

Na opinião de Nogueira, do EMS, 
a introdução dos genéricos no Brasil 
proporcionou um aumento no nível de 
conhecimento e tecnologia dentro dos 
laboratórios nacionais, por conta prin-



33



34  | Jan - Fev 2013

O Brasil precisa ter um 
modelo de negócios, 
em se tratando de 
biossimilares, que 
se sustente do ponto 
de vista econômico, 
político e social.

Especial

cipalmente dos investimentos realiza-
dos no período. “O desafio reside na 
agência regulatória, que, infelizmente, 
não vem respondendo na rapidez com 
que as empresas precisam para serem 
mais competitivas. Muito se avançou 
nos processos de análise na Anvisa, 
mas, para produtos com maior conteú-
do tecnológico, os tempos de aprova-
ção precisam ser menores, caso con-
trário, o País (economia/população/
governo/investidores) perderá grandes 
oportunidades, além de continuar de-
pendente de tecnologia de ponta por 
muito tempo. Ou seja, isso pode signi-
ficar que o consumidor demorará mais 
tempo para ter acesso a importantes 
medicamentos com preço mais aces-
sível, e que as empresas podem retar-

dar o seu crescimento, refletindo ne-
gativamente no nível de emprego, no 
ânimo do investidor para continuar ino-
vando e, mais do que tudo, na agen-
da de desenvolvimento de talentos da 
classe de pesquisadores nacionais”, 
expõe.

Parcerias: fator de sucesso

As empresas sabem que o cami-
nho da inovação exige suntuosos in-
vestimentos. A criação e manutenção 
de estruturas voltadas para P&D são 
altamente custosas, especialmente 
para as farmacêuticas nacionais. Nes-
se aspecto, o estabelecimento de par-
cerias e de projetos conjuntos entre 
laboratórios, institutos de pesquisa e 

universidades tem sido uma alternati-
va interessante para que essas com-
panhias possam trilhar com sucesso o 
longo caminho para o lançamento de 
drogas inovadoras.

“Hoje, as parcerias com as institui-
ções de pesquisa e universidades são 
uma necessidade mundial. Vejam as 
mudanças legislativas aprovadas re-
centemente pelo Congresso dos Es-
tados Unidos da América do Norte, 
que criam as bases para que universi-
dades e instituições de pesquisa par-
ticipem ativamente no desenvolvimen-
to de novos produtos para o setor de 
saúde. Atualmente, estamos em uma 
fase de desenvolvimento de nossa in-
dústria assentada na criação de pro-
dutos fruto de inovação incremental. 
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Essa fase, ainda inicial de uma indús-
tria farmacêutica inovadora, tem uma 
pesquisa acadêmica brasileira que 
atende a essa demanda em grande 
parte. Sua qualidade está de acordo 
com o que ocorre no restante do mun-
do: há aquelas de boa qualidade e ou-
tras que deixam a desejar. Para mui-
tas áreas, nos falta apenas um maior 
conhecimento especializado”, ressalta 
Dr. Falci, da Biolab.

Martha, da Eurofarma, acredita que 
inovação também requer muito mais 
do que a criação de modernos cen-
tros de pesquisa. “Não adianta termos 
cientistas brilhantes, se não tivermos 
profissionais qualificados para fazer as 
análises de qualidade dos produtos ou 
profissionais capazes de montar uma 
fábrica ou de conduzir projetos. Tudo 
está amarrado. Por isso, é importante 
fortalecer e ampliar os conhecimentos 
dos profissionais para alimentar de for-
ma consistente a pesquisa no Brasil”, 
avalia a executiva.

Por outro lado, segundo Martha, o 
Brasil possui bases acadêmica, cien-
tífica e médica que têm se destacado 
em nível mundial. “As companhias es-
tão investindo em estruturas de P&D, 
capacitando pessoas e introduzindo 
novas tecnologias. Temos um longo 
caminho a percorrer, mas o Governo 
brasileiro também já demonstrou von-
tade de fazer do País um dos grandes 
players internacionais dentro do uni-
verso farmacêutico”, acrescenta a exe-
cutiva.

Novos segmentos

De fato, as parcerias com institu-
tos de pesquisas e universidades via-
bilizam sim importantes lançamentos 
da indústria e abrem portas para no-
vas possibilidades de negócios aos la-
boratórios nacionais. Uma delas são 
os biossimilares, que já despontaram 
como forte tendência no Brasil. 

“O EMS foi um dos primeiros a 
submeter à aprovação da Anvisa me-

dicamentos biossimilares de alta com-
plexidade. Por fazermos parte da re-
cém-criada joint venture Bionovis, que 
irá justamente desenvolver medica-
mentos biotecnológicos, devemos ser 
futuramente uma referência global nes-
se mercado, com produtos voltados a 
tratamentos considerados complexos, 
como os de câncer e doenças imuno-
lógicas, e competindo com multinacio-
nais tradicionais nesse segmento”, as-
segura Nogueira.

Segundo ele, o EMS acredita que 
os medicamentos biossimilares são o 
futuro da indústria farmacêutica e, por 
isso, tem realizado investimentos em 
parcerias para o licenciamento e pro-
dução desses biológicos com contra-
tos de transferência tecnológica assi-
nados com a China e a Coreia do Sul. 
A empresa também aposta em medi-
camentos de “inovação incremental”. 
Outro importante foco do EMS nos 
próximos anos é a área de medica-
mentos oncológicos, no que, segun-
do o vice-presidente, a empresa será 
também bastante agressiva e compe-
titiva.

Na opinião do executivo, em um 
cenário de déficit da balança comercial 
do setor de saúde, o estímulo à produ-
ção local de biossimilares e de biológi-
cos próprios é um grande passo para 
a maior geração interna de riquezas, 
com a elevação dos níveis de emprego 
e de divisas para o Brasil, favorecendo 
o consumidor e ampliando o seu aces-
so a medicamentos de última geração 
a preços mais acessíveis. “Segura-
mente, com a evolução dos processos 

de regulamentação e a esperada agi-
lidade nos processos de registros de 
medicamentos pela Anvisa, a compe-
titividade das empresas nacionais será 
um grande diferencial para a evolução 
neste mercado e para melhorias im-
prescindíveis ao setor da saúde brasi-
leira”, acredita o executivo.

Na visão de Lahmann, da Hyper-
marcas, o segmento de biotecnológi-
cos é realmente bastante promissor, 
movimentando cerca de US$ 160 bi-
lhões anuais e crescendo, em média, 
12% ao ano no mundo. Hoje, o Brasil 
importa 60% dos biossimilares consu-
midos no País.

 “Os medicamentos biotecnoló-
gicos, produzidos a partir de células 
vivas, são considerados o futuro do 
mercado farmacêutico. A indústria na-
cional está se preparando para acom-
panhar essa tendência”, complementa 
o executivo.

Ele também ressaltou que a criação 
da Bionovis, com investimentos iniciais 
estimados em R$ 500 milhões ao lon-
go de cinco anos, é uma demonstra-
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Especial

ção de que o Brasil avança e se qualifi-
ca para suprir a demanda do mercado 
nacional em um futuro próximo. 

“A introdução de biossimilares é 
uma necessidade para que se cons-
trua a base para a pesquisa, desenvol-
vimento e inovação em biotecnologia. 
Nessa área, estamos apenas dando os 
primeiros passos e nos ressentimos de 
capacitação em infraestrutura, recur-
sos humanos e de produção. É uma 
tendência e um complemento neces-
sário para o desenvolvimento do par-
que industrial farmacêutico brasileiro”, 
avalia Dr. Falci, da Biolab.

Martha, da Eurofarma, acredita no 
modelo dos biossimilares que está 
sendo trabalhado no País. Entretanto, 
ela lembra que é necessária a criação 
de um marco regulatório específico 
para esse mercado, visando assegu-
rar que a população tenha realmente 
acesso a medicamentos de alta quali-
dade, com eficácia e segurança com-
provadas. “Na verdade, o Brasil preci-
sa ter um modelo de negócios, em se 
tratando de biossimilares, que se sus-
tente do ponto de vista econômico, 
político e social”, acrescenta Martha.

Perspectivas otimistas

Diante dos investimentos consis-
tentes por parte dos laboratórios na-
cionais na busca pela inovação, a 
cultura nacional de pesquisa e desen-
volvimento deve se consolidar cada 
vez mais a médio e longo prazos.  
“As expectativas são muito boas, uma 
vez que os mais altos escalões do atu-
al Governo já compreenderam a impor-
tância da inovação para o crescimen-
to, produtividade e sustentabilidade de 
nossa indústria. O que falta é motivar 
os escalões burocráticos inferiores. Aí 
sim, começaremos a desatar os nós 
que impedem nosso avanço mais ace-
lerado”, avalia Dr. Falci.

Para Lahmann, da Hypermarcas, o 
mercado farmacêutico deve seguir in-
centivando a pesquisa no curto, mé-
dio e longo prazos, porque a atividade 
é inerente à estratégia de manter com-
petitividade no setor. “Deve haver mais 
investimentos no desenvolvimento de 
produtos inovadores e de medicamen-
tos cada vez mais complexos no País. 
A inovação incremental, no entanto, 
continuará presente, com novas asso-

ciações e apresentações de medica-
mentos de uso já difundido. A Hyper-
marcas, em particular, deve aumentar 
os recursos alocados em P&D, em li-
nha com o crescimento da receita da 
companhia”, revela o executivo.

Já na visão de Nogueira, do EMS, 
as expectativas em curto prazo para o 
mercado farmacêutico brasileiro tam-
bém estão no desenvolvimento de 
produtos com inovação incremental, 
traduzida na melhoria de formulações, 
de novas formas farmacêuticas, novas 
apresentações. “As indústrias brasi-
leiras podem ainda inovar em proces-
sos de fabricação de forma a maximi-
zar sua produção, sem falar na pauta 
do marco regulatório da biodiversida-
de nacional, que ainda se encontra 
bastante atrasada em sua discussão”, 
aponta.

Martha, da Eurofarma, acredita que 
o País já começa a apresentar um ce-
nário propício para ter empresas na-
cionais de destaque em pesquisa e 
desenvolvimento no âmbito internacio-
nal. “A Eurofarma caminha na busca 
pela inovação. Temos um modelo con-
solidado e hoje somos uma empresa 
reconhecida pela inovação. Nosso ob-
jetivo é fortalecer cada vez mais nossa 
posição no mercado e manter nossas 
estratégias no sentido de desenvol-
ver e lançar produtos com maior valor 
agregado”, revela. 

Veja mais sobre este assunto no 
Hot Site da Revista.

www.snifbrasil.com.br
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Responsabilidade social

STOP
SOMOS SERES DE GRANDE INFLUÊNCIA
Marcelo Weber e Renata Schott

Se conseguirmos ampliar nosso estado de 
consciência, focarmos nossas atitudes em coisas 
positivas, compreenderemos o quanto temos a 
capacidade de realizar.

tirar deste estado mecânico, como, 
por exemplo, um grande desconforto, 
enfermidade ou problema físico, rea-
ções de ira ou tristeza dos outros para 
conosco, crises, grandes reações da 
natureza, falta de segurança, violência, 
lixo em excesso, trânsito etc.

Fazemos parte de um grupo muito 
privilegiado, com acesso a diversas in-
formações. Inseridos na área de saúde, 
temos contato com muitas realidades, 
instituições, profissionais, pessoas sãs 
e pessoas enfermas. 

Se conseguirmos ampliar nosso es-
tado de consciência, focarmos nossas 
atitudes em coisas positivas, colocar 
o foco no bem-estar, do indivíduo, do 
mundo que nos cerca, compreendere-
mos o quanto temos a capacidade de 
realizar, o quanto podemos modificar,  
alterar e melhorar. 

O setor farmacêutico tem um po-
der enorme de influência. São várias as 
frentes onde é possível atuar: políticas 

de acesso, conscientização da popu-
lação e profissionais de saúde, preser-
vação do meio ambiente etc.

Porém, precisamos lembrar que 
cada um de nós representa esse setor 
por meio do trabalho diário, de cada 
decisão tomada, de estratégias ela-
boradas.  Estarmos conscientes pode 
nos ajudar a seguir em direção da mu-
dança positiva e a influenciar desde 
pequenos processos internos na em-
presa, visando a melhoria da qualidade 
de vida dos funcionários, até grandes 
decisões em direção à construção de 
oportunidades melhores para a socie-
dade. Precisamos de consciência, de 
tempo para pensar e refletir. Por nossa 
situação privilegiada, temos a obriga-
ção de lutar para fazer a diferença. De 
mudar a realidade não favorável. 

Com frequência, temos a tendên-
cia de falar do outro, de encontrar um 
culpado, como se não fizéssemos 
parte do todo. Falamos do Governo, 
como se o Governo fosse algo que 
não tivesse a influência da nossa es-
colha. Falamos da sujeira das ruas, da 
violência, como se isso tudo não fizes-
se parte de nossas vidas. E fazemos 
isso, pois, provavelmente, não temos a 
consciência necessária quando chega 

Começo de ano, tempo de refle-
xão. Provavelmente, leremos muitos 
artigos, receberemos ainda mensa-
gens falando a respeito de refletir so-
bre o que passou, da necessidade de 
renovar energias, firmar novos propó-
sitos, inovar antigos preceitos etc.

É como se somente por meio do 
calendário, conseguíssemos ficar mais 
atentos para nossas vidas, atentos à 
influência que temos sobre tudo, so-
bre as consequências dos nossos atos 
para nós e para o mundo. 

Realmente, é muito difícil estarmos 
alertas sempre, não entrarmos na ro-
tina louca do dia a dia. E, com isso, 
ficarmos em um estado de “automa-
tismo geral”. Não prestar atenção no 
quanto afetamos as pessoas, o am-
biente e, principalmente, o quanto 
podemos afetar a nós mesmos com 
nossa falta de consciência.

Geralmente, é necessário o acon-
tecimento de algo muito forte para nos 
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Precisamos de 
consciência, de tempo 
para pensar e refletir. 
Por nossa situação 
privilegiada, temos a 
obrigação de lutar para 
fazer a diferença. 

a oportunidade de sermos ativos e 
participantes.

Podemos fazer muito, principal-
mente na nossa área, da saúde. 

Para isso, é necessário um esfor-
ço para não entrarmos no automático, 
para nos lembrarmos de nosso poder 
de influência.

Em um curso de filosofia, aprendi 
um jogo visando a ampliação do es-
tado de consciência. Esse jogo se 
chama “STOP”. Ou seja, todos os 
dias, várias vezes por dia, fazer um 
“STOP”. Parar e refletir, tomar cons-
ciência. Consciência de como foi que 
acordamos; como foi que demos bom 
dia para as pessoas que nos cercam; 
para as pessoas que trabalham ao 
nosso lado. Como foi nossa comuni-
cação com todos que passaram por 
nós durante o dia, nossa atenção em 
ouvir, aprender, ensinar, aproveitar as 
oportunidades para crescer como ser  
humano, como gestor e como mem-
bro de uma família. 

O jogo do STOP pode fazer uma 
grande diferença no nosso cotidiano, 
na maneira como interagimos com o 
mundo. Se conseguirmos realmente 
ampliar nosso estado de consciência, 
prestar atenção no que comemos, nos 

movimentos, nas escolhas, segura-
mente, beneficiaremos a nós mesmos, 
corpo físico e corpo espiritual. 

STOP: Como posso agir para a 
melhora? Sair do teórico conforto indi-
vidual, para empreender no bem-estar 
geral? Somos parte do todo. Podemos 
ser mais educados, mais cumpridores 
das pequenas regras, no trânsito, no 
restaurante, no lazer. Respeitar peque-
nos detalhes que fazem grande dife-
rença, faixas de pedestres, pessoas 
mais velhas, deficientes e colegas de 
trabalho. 

STOP: Prestar atenção no potencial 
de novas ideias. Ampliar a consciência 

do possível alcance que poderão ter. 
Focar nos possíveis benefícios a serem 
gerados para o bem-estar geral.

STOP: Prestar atenção nas tran-
sações financeiras, nos acordos, nas 
relações estabelecidas. Podem gerar 
processos melhores para o bem-estar 
geral? 

Longe de ser altruísta, ao nos fo-
carmos para melhorar o todo, o bene-
fício se reverte para nós mesmos. Pois 
SOMOS PARTE DO GERAL, e atuan-
do para melhorar o bem-estar GERAL, 
estaremos atuando na melhora para 
nós também.

STOP: Podemos achar que leva-
mos vantagem nos movimentos indivi-
duais. Mas se tomarmos consciência, 
perceberemos, então, o quão vantajo-
so é parar para pensar no todo. Ao nos 
entendermos como parte do GERAL, 
conseguiremos ter foco e energia para 
lutarmos por um dia a dia melhor. 
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Treinamento

No sistema de partilha, em que a ex-
ploração das reservas é dividida entre 
empresas e União, a Educação ficará 
com 50% dos rendimentos do Fundo 
Social do Pré-sal.

(Notícia veiculada pela Rede Brasil 
– 4/12/2012)

Dessa vez, parece que o Governo 
reagiu rápido a mais uma notícia des-
moralizante sobre a qualidade do ensi-
no no País. Entretanto, é fundamental 
compreender que, considerando as 
atuais dificuldades técnicas para retira-
da do óleo a camadas tão profundas, 
aliadas aos cortes nos investimentos 
da Petrobrás, em conjunto com a pa-
ralisação da política de novas conces-
sões, prevê-se que somente em 15 ou 
20 anos haverá substanciais recursos 
financeiros à disposição da educação.

Até lá, todo o setor de alta tecno-
logia, como a indústria farmacêutica, 
continuará sofrendo o atraso na qua-
lificação de mão de obra em todos os 
níveis.  

Se hoje a propaganda médica re-
quer, em nível do representante, o 
constante uso do tablet e da elabora-
ção da análise estratégica de visitação, 

baseada na combinação de dados for-
necidos pela Inteligência de Mercado, 
naturalmente, é de se supor a necessi-
dade de maior qualificação desse pro-
fissional. 

Porém, a cada dia que a profissão 
de representante se tornar mais quali-
ficada e o processo seletivo se tornar 
mais rigoroso, há de se atualizar tam-
bém os gerentes distritais e gerentes 
de recursos humanos das indústrias 
farmacêuticas. Como exemplo, cito 
o caso de um aluno nosso, que par-
ticipou recentemente de um processo 
seletivo para representante de um im-
portante laboratório. Segue seu relato 
sobre algumas perguntas discursivas 
da prova de conhecimentos gerais, 
com duração de três horas:

“Quem é o campeão mundial de 
boxe na categoria peso-pesado?”

“Quem é o campeão da fórmula 
Nascar?”

“Cite três ministros atuais?”

Oxalá! Que a Petrobrás consiga 
extrair o óleo do pré-sal mais rapida-
mente!! 

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

O Brasil ficou na penúltima posição 
em um índice comparativo de desem-
penho educacional feito com dados de 
40 países. O ranking, divulgado em 27 
de novembro, pela Pearson Internacio-
nal, faz parte do projeto The Learning 
Curve (Curva do Aprendizado, em in-
glês), realizado pela Economist Intelli-
gence Unit (EIU). O estudo mede os 
resultados de três testes internacionais 
aplicados a alunos do 5.º e do 9.º ano 
do Ensino Fundamental. A Finlândia e 
a Coreia do Sul foram os países me-
lhor colocados. O Brasil ficou à frente 
apenas da Indonésia e atrás de países 
como Bulgária (30.º), Romênia (32.º) e 
Colômbia (36.º).

(Notícia veiculada no Jornal O Esta-
do de São Paulo – 27/11/2012)

Nova MP garante 100% dos royal-
ties do petróleo para a educação

  
A presidenta Dilma Rousseff publi-

cou, em 3 de dezembro, em edição 
extra do Diário Oficial da União, nova 
medida provisória destinando 100% 
dos royalties do petróleo para a Educa-
ção. A determinação vale para futuros 
contratos em regime de concessão.  

BRASIL FICA EM PENÚLTIMO LUGAR 
EM QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
André Reis

Se hoje a propaganda médica requer, em nível do representante, o constante uso 
do tablet e da elaboração da análise estratégica de visitação, é necessária maior 
qualificação desse profissional. 
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Rua Paracatu, 309 grupo 82
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1) 3130-7200 www.farmacerto.com.br

Quanto tempo você, , investe

do seu dia para atualizar o seu

Representante
cadastro ?

Em 2012 já inativou mais de endereços de
médicos. Estes médicos foram praticamente todos reconfirmados em
outros endereços - 5% destes mudaram de estado e tiveram assim o seu
CRM alterado.

A cada ano, aproximadamente entram no
cadastro enquanto uma média de médicos são
invalidados por motivo de aposentadoria/falecimento.

Farma-Certo 78.000

15.000
Farma-Certo 8.000

médicos novos

*

Farma-Certo o seu parceiro no monitoramento da
dinâmica do painel médico-hospitalar brasileiro.

Farma-Certo é a sua
ferramenta de apoio que
a t u a l i z a 3 0 0 . 0 0 0
m é d i c o s * d e f o r m a
sistemática para que
você possa focar no que
faz de melhor:

Relacionamento
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Coluna Legal

REGISTRO DE NOMES CIVIS COMO 
MARCA
Deborah Portilho 

É imprescindível que o Examinador 
verifique se o nome em questão 

não é passível de confusão ou de 
associação com qualquer outro 
nome anteriormente registrado, 

que identifique produto ou serviço 
idêntico, semelhante ou afim.

Não existe um dispositivo na Lei 
da Propriedade Industrial Nº 9.279/96 
(LPI) que preveja, de forma direta, a 
possibilidade de registro de nomes ci-
vis, de família, pseudônimos, apelidos 
famosos e de similares como marca. 
Na realidade, essa possibilidade é infe-
rida pelas ressalvas feitas pelo legisla-
dor nos incisos XV e XVI do artigo 124 
da LPI, o qual estabelece que:

Art. 124. Não são registráveis 
como marca:

(...)
XV - nome civil ou sua assinatu-

ra, nome de família ou patronímico e 
imagem de terceiros, salvo com con-
sentimento do titular, herdeiros ou 
sucessores;

XVI - pseudônimo ou apelido no-
toriamente conhecidos, nome artístico 
singular ou coletivo, salvo com con-
sentimento do titular, herdeiros ou su-
cessores; (grifamos).

Entretanto, como será visto adian-
te, a análise a ser feita pelo Examinador 
do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) para determinar se tais 
nomes são registráveis como marca 
não pode, de forma alguma, ficar res-
trita aos dois incisos citados acima.

Observe-se que, para qualquer 
nome civil, de família, patronímico, 
pseudônimo, apelido notoriamente co-
nhecido etc., que seja levado a registro 
perante o INPI, a primeira verificação 
que será feita pelo Examinador é se 

esse nome é do próprio requerente ou 
se ele tem autorização para registrá-lo. 
Em caso negativo, o Examinador inde-
ferirá o pedido de registro com base 
nos mencionados incisos XV ou XVI.

Mas o que aconteceria no caso 
de o nome ser, de fato, do próprio 
requerente ou estivesse sendo leva-
do a registro com sua autorização e 
já existisse um nome igual ou muito 
semelhante, anteriormente registrado 
como marca, para identificar produtos/
serviços iguais ou afins?  Será que, 
pelo fato de o nome ser realmente do 
próprio titular, conforme previsto nas 
ressalvas dos incisos em questão, 
o Examinador concederia o registro 
automaticamente? 
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Não existe um 
dispositivo na Lei da 
Propriedade Industrial 
Nº 9.279/96 (LPI) que 
preveja, de forma direta, 
a possibilidade de 
registro de nomes civis, 
de família, pseudônimos, 
apelidos famosos e de 
similares como marca.

Coluna Legal

Citemos como exemplo um nome 
civil famoso já registrado como mar-
ca, mas relativamente comum, como 
“Cláudia Leite”(1). Certamente, além 
da cantora, existem no Brasil outras 
“Cláudias” com o mesmo sobrenome 
Leite. Assim, se uma delas também 
quisesse registrar seu nome como 
marca, para identificar, por exemplo, 
“serviços de marketing”, será que o 
Examinador do INPI concederia o re-
gistro? Em outras palavras, será que a 
ressalva contida no inciso XV, do art. 
124, garantiria também a uma homô-
nima da cantora o direito de ter seu 
nome – CLÁUDIA LEITE – registrado 
como marca para serviços na área de 
marketing? 

Bem, em vista da existência das 
citadas ressalvas, a experiência tem 
demonstrado que a tendência é que 
as respostas sejam no sentido de que 
a homônima também poderia ter seu 
nome registrado (e é provável que a 
maioria dos que estão lendo este tex-
to respondam igualmente de forma 

afirmativa). Afinal, se é o nome da pró-
pria pessoa e se a lei prevê essa pos-
sibilidade (por meio das ressalvas), por 
que o Examinador haveria de negar o 
registro?

Apesar da aparente lógica, na si-
tuação hipotética da marca CLÁUDIA 
LEITE para serviços de marketing, em 
nome de uma homônima da cantora, o 
INPI negaria o registro, sim. Isso por-
que os citados incisos XV e XVI não 
podem ser interpretados como uma 
previsão legal para que o Examinador 
conceda o registro do nome/apelido 
notório da própria pessoa, de forma 
automática. E nem poderia ser de ou-
tro modo, pois o objetivo do artigo 124 
não é o de estabelecer o que pode 
ser registrado como marca, mas, ao 
contrário, indicar os sinais que não 
são registráveis. Assim, como a pos-
sibilidade de registro desses nomes 
está prevista nesses incisos apenas de 
forma indireta, como exceção (“salvo 
com consentimento do titular, herdei-
ros ou sucessores”), o Examinador 

não está obrigado a deferir pedidos de 
registros de nomes civis, patronímicos 
etc. de forma incondicional.

Além disso, como mencionado ini-
cialmente, a análise de registrabilidade 
que é feita pelo Examinador não pode 
ficar restrita aos citados incisos XV e 
XVI. Com efeito, é sua obrigação veri-
ficar se a marca pleiteada não infringe 
qualquer outro dispositivo legal da LPI, 
em especial o inciso XIX (2), do mesmo 
artigo 124. Ou seja, é imprescindível 
que o Examinador verifique se o nome 
em questão não é passível de confu-
são ou de associação com qualquer 
outro nome anteriormente registrado 
(ou mesmo depositado), que identifi-
que produto ou serviço idêntico, se-
melhante ou afim.

Dessa forma, no caso hipotético 
da marca da homônima Cláudia Leite, 
o INPI não poderia conceder o novo 
registro em vista da existência dos 
registros anteriores que protegem as 
marcas CLÁUDIA LEITE e CLÁUDIA 
LEITTE da famosa cantora baiana, 
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1 A cantora tem seu nome registrado tanto 
como CLÁUDIA LEITE, quanto como CLÁUDIA 
LEITTE (com dois “T”s), este nas formas nominativa 
e mista, para identificar serviços de shows, eventos, 
produções artísticas, propaganda, publicidade, entre 
outros.

2 Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em 

parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia 
registrada, para distinguir ou certificar produto ou 
serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de 
causar confusão ou associação com marca alheia;

para identificar serviços afins aos de 
marketing. Mas, então, qual seria a 
solução para que a homônima pudes-
se ter seu nome civil registrado como 
marca? Nesse caso, havendo identida-
de das marcas, aliada à possibilidade 
de confusão ou de associação entre as 
atividades de ambas, seria necessário 
acrescentar um terceiro nome para 
tornar a nova marca suficientemente 
distinta da marca CLÁUDIA LEITE, an-
teriormente registrada. 

Trazendo a discussão para a rea-
lidade farmacêutica, é importante 
mencionar que a mesma regra do 
acréscimo de um nome é aplicável. 
Como existem vários medicamentos 
identificados por marcas formadas por 
nomes próprios, tais como ANNITA® 
(FQM), DIANE® (Bayer), YASMIN® 
(Bayer), DIVA® (Mabra) e SCOTT® 
(GSK), é possível que uma pessoa com 
um desses nomes queira registrá-lo 
como marca. Assim, se, por exemplo, 

uma pessoa chamada Diane quiser re-
gistrar seu nome como marca e se os 
produtos/serviços a serem identifica-
dos por essa nova marca DIANE forem 
passíveis de ser confundidos ou asso-
ciados com o medicamento homôni-
mo da Bayer, será necessário que a ele 
seja acrescido outro nome que torne a 
marca nova suficientemente distinta da 
anteriormente registrada. 

Como se verifica, sendo o nome 
do próprio, a análise do Examinador 
passará necessariamente pelos inci-
sos XV e XVI, a fim de confirmar essa 
condição, mas a registrabilidade do 
nome como marca só será efetiva-
mente determinada após a verificação 
da sua não incidência no inciso XIX. 
Assim, independentemente de ser o 
nome ou apelido notoriamente conhe-
cido da própria pessoa, é preciso que 
ela esteja ciente de que ele só poderá 
ser registrado se não for passível de 
confusão ou de associação com uma 

marca alheia anteriormente registrada, 
a qual pode ser o seu próprio nome 
já registrado por um homônimo. A si-
tuação pode parecer improvável, mas 
certamente não é impossível. 
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A propaganda é uma das principais 
ferramentas de marketing em empre-
sas de qualquer segmento. No mer-
cado farmacêutico não é diferente – é 
a ferramenta de gestão responsável 
por comunicar a eficácia e a seguran-
ça do produto, sendo usada de forma 
singular frente a demais mercados. 
Como, então, é vista a propaganda no 
mercado farmacêutico de ontem e de 
hoje? De que forma essa ferramenta é 
usada e como pode gerar resultados 
para uma empresa? Como a ética evo-
luiu no uso desta ferramenta ao longo 
dos anos? Como será a propagan-
da de medicamentos no mercado de 
amanhã?

A primeira propaganda de medica-
mentos que se tem relato no Brasil sur-
giu em meados do ano de 1825. Com 
um texto simples e direcionado às 
mulheres, a peça publicitária oferecia 
um milagroso produto, que prometia 
nada mais nada menos que um novo 

Propaganda Médica

hímen – sim, isso mesmo, prometia a 
virgindade de volta. Depois disso muita 
coisa aconteceu...

Tracemos uma linha do tempo que 
se inicia no período que compreende 
o ano de 1825 até o final do século 
XIX, quando podemos observar que 
os jornais brasileiros apresentavam 
uma inundação de anúncios de me-
dicamentos, quase todos divulgando 
verdadeiras panaceias. Um mesmo 
produto podia curar dores, erisipelas, 
hemorróidas, bronquite, enfim, curava 
tudo.

Inicialmente, os anúncios eram vei-
culados somente em textos que fala-
vam das características quase sempre 
milagrosas dos produtos, indicando 
endereços onde se pudessem adqui-
rir os produtos farmacêuticos. Depois, 
vieram os anúncios um pouco mais 
elaborados, com imagens, às vezes, 
pintadas à mão por artistas famosos 
à época – apresentando, então, ao 

consumidor a identidade visual da-
quele produto ou da empresa que o 
fabricava. Houve uma evolução visual 
significativa no período.

Entrando no século XX, um dos 
pioneiros da evolução do marketing 
farmacêutico no Brasil foi Felipe Daudt, 
irmão do Dr. João Daudt Filho, funda-
dor da primeira indústria farmacêutica 
do Brasil. Felipe trouxe almanaques 
como A saúde da mulher, de mesmo 
nome que um de seus medicamentos, 
oferecendo dicas de saúde e beleza, 
passatempos diversos, entre outros 
temas – além de diversas propagan-
das dos medicamentos que sua em-
presa produzia. Tais almanaques foram 
uma nova revolução na forma de dar 
publicidade aos medicamentos, pois 
tirava os anúncios dos jornais (na épo-
ca, lidos principalmente por homens) 
aproximando os produtos também das 
mulheres e, de maneira geral, da famí-
lia brasileira.

A PROPAGANDA DE MEDICAMENTOS E A 
EVOLUÇÃO DO MERCADO FARMACÊUTICO
Vitor Brandão Eça 

Permanecem ainda fortemente as 
propagandas institucionais, mas 
agora de uma maneira diferente, 
mais próxima e acessível ao 
consumidor.
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Tais propagandas vêm com a inten-
ção de mostrar não mais os produtos, 
mas a empresa ao consumidor, bus-
cando gerar confiança e fidelidade em 
todo o portfólio que aquela empresa 
oferece. Não obstante, como mencio-
nado anteriormente, a publicidade só 
sobrevive com inovação, e hoje esta-
mos presenciando uma nova vertente 
se criando.

Chegamos ao presente, onde há 
o acesso quase constante à internet 
e o fervilhar das redes sociais e smar-
tphones. Estamos vivendo a nova 
evolução das formas de publicidade. 
Permanecem ainda fortemente as pro-
pagandas institucionais, mas agora de 
uma maneira diferente, mais próxima e 
acessível ao consumidor. Por meio de 
websites dedicados a determinados 
problemas de saúde, comunidades 
em redes sociais e aplicativos para 
smartphones – que vão de simples 
catálogos de produtos a jogos, como 
ferramenta de entretenimento – as 
empresas conseguem mais do que 
nunca a confiança e fidelização dos 
seus clientes. Dessa forma, obtêm 
um feedback quase instantâneo sobre 
o que os consumidores pensam da 
companhia, qual impacto de um novo 
comercial e/ou produto, seja qual for 
a via de comunicação. Além de terem 
a oportunidade de sanar os problemas 
relatados pelos consumidores com 
maior agilidade e precisão.

Dando uma pausa, e voltando ao 
início da nossa linha do tempo, em 
1825, quase 200 anos atrás, conse-
guimos perceber claramente que nem 
o maior dos visionários conseguiria 
prever o que assistimos hoje. Ou indo 
um pouco mais adiante, na época dos 

almanaques. Certamente, nem mes-
mo o sábio Dr. João Daudt, um ícone 
do marketing daquele período, poderia 
imaginar essas incríveis mudanças.

Ao retomar o presente, neste mo-
mento, onde as mudanças ocorrem de 
uma maneira infinitamente mais rápida, 
o que podemos esperar do futuro?

Por ora essa pergunta fica sem 
resposta, mas sabemos que a mídia 
farmacêutica, assim como no passa-
do, pode mudar até mesmo a cultu-
ra de uma população. Porém, como 
certos anseios permanecem os mes-
mos, quem sabe conversemos sobre 
isso daqui a 50 anos, comentando um 
novo anúncio ultramoderno de um pro-
duto inovador que promete a solução 
de problemas de saúde que afetam os 
brasileiros? 

Vitor Brandão Eça é Farmacêutico Industrial e Professor 
de Pós-Graduação em Regulação Farmacêutica do 
ICTQ - Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. 
Site: www.ictq.com.br

A publicidade só sobrevive com inovação, e hoje 
estamos presenciando uma nova vertente se 
criando.

Os almanaques fizeram tanto su-
cesso na década de 1920 que Daudt 
fechou o maior contrato publicitário da 
história brasileira até hoje. E na carona 
de todo esse sucesso, várias indús-
trias de medicamentos, instaladas no 
País, lançaram também seus almana-
ques, que “invadiram” as casas dos 
brasileiros.

Porém, como nada é eterno quan-
do se trata de publicidade, a inovação 
é sempre necessária. Mesmo com 
todo o sucesso, o almanaque saiu 
de circulação por volta de 1974, pois 
aquela estratégia de marketing já não 
funcionava mais naquela época. Mas 
por quê?

Por que no período já se consolida-
va no Brasil o uso de incríveis máquinas 
nos domicílios dos cidadãos, os televi-
sores! Sendo eles um meio de comuni-
cação em massa mais eficaz e barato 
do que publicações periódicas, como 
os almanaques, podendo lembrar dia-
riamente à população de adquirir, por 
exemplo, aquele xarope para tosse ou 
o comprimido que desse maior vitali-
dade – surgem as propagandas na TV, 
que levam os laboratórios à conquista 
do público com os belos comerciais. 
Sucesso garantido por décadas.

Seguindo na linha do tempo, pas-
sando pelo ano 2000 e entrando no 
século XXI, surge então a primeira le-
gislação específica que regulamentava 
as propagandas de medicamentos no 
Brasil. Com isso, a forma com que as 
informações sobre medicamentos en-
travam nas casas das pessoas ficou 
restrita, gerando assim a intensificação 
de outras formas de mídia, que já exis-
tiam, porém, eram pouco utilizadas: as 
propagandas institucionais.
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EFEITO SUSPENSIVO DOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS JUNTO À ANVISA
Dr. Rogério Damasceno Leal

Cabe ressaltar que o recurso administrativo 
interposto contra decisão da Anvisa tem, 
necessariamente, imediato efeito suspensivo, 
conforme previsto no Decreto nº 3.029/1999 e 
na Lei nº 9.782/1999. 

Tem sido objeto de dúvidas (e mes-
mo de discussões judiciais) questões 
relacionadas ao efeito suspensivo nos 
recursos interpostos perante a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), em especial, dois aspectos 
controversos: o início da vigência do 
efeito suspensivo e a possibilidade as 
hipóteses de seu indeferimento pela 
Agência. 

A relevância desse tópico é de-
corrente das consequências que as 
respostas a essas questões implicam, 
como, por exemplo, no início da exi-
gibilidade dos valores de multas apli-
cadas pela Agência, no término da 
produção e comercialização de medi-
camentos que tiveram seus registros 
cancelados e no recolhimento de pro-
dutos, entre outras ações. 

Para esclarecer tais pontos, cabe 
inicialmente ressaltar que o recur-
so administrativo interposto contra 
decisão da Anvisa tem, necessaria-
mente, imediato efeito suspensivo, 
conforme previsto nos artigos. 11, do 
Decreto nº 3.029/1999, e 15, § 2º, da 

Lei nº 9.782/1999, que estabelecem, 
respectivamente: 

“Art. 11. Compete à Diretoria 
Colegiada, a responsabilidade de 
analisar, discutir e decidir, em últi-
ma instância administrativa, sobre 
matérias de competência da au-
tarquia, bem como sobre: 

(...)
VIII - julgar, em grau de recurso, 

as decisões da Agência, mediante 
provocação dos interessados;”

“§ 2.o. Dos atos praticados 
pela Agência caberá recurso à 
Diretoria Colegiada, com efeito 
suspensivo, como última instância 
administrativa.” (grifou-se) 

Seguindo essa lógica, depreende-
-se que, se aos recursos endereça-
dos à Diretoria Colegiada da Anvisa 
deve ser concedido o efeito suspen-
sivo, por óbvio, quando dirigidos a 
orgãos hierarquicamente inferiores; 
também devem eles ser providos de 

tal efeito, porquanto, em última instân-
cia, tais recursos serão julgados pela 
Diretoria Colegiada e, dessa forma, 
não faz sentido que as decisões sejam 
imediatamente.

Reforçando essa cadeia lógica, 
sobre o endereçamento dos recursos 
administrativos, deve-se enfatizar que 
são dirigidos originalmente à própria 
autoridade prolatora da decisão, que, 
apenas no caso de não reconside-
ração do ato, remeterá o processo à 
autoridade superior, como explicita 
o art. 56 da Lei nº 9.784/1999, que 
determina:

“Art. 56. Das decisões adminis-
trativas cabe recurso, em face de 
razões de legalidade e de mérito.

§ 1º O recurso será dirigido à 
autoridade que proferiu a decisão, 
a qual, se não a reconsiderar no 
prazo de cinco dias, o encaminha-
rá à autoridade superior.”(grifou-se) 

Destarte, fica evidente que a de-
cisão recorrida resta ineficaz até o 
julgamento do recurso administrativo 
pela Diretoria Colegiada, não surtindo 
quaisquer efeitos até então.

No tocante às hipóteses de in-
deferimento do efeito suspensivo ao 
recurso, cumpre esclarecer que a 
Resolução RDC nº 25/2008 estabele-
ce apenas em duas hipóteses, previs-
tas em seu artigo 9º, que dispõe:

“§5 º O recurso não será rece-
bido no efeito suspensivo quan-
do interposto em face de medida 
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Aos recursos 
endereçados à 
Diretoria Colegiada 
da Anvisa deve 
ser concedido o 
efeito suspensivo, 
por óbvio, quando 
dirigidos a orgãos 
hierarquicamente 
inferiores.

que concedem um amplo efeito 
suspensivo ao recurso administrativo. 
Logo, o indeferimento é medida de 
exceção, que deve ser aplicado apenas 
em casos nos quais se verifique efetivo 
risco à saúde da população.

Assim, as duas hipóteses previstas 
no § 5º, do art. 9 da Resolução RDC 
nº 25/2008, quais sejam, no caso de 
medida sanitária cautelar e de risco à 
saúde humana, podem ser resumidos 
à última hipótese, porquanto a medida 
sanitária de natureza cautelar somente 
pode ser utilizada nesse contexto de 
risco.

Outrossim, a decisão que indefe-
re efeito suspensivo é ato vinculado; 
devendo, portanto, obrigatoriamen-
te, evidenciar as razões pelas quais 
a Diretoria Colegiada entende que a 
suspensão da decisão administrativa 
coloca em risco a saúde humana. 

Cumpre notar que a Constituição 
Federal de 1988 positivou o princípio 
da motivação dos atos administrativos, 
tornando inquestionável sua observân-
cia pela Administração Pública, estan-
do tal princípio insculpido no art. 37 da 
Carta Magna, que estabelece: 

“Art. 37. A administração pú-
blica direta e indireta de qual-
quer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princí-
pios de legalidade, impessoalida-
de, moralidade, publicidade e efi-
ciência e, também, ao seguinte:”

Portanto, é indispensável a exposi-
ção dos motivos que levaram à edição 
do ato e seu correto enquadramento 
legal, inclusive por ser elemento rele-
vantíssimo para se garantir o devido 
acesso ao Poder Judiciário daquele 
que sentir seu direito violado. 

Além disso, a Lei nº 9.784/1999, 
que regulamenta o processo adminis-
trativo federal, em seus artigos 2º e 50, 
determina:

“Art. 2º. A Administração 
Pública obedecerá, dentre outros, 
aos princípios da legalidade, fina-
lidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, 
ampla defesa, contraditório, segu-
rança jurídica, interesse público e 
eficiência.” (destacamos).

“Art. 50. Os atos administrati-
vos deverão ser motivados, com 
indicação dos fatos e fundamen-
tos jurídicos, quando:

(...)
II – imponham ou agravem de-

veres, encargos ou sanções;” 

Logo, resta evidente que, como 
regra geral, todos os recursos admi-
nistrativos interpostos perante a An-
visa possuem, necessariamente, efei-
to suspensivo, o qual somente poderá 
ser indeferido mediante decisão funda-
mentada, que indique claramente os 
motivos pelos quais a Diretoria Cole-
giada entende existir risco à saúde da 
população na suspensão da decisão 
administrativa, devendo a mesma ser 
considerada suspensa até o momen-
to desse indeferimento ou o julgamen-
to do mérito do recurso pelo aludido 
órgão. 

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

sanitária de natureza cautelar ou 
quando a suspensão dos efeitos 
da decisão recorrida colocar em 
risco a saúde humana, atenden-
do às disposições contidas na Lei 
nº. 6.360, de 23 de setembro de 
1976, e demais normas aplicáveis 
à espécie.”

Inicialmente, cabe ressaltar que a 
Resolução RDC nº 25/2008 é mera 
resolução, que não pode, pois, revo-
gar o quanto determinado nos arts. 
11, do Decreto nº 3.029/1999, e 15, 
§ 2º, da Lei nº 9.782/1999, normas 
de hierarquia superior à mera resolu-
ção e que, ademais, são igualmen-
te específicas, pois correspondem, 
respectivamente, à lei que aprova o 
Regulamento da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária e àquela que de-
fine o Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária e cria a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

Assim, a interpretação que se deve 
dar a esse dispositivo deve harmonizá-
lo àquele consignado em tais normas, 

Ponto de Vista
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Opinião

Você já planejou sua carreira para o 
ano de 2013? E em longo prazo? Para 
quem está ingressando no mercado 
de trabalho, planejar o futuro é o pri-
meiro passo para que as escolhas não 
sejam precipitadas e que você tenha 
sucesso na vida profissional. Já para 
os experientes, atualizar seus conheci-
mentos é fundamental para conquistar 
novos espaços, e, é claro, para não ser 
trocado por quem está buscando um 
lugar ao sol. 

A carreira invariavelmente gira em 
torno de três pilares: novo emprego, 
promoções ou aumentos salariais. 
Para torná-los realidade, muito trabalho 
é necessário, literalmente. Analisemos 
algumas condições que, em geral, au-
xiliam as pessoas a conquistá-los. 

Educação continuada: significa 
nunca parar de aprender. Um MBA 
conta muito no currículo, assim como 
cursos específicos de curta duração. 
Conheço alguns profissionais que 
condicionam seu aperfeiçoamento à 
empresa, esperando subsídios para 
amortizar seus investimentos. Em épo-
ca de cursos online, não estudar pode 
significar falta de vontade em aprender 
coisas novas. 

Networking: construir e mantê-lo 
exigem esforço e disciplina. Participar 
de associações de classe, grupos de 
executivos e ex-alunos devem fazer 
parte de sua rotina. Estar presente em 
eventos e feiras do setor, assim como 
agendar almoços com ex-colegas e 
chefes também.  Apesar das facilida-
des das redes sociais profissionais, 
nada substitui o contato face a face. 
Vale lembrar que mais da metade das 
vagas executivas são preenchidas por 
meio de indicações.

Idiomas: supondo que você domi-
ne, de verdade, a língua inglesa, e que 
apresentações, viagens de negócios 
ou entrevistas de trabalho sejam itens 
corriqueiros. Invista em uma segunda 
língua. Um espanhol bem falado está 
bem longe do velho e bom portunhol, 
utilizado em excursões a Buenos Aires. 
É o seu caso? Não sei o que ainda está 
esperando...

Atualize-se: o mundo da tecnolo-
gia tem nos surpreendido a cada dia, e 
ficar de fora desta realidade é se trans-
formar em um dinossauro em questão 
de meses. Você não precisa ser uma 
fera tecnológica, mas ter o mínimo 

de conhecimento sobre as novas fer-
ramentas é essencial para manter-se 
atualizado e em sintonia com o grupo.

Atitude: em quantos novos proje-
tos você se envolveu no último ano? 
Quais as reais contribuições feitas para 
a empresa? Quantos elogios e prêmios 
você ganhou ou foi cogitado para? 
Tive um chefe que mencionava uma 
frase célebre: sua atitude determina 
sua altitude, o que, infelizmente, pude 
comprovar na prática, após 12 anos 
de uma bela carreira. Aliás, já reparou 
que profissionais com atitudes proati-
vas costumam subir mais rápido?

Seja honesto e avalie o seu de-
sempenho nos quesitos mencionados. 
Você se considera acima, na média ou 
abaixo?  Caso se posicione no primei-
ro grupo, parabéns! Se estiver na mé-
dia, busque se aperfeiçoar, mas se for 
o caso da última opção, mexa-se! 

CINCO PASSOS PARA CUIDAR DA 
CARREIRA EM 2013
Marcos Morita

O mundo da tecnologia tem nos surpreendido a cada 
dia, e ficar de fora desta realidade é se transformar 
em um dinossauro em questão de meses.
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Passadas as festas e comemora-
ções de final de ano, entramos em 2013 
com vários questionamentos sobre a 
robustez da economia brasileira e como 
ela se comportará diante de um cenário 
externo ainda preocupante e um merca-
do interno que, apesar de não ter cres-
cido como muitos de nós desejávamos 
no ano passado, ainda encontra pers-
pectivas concretas de consolidação.

No que diz respeito à demanda re-
primida interna, as classes de menor 
poder aquisitivo continuarão crescen-
do e aumentando a adesão a planos 
de saúde, criando, consequentemente, 
maior acesso a produtos farmacêuticos 
e tratamentos médicos. O gasto fede-
ral que mais cresceu nos últimos anos 
foi o relacionado a programas de medi-
camentos oferecidos gratuitamente ou 
com forte subsídio, incluindo remédios 
para hipertensão e diabetes.

O setor de biossimilares entra o ano 
com grandes expectativas de cresci-
mento, devido à criação dos superla-
boratórios nacionais para fabricação de 
medicamentos biológicos. Com amplo 
incentivo do Governo Federal, tais em-
presas prometem trazer os melhores 
cérebros (brasileiros e estrangeiros) em 
Pesquisa & Desenvolvimento para sedi-
mentar um polo competitivo de inova-
ção e desenvolvimento de novas drogas 
para combate às enfermidades de alta 
complexidade, principalmente o câncer.   

Todo o cenário esperançoso descri-
to anteriormente de nada valerá se não 
houver engajamento, comprometimento 
e determinação das pessoas para que 
as metas ambiciosas sejam conquis-
tadas. O mercado farmacêutico não é 

uma exceção e demanda cada vez mais 
profissionais que pensem e ajam como 
donos da empresa, e não meramente 
como funcionários com uma rotina pro-
gramada e o contracheque garantido no 
final do mês. 

A tão comentada e, muitas vezes, 
batida expressão de que devemos 
agregar valor ao negócio e ao acionis-
ta é muito bonita quando colocada no 
papel, mas tem ZERO efeito prático e 
positivo, caso não esteja alinhada ao 
que a empresa espera de você, que é 
uma atitude empreendedora. O merca-
do continuará demandando executivos 
que estejam propensos a assumir riscos 
sem serem excessivamente irresponsá-
veis, mas que, no fundo, precisam ter 
uma dose de “loucura”, e que se per-
mitam sonhar para realizar objetivos difí-
ceis, mas não impossíveis.  

Esse traço de personalidade não 
deve ficar só no discurso. Se for este 
o caso apenas para se alavancar em 
um processo seletivo, cedo ou tarde a 
verdade aparecerá na atitude, postura e 
forma de atuação no dia a dia, caso a 
empresa realmente queira imprimir um 
ritmo de um time vencedor e com com-
prometimento de pessoas que ajam 
como donos do negócio.  

Neste ano que se inicia, procure 
olhar para dentro de si e tente perceber 
o quanto sua postura e tratativa tem se 
traduzido numa atitude de querer cres-
cer e se destacar da maioria, de buscar 
a excelência e desempenhar sempre 
acima da média; de lutar pelos seus 
objetivos sabendo respeitar as pessoas 
ao seu redor e, principalmente, fazendo 
isso de maneira ética e que inspire um 

André Jacques Pasternak é Diretor da FESA para o setor 
de Life Sciences.                                                    
E-mail: fesa@fesa.com.br
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PALAVRAS BONITAS QUE NÃO VALEM NADA SE SÓ ESTIVEREM NO PAPEL

O setor de biossimilares entra o ano com grandes expectativas de 
crescimento, devido à criação dos superlaboratórios nacionais para 
fabricação de medicamentos biológicos.

clima de competição saudável e não 
destrutivo.

São traços e competências compor-
tamentais lastreadas no empreendedo-
rismo, foco, garra, perseverança, disci-
plina e vontade de fazer sempre mais e 
melhor, de dar o “extra mile” e fazer a 
diferença entre um resultado satisfatório 
e outro excepcional.

Fica a seguinte mensagem de co-
meço de ano: em qualquer fase da vida 
profissional, buscamos senioridade de 
atitude e comprometimento, seja de um 
estagiário, de um representante de ven-
das, de um gerente médico ou de um 
diretor de assuntos regulatórios, não 
importa a área.

Num mercado pautado pela inova-
ção e missão de criar drogas que me-
lhorem a qualidade de vida das pes-
soas, às vezes, podemos nos descuidar 
e deixar de tomar os nossos “compri-
midos” que alavanquem nosso intelecto 
e melhorem a nossa empregabilidade. 
Em qualquer fase de sua vida executiva, 
os “medicamentos” que nunca devem 
faltar em nosso estoque são: coragem, 
humildade, determinação e assertivida-
de para nos superarmos a cada dia.

Ao leitor, fica a injeção de ânimo 
para que, neste ano, você construa e 
se proponha a fazer algo ainda maior 
e mais representativo do que fez em 
2012. Boa sorte, sucesso e um ano de 
muitas conquistas e realizações profis-
sionais e pessoais. 

AGREGAR VALOR AO NEGÓCIO E AO ACIONISTA
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Saúde Feminina

A memória começa a falhar, a con-
centração foge, a tristeza se instala.
Você então começa a temer que sua 
mãe se torne uma daquelas senhori-
nhas atrapalhadas, vítimas do que os 
médicos chamam, sem nenhuma pie-
dade, de “demência senil”, e nós, os 
leigos, que tendemos a colocar todas 
as variações desse problema no mes-
mo saco, de “Alzheimer” ou, pior, de 
“pessoa esclerosada”.

Em quase todos os casos, se não 
nos esclarecermos sobre o verdadeiro 
processo de envelhecimento, estare-
mos condenando os nossos velhinhos. 
Aqueles que nos criaram, nos educa-
ram, perderam noites de sono, sacrifi-
caram parte dos seus sonhos porque 
nos amavam, estaremos condenando 
esses seres maravilhosos ao mais triste 
fim que um ser humano pode desejar: 
a perda da razão, da consciência, da 
memória.

A tendência de todos nós é acre-
ditar que essas perdas fazem parte do 
envelhecer, que são irreversíveis e que 
só nos resta tentar preservar ao má-
ximo a qualidade de vida dos nossos 

idosos. Bom, às vezes, isso é verdade. 
Mas, seguramente, na maior parte das 
vezes não é.

Nos idosos, a doença depressão 
pode trazer os mesmos sintomas da 
chamada demência senil, ou seja, per-
da de memória, dificuldade de concen-
tração, certa confusão mental. Além 
disso, a doença depressão ataca, de-
pois dos 65 anos de idade, 2,3 vezes 
mais mulheres do que homens. É pre-
ciso, diante desses sinais procurar um 
diagnóstico correto.

O famoso geriatra, Dr. Norton 
Sayeg, costuma dizer que perda de 
memória nos idosos, é comum, mas 
não é normal. O que não é normal pre-
cisa de tratamento.

Já o psiquiatra Dr. Kalil Duailibi aler-
ta para o fato de depressões não trata-
das poderem levar à temida demência 
senil. Cerca da metade dos idosos que 
sofre da doença depressão teve seu 
primeiro episódio depressivo depois 
de envelhecer – explica o médico – e 
os sintomas podem passar desperce-
bidos e serem atribuídos ao simples 
envelhecimento.

A parte trágica dessa história é que 
a família costuma ignorar os sinais de 
depressão ou perda de memória nos 
idosos, adotando uma atitude confor-
mista, do tipo “isso é assim mesmo”.

E os próprios idosos contribuem 
para essa atitude, pois quando depri-
midos, têm uma maior tendência a fa-
lar dos sintomas físicos (somáticos) do 
que dos afetivos, e se queixam muito 

mais da falta de interesse, do prazer e 
da emoção do que das alterações de 
humor.

Não. Não é “assim mesmo”. Idosos 
com memória falhando se beneficiarão 
grandemente de medicamentos mo-
dernos. Idosos com depressão terão 
recuperada a alegria de viver quando 
devidamente tratados e medicados.

É impossível, hoje em dia, consi-
derar que esses sintomas nos nossos 
velhinhos e velhinhas sejam simples-
mente “normais”, que façam parte do 
processo de envelhecimento, e acabou 
a história.

Você poderá ver seu idoso e sua 
idosa queridos se recuperarem des-
ses lapsos mentais se proporcionar a 
eles o tratamento médico adequado. 
A medicina não é capaz ainda de re-
verter os quadros mais graves, como 
o Alzheimer. Mas pode, sim, reverter 
muitos e muitos quadros, antes de dei-
xar que o tempo e a negligência dos 
familiares os transformem de fato em 
irreversíveis.

Preste atenção ao seu idoso. 
Proporcione a ele o benefício dos mo-
dernos tratamentos médicos. Com 
isso, você o estará salvando de uma 
velhice horrenda. E convenhamos, fa-
zer isso é quase nada perto de tudo o 
que ele fez por você. 

QUERIDOS VELHINHOS 
TRISTES
Isabel Vasconcellos

Preste atenção ao seu idoso. Proporcione a ele o benefício 
dos modernos tratamentos médicos. Com isso, você o 
estará salvando de uma velhice horrenda.
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OpenTV.
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Recrutamento e Seleção

Falar de mudança em um cená-
rio de contínuas transformações 
é, no mínimo, falar do óbvio. 
Vamos fazer uma reflexão so-
bre as mudanças ocorridas nas 
organizações e as perspectivas 
nessa segunda década do sé-
culo XXI.

Processos de mudanças. 
Por quantos você já passou 
na sua vida pessoal e profis-
sional? Você já parou para 
pensar se nesses processos 
você foi conduzido ou condu-
ziu? Foi ator e atriz principal ou coa-
djuvante? Você foi flexível ou sofreu 
demais com as incertezas?

O processo de mudança está ine-
xoravelmente ligado à dinâmica das 
organizações. Para crescer e manter 
a competitividade, as empresas preci-
sam se adaptar às mudanças no am-
biente, promovendo ajustes nos seus 
processos ou mesmo acelerando 
seu crescimento por meio de fusões 
ou aquisições. Qualquer que seja a 
dimensão da mudança é necessário 
encará-la como um processo organi-
zacional que precisa ser gerenciado. 

Mas mudar nem sempre é sim-
ples e fácil. O filósofo Heráclito, há 

aproximadamente 500 a.C., afirmava 
que nada é permanente, exceto a mu-
dança. Portanto, mudar é algo ineren-
te à própria vida. Pessoas passam por 
transformações profundas na infância, 
adolescência, na fase adulta e ao en-
velhecer; e na história da humanidade, 
há registros de grandes mudanças e 
transformações organizacionais.  

Qualquer ruptura com a situação 
atual (status quo) pode causar tensão, 
desconforto, desestabilização e resis-
tência. E as pessoas não resistem à 
mudança pura e simplesmente. Elas 
resistem porque já estão habitua-
das à situação atual; não dispõem 

de informações suficientes a respeito 
da nova realidade ou não estão se-
guras. Até a situação futura chegar, 
haverá dúvidas, incertezas e muitas 
interrogações.

A resistência é, na verdade, uma 
forma de se proteger do desconhe-
cido e das possíveis perdas que as 
pessoas julgam que terão diante da 
nova situação. E é natural perceber 
uma resistência por parte dos indi-
víduos que não foram devidamente 
informados e preparados para lidar 
com a mudança, notando sua opção 
de permanecer na zona de conforto (o 
que significa segurança), justamente 

Conquistar o apoio e 
o envolvimento das 
pessoas é essencial 
para o sucesso de um 
processo de mudança. 

COMO CONDUZIR O PROCESSO DE 
MUDANÇA ORGANIZACIONAL
Arnaldo Pedace
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por desconhecer os propósitos, impli-
cações e repercussões da mudança.

Podemos definir Gestão da Mu-
dança como um conjunto de práticas 
que visam dar suporte ao processo de 
mudança, fazendo com que a organi-
zação evolua para um estado futuro 
desejado, de maneira efetiva e com o 
menor desgaste possível e reduzindo 
o risco de insucesso. 

Um dos erros mais frequentes 
nas ações de Gestão da Mudança é 
subestimar o efeito do processo so-
bre elas. Algumas das manifestações 

mais comuns de resistência à mudan-
ça podem ser: oposição expressa nos 
círculos íntimos; lentidão calculada ou 
diminuição da produção; ausência e/
ou falta de pontualidade; protestos; 
apatia, entre outros. 

Existem muitos recursos e orien-
tações que as pessoas podem utilizar 
para lidar de forma mais apropriada 
com a mudança. O primeiro deles é 
estar aberto para um olhar imparcial 
sobre a mudança. Outro recurso é 
exercitar a resiliência – a capacidade 
de se adaptar a ambientes complexos, 
adversos e caóticos com ponderação 
e equilíbrio, e sair cada vez mais for-
talecido da situação. Já dizia Charles 
Darwin, naturalista britânico do século 
19: “Não são as espécies mais fortes 
e inteligentes que sobrevivem. São 

aquelas que melhor se adaptam à 
mudança.” 

Outra dica é rever nossos modelos 
mentais, sobretudo aqueles que nos 

fazem adotar comportamentos rígi-
dos, retrógrados e inflexíveis, que 
acabam por inibir uma avalia-
ção mais acurada da situação.  
O importante em qualquer 
processo de mudança é re-
ver e repensar nossos pa-
radigmas à luz de novos en-
tendimentos e descobertas, 
conforme podemos extrair do 
pensamento de Marcel Proust: 
“O verdadeiro ato de descobrir 
não consiste em achar terras 

novas, mas em vê-las com ou-
tros olhos”. 

No âmbito organizacional, fazer 
a gestão da mudança exige tanto boa 
liderança quanto seguidores compro-
metidos para transformar ideias em 
ação. Para isso, as pessoas precisam 
conhecer o verdadeiro propósito da 
mudança e entender suas razões, 
benefícios, desafios e oportunidades.  
É preciso sensibilizá-las para que 
compreendam a mudança e, quanto 
mais esclarecimentos tiverem, mais 
rapidamente poderão caminhar rumo 
ao engajamento e à adoção. Portanto, 
conquistar o apoio e o envolvimento 
das pessoas é essencial para o su-
cesso de um processo de mudança.

Para crescer e manter 
a competitividade, as 

empresas precisam se 
adaptar às mudanças no 

ambiente, promovendo 
ajustes nos seus processos.

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
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Acontecimento

A Sanofi conquistou o bicampeo-
nato nos Jogos Abertos Sindusfarma 
2012, ao vencer o Aché por 2 a 0 no 
torneio de vôlei masculino, em 1º de 
dezembro. A Sanofi somou 333 pon-
tos na classificação geral.

A segunda colocada foi a Eurofar-
ma, que conquistou o título do futebol 
society feminino, ao vencer por 5 a 3 
a Pfizer. A Eurofarma somou 318 na 
classificação geral.

A Cristália chegou em 3º lugar, com 
o total de 256 pontos. Bayer foi a quar-
ta colocada, com 238, seguida pela 
Pfizer, com 114 pontos na classifica-
ção geral.

“Quero agradecer ao grupo Sano-
fi por acreditar nesse projeto e investir 
nos esportes. Também quero agrade-
cer à comissão técnica e parabenizar 
todos os nossos atletas pela participa-
ção, garra e o ótimo desempenho que 

SANOFI SAGRA-SE 
CAMPEÃ DOS VI JOGOS 
ABERTOS SINDUSFARMA 

tiveram”, disse José Renato da Silva, 
chefe da equipe da Sanofi. A Farma-
cêutica já acumula quatro títulos no to-
tal.

Adriana Rodrigues, chefe do Grê-
mio Esportivo da Eurofarma, destacou 
a participação da empresa nos Jogos, 
com o aumento no número de atletas: 
“A participação da Eurofarma nos jo-
gos em 2012 cresceu muito em rela-
ção ao número de participantes, bem 
como o desempenho de muitos dentro 
de cada modalidade. Nosso objetivo é 
aumentar o quadro de atletas compro-
metidos, continuando a ser uma das 
empresas mais fortes em busca do tí-
tulo”, disse Adriana.

O Vice-Presidente Executivo do 
Sindusfarma (Sindicato da Indústria de 
Produtos Farmacêuticos no Estado de 
São Paulo) e idealizador dos jogos, Dr. 
Lauro Moretto, fez um balanço positivo 

A Sanofi conquista bicampeonato e já acumula quatro títulos. A segunda colocada foi a 
Eurofarma, que somou 318 na classificação geral. A Cristália chegou em 3º lugar, com o 
total de 256 pontos.

da competição. “Fiquei impressionado 
novamente com o crescimento da mo-
tivação e da qualidade dos jogos, de 
tal maneira que considero esta sexta 
edição um sucesso”, diz.

Caminhada

O evento foi aberto em 14 de julho 
de 2012 com a Caminhada da Solida-
riedade, realizada no Parque do Ibira-
puera, em São Paulo. O padrinho da 
competição neste ano foi o ex-craque 
Careca, da Seleção Brasileira de Fu-
tebol, que atraiu as atenções, sendo 
muito requisitado para fotos e abraços. 

Careca elogiou a iniciativa do Sin-
dusfarma. “Essa iniciativa de incentivar 
as pessoas a praticar esportes e cola-
borar com as doações de alimentos é 
fantástica. Estou muito feliz de ser lem-
brado e poder participar desse even-
to”, disse.

Os mais de 1.500 atletas, divididos 
entre homens e mulheres, das 17 em-
presas participantes dos jogos, com-
petiram ao longo de 15 semanas em 
nove modalidades. As disputas, que ti-
veram início em 21 de julho e se encer-
raram em 1º de dezembro, ocorreram 
nos clubes dos laboratórios Aché e Pfi-
zer, em Guarulhos (SP), e também no 
Sesi de Santo André (SP).

www.snifbrasil .com.br

up137
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QUADRO DE PONTUAÇÃO GERAL

EMPRESAS PONTUAÇÃO TOTAL

333

Eurofarma 318

Cristália 256

Bayer 238

114

Aché 85

Glenmark 76

MSD 56

Allergan 38

Theraskin 37

Zambon 29

Hypermarcas 26

Baxter 23

Abbott 14

AstraZeneca 14

Boehringer 12

-Daiichi Sankyo

BRONZE TOTALEMPRESA PRATAOURO

8 17Eurofarma 613

7 28129

5 17Cristália 75

10 19Bayer 54

3 8Glenmark 14

- 4Aché 22

1 4MSD 12

2 6Pfzer 31

1 4Zambon 21

1 2Baxter -1

- 1Abbott 1-

1 2Theraskin 1-

1 1Boehringer --

1 1Hypermarcas --

- -Allergan --

- -AstraZeneca --

---Daiichi Sankyo -

QUADRO DE MEDALHAS

Neste ano, o campeão geral dos 
Jogos Abertos Sindusfarma foi defini-
do pelo novo sistema que atribui pon-
tuações diferenciadas para os espor-
tes coletivos e individuais.

Solidariedade

Com acontece desde a primeira 
edição dos Jogos, o Sindusfarma re-
cebe doações de alimentos dos par-
ticipantes para, posteriormente, doar 

para entidades sociais. Nesta edição, 
foram arrecadadas aproximadamen-
te 2,5 toneladas, que foram divididas 
entre sete entidades: Associação dos 
Policiais Militares Deficientes Físicos do 
Estado de São Paulo; Creche João Sil-
va; Instituição Beneficente Nosso Lar; 
Abrigo dos Velhinhos Frederico Oza-
nam; Amigos do Bem; Lar da Infância 
de Nice e Associação Cruz Verde.  

A empresa Theraskin recebeu o tí-
tulo de Empresa Solidária por ter doa-

do a maior quantidade de alimen-
tos na abertura dos Jogos - 452 kg.  
Os Jogos Abertos Sindusfarma 2012 
tiveram patrocínio da Chiesi, Cristá-
lia, Graber, Hypermarcas, Sanofi, The-
raskin e Wheaton Brasil.

Veja a classificação geral.

No Hot Site, confira os resultados 
e fotos dos vencedores nas modalida-
des individuais. www.snifbrasil.com.br
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Acontecimento

BASQUETEBOL MASCULINO

VOLEIBOL MASCULINO

1º Eurofarma
2º Sanofi
3º Bayer

1º Sanofi
2º Cristália
3º Eurofarma

1º MSD
2º Abbott
3º Eurofarma

1º Eurofarma
2º Pfizer
3º Bayer

1º Eurofarma
2º Sanofi
3º Bayer

1º Baxter
2º Theraskin
3º Boehringer

1º Aché “B”
2º Pfizer
3º Bayer

1º Sanofi
2º Aché
3º Baxter

1º Cristália
2º Bayer
3º Eurofarma

1º Glenmark
2º Aché
3º Bayer

BASQUETEBOL FEMININO

VOLEIBOL FEMININO

FUTEBOL FUTEBOL SOCIETY MASTER

FUTEBOL SOCIETY FEMININO FUTSAL FEMININO

FUTEBOL SOCIETY MASCULINO FUTSAL MASCULINO
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Em primeiro de julho de 2012, en-
trou em vigência o novo Código de 
Conduta da Interfarma. Aprovado pelo 
Conselho Federal de Medicina, o có-
digo pretende moralizar o mercado, 
protegendo contra práticas comerciais 
e de promoção médica, utilizadas em 
nossa indústria, que têm influenciado 
negativamente a imagem do setor.

Farei, desta vez, uma análise, ten-
tando esclarecer aos leitores quais 
seriam os limites práticos e coerentes 
entre a necessidade de se vender e a 
necessidade de se promulgar a ética 
e outros valores ao mercado, além de 
discutir qual é o papel da indústria e do 
corpo médico neste tema.

Primeiramente, quero mencionar 
o conceito de Ética: é uma palavra 
de origem grega, éthos, traduzida por 
costume, mais também significa pro-
priedade do caráter. Ética é a investi-
gação geral sobre aquilo que é bom. 
(Moore GE. Princípios Éticos. São 
Paulo: Abril Cultural, 1975:4).

A Ética pode ser um conjunto de 
regras, princípios ou maneiras de 

pensar que guiam, ou chamam para si, 
a autoridade de guiar as ações de um 
grupo em particular (moralidade), ou é 
o estudo sistemático da argumentação 
sobre como nós devemos agir (filosofia 
moral). Singer P. Ethics. Oxford: OUP, 
1994:4-6.

No contexto filosófico, ética e mo-
ral possuem diferentes significados.  
A ética está associada ao estudo fun-
damentado dos valores morais que 

cional, fundamentada, científica e teó-
rica. É uma reflexão sobre a moral.

Moral é o conjunto de regras apli-
cado no cotidiano e usado continua-
mente por cada cidadão. Tais regras 
orientam cada indivíduo, norteando as 
suas ações e os seus julgamentos so-
bre o que é moral ou imoral, certo ou 
errado, bom ou mau.

No sentido prático, a finalidade da 
ética e da moral é muito semelhante. 
São ambas as responsáveis por cons-
truir as bases que vão guiar a conduta 
do homem, determinando o seu cará-
ter, altruísmo e virtudes; e por ensinar a 
melhor forma de agir e de se compor-
tar em sociedade.

A ética constitui-se no princípio 
e fim da própria vida, na medida em 
que se torna o próprio sentido da 
existência, a razão essencial de ser e 
haver, o motivo pelo qual a existência 
se relaciona com o todo, pelo qual se 
transforma e, por sua vez, transforma 
o próprio meio como agente e sujeito 
dessa mudança.

No trabalho Atual Ensino da Ética 
para os Profissionais de Saúde e 
seus Reflexos no Cotidiano do Povo 
Brasileiro, do Dr. Júlio César Meirelles 
Comes, é possível entender e saber 

OS LIMITES DA ÉTICA
Fernando Loaiza 

Reciclagem

A indústria farmacêutica renova constantemente sua 
busca por inovações, que se transformam em opções 

terapêuticas para os crescentes desafios da saúde 
pública.

orientam o comportamento huma-
no em sociedade, enquanto a mo-
ral são os costumes, regras, tabus e 
convenções estabelecidas por cada 
sociedade.

Ética é um conjunto de conheci-
mentos extraído da investigação do 
comportamento humano ao se tentar 
explicar as regras morais de forma ra-

mais como se aplicam os conceitos da 
ética na medicina.

Alguns parágrafos sobre a ótica do 
Dr. Meirelles Comes:

“A ética vem a ser o tecido con-
juntivo da medicina, ou o plasma ger-
minativo da conduta, que oferece o 
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ética
é.ti.ca
sf (gr ethiké) 1. Parte da Filosofia que estuda os va-

lores morais e os princípios ideais da conduta humana. 
É ciência normativa que serve de base à filosofia prática. 
2. Conjunto de princípios morais que se devem observar 
no exercício de uma profissão; deontologia. 3. Med Febre 
lenta e contínua que acompanha doenças crônicas. É. so-
cial: parte prática da filosofia social, que indica as normas 
a que devem ajustar-se as relações entre os diversos mem-
bros da sociedade.

Fonte: http://michaelis.uol.com.br

E

Reciclagem

sentido benemerente da ação e preen-
che os vazios do conhecimento aplica-
do à medicina, além de resguardar o 
bem maior da vida, acima da própria 
vontade humana.

A medicina, então, vem a ser a éti-
ca na sua expressão de cuidado com 
o semelhante; torna-se uma das possi-
bilidades éticas de zelo com a espécie 
e com a própria unidade (indivíduo). 

E afinal o que vem a ser ética senão 
um conjunto de princípios que, sob a 
forma de ideia, ação ou sentimentos, 
traduz a necessidade da preservação 
ou aprimoramento da espécie? É o 
sistema imunológico da espécie, assim 
como cada indivíduo tem seu conjunto 
peculiar de defesa imunológica ou não 
imunológica.”

Do ponto de vista médico, cabe 
ao Conselho Federal de Medicina ze-
lar pelo perfeito desempenho ético da 
medicina, pelo prestígio e bom concei-
to da profissão, bem como daqueles 
que a exercem legalmente.

Em seu pronunciamento, durante 
cerimônia de assinatura do termo de 
posicionamento na defesa das boas 
práticas no relacionamento entre a 

classe médica e a indústria farmacêuti-
ca, Dr. Roberto Luiz d’Avila, Presidente 
do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), afirmou: “Penso que é uma vi-
tória de todos. É uma vitória da socie-
dade que passa agora adiante desse 
relacionamento transparente com a 
indústria; a sociedade passa a enten-
der e a verificar que não existe, na ver-
dade, nenhum favorecimento especial 
e que não há motivos para desconfiar 
daquela prescrição médica; que a 
prescrição estará sendo feita com to-
tal independência, com total crença na 
eficácia, na eficiência daquele medica-
mento e não manchada por interesses 
escuros de ambas as partes, de médi-
cos ou da própria indústria.”

Avaliando-se o ponto de vista da 
indústria, transcrevo a seguir o preâm-
bulo do Código de Ética da Interfarma 
que resume claramente nossa posição: 

•	 A indústria farmacêutica reno-
va constantemente sua busca por 
inovações, que se transformam em 
opções terapêuticas para os cres-
centes desafios da saúde pública, 
dando dinamismo a um setor que 
a todo momento recicla seus con-

ceitos e abre novos horizontes para 
pacientes e profissionais da saúde.

•	 Alinhada às legítimas expectativas 
da sociedade brasileira, a indústria 
farmacêutica procura não apenas 
exercer sua missão fundamental, 
de oferecer medicamentos melho-
res e mais eficientes, mas também 
reafirmar sua defesa intransigente 
de princípios éticos que confiram 
a necessária credibilidade e trans-
parência às atividades de pesquisa, 
desenvolvimento, distribuição, dis-
ponibilização e promoção de medi-
camentos no País.

•	 As empresas associadas à Inter-
farma e aquelas que concordam 
espontaneamente em aderir aos 
termos do Código de Conduta (do-
ravante denominadas “Empresas”) 
reconhecem a importância da livre 
concorrência, livre iniciativa e, aci-
ma de tudo, se comprometem a di-
rigir suas atividades dentro de pa-
drões éticos compatíveis com o 
objetivo de ver consolidado no Bra-
sil um mercado farmacêutico cons-
ciente de suas responsabilidades, 
junto a pacientes, consumidores, 
médicos, autoridades públicas, en-
tidades não governamentais e to-
dos os demais profissionais que 
com elas se relacionam.

A ética está 
associada 
ao estudo 
fundamentado dos 
valores morais 
que orientam o 
comportamento 
humano em 
sociedade.
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O Código de 
Conduta da 
Interfarma 
se constitui 
um marco 
importantíssimo 
para regular 
nosso mercado.

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

Portanto, temos claro o papel de 
cada parte. Talvez pudéssemos fazer 
um benchmark e seguir a interessante 
iniciativa dos ingleses, que, mediante 
o Royal College of  Physicians, junta-
ram todos os integrantes dos serviços 
de saúde e o NHS – National Health 
Service, e propuseram 41 recomenda-
ções para melhorar o relacionamento 
entre o paciente, o corpo médico e a 
indústria farmacêutica.

A tradução oficial deste tema, que 
consta no site do Royal College, com o 
nome “Inovando para a Saúde”, pode 
ser conferida a seguir:

“Pacientes, médicos, indústria far-
macêutica e o NHS. A medicina e a 
prática da medicina estão inextricavel-
mente ligadas. Hoje, o NHS, a acadê-
mica de medicina e a indústria farma-
cêutica têm uma relação simbiótica. 
Cada um dependendo do outro para 
o sucesso. Enormes benefícios foram 
derivados dessa relação – clinicamen-
te, cientificamente e economicamente. 
No entanto, nos últimos anos, a força e 
a integridade dessas relações têm sido 
questionadas por diversos críticos – na 
profissão médica, política e mídia.

Para corrigir isso e promulgar maior 
apoio, com um dinâmico e produtivo 
relacionamento entre médicos e in-
dústria farmacêutica, o Royal College 

of Physicians convocou um grupo de 
trabalho para examinar em alguns de-
talhes as barreiras organizacionais, 
profissionais, públicas, políticas, eco-
nômicas e comerciais para criar um re-
lacionamento ideal, cujo princípio fun-
damental é a melhoria do atendimento 
ao paciente.

O relatório está em cinco seções 
principais: atendimento ao paciente; 
educação profissional; pesquisa para 
a saúde; cultura direita e futuras rela-
ções. Ele contém 41 recomendações 
que cobrem cada um desses aspec-
tos. Recomendações-chave incluem: 
o desenvolvimento de uma estratégia 
de informação abrangente de medica-
mentos para pacientes, além de uma 
estratégia de configuração e imple-
mentação padrão para embalagens de 
medicamentos que seja amigável para 
o paciente;  uma expansão no papel 
dos farmacêuticos na prestação da 
informação dos medicamentos; res-
ponsabilidade da escola de medicina 
para a qualidade da prescrição; entre 
os médicos qualificados, a promoção 
de normas para a prescrição; em nível 
de pós-graduação, um método para 
acabar gradualmente com o apoio da 
indústria farmacêutica na formação de 
médicos de liderança mais forte, para a 
promoção de colaborações de investi-
gação, a fim de melhorar os cuidados, 

a qualidade, inovação e aprendizagem 
contínua ao longo do NHS.”

Este relatório é essencial. Sua leitu-
ra é fundamental para qualquer pessoa 
com interesse na obtenção de melho-
res medicamentos para pacientes. 
Define as mudanças necessárias para 
se assegurar o relacionamento e me-
lhorar os métodos de trabalho. 

O Código de Conduta da Interfarma 
se constitui um marco importantís-
simo para regular nosso mercado.  
É um grande passo da indústria e do 
Conselho Federal de Medicina, que 
conseguiram esta publicação. Cabe, 
hoje, a todos nós, que fazemos par-
te desta promissora indústria, cumprir 
e respeitar essa norma; trabalhar na 
disseminação, treinamento e controle 
deste Código para uma relação mais 
ética, justa e duradoura com o pa-
ciente brasileiro. Não podemos mudar 
nosso passado, porém, hoje pode ser 
o primeiro dia de um futuro diferente, 
de um presente único. Devemos ter a 
consciência de que é totalmente pos-
sível vender e comercializar produtos 
dentro de um marco de ética e res-
peito. Não devemos acreditar que o 
Código de Ética nos amarra, ou nos 
impede de obter maiores vendas e 
maior lucratividade. Pelo contrário. 
Ele nos ensina o melhor caminho para 
sermos produtivos e desenvolvermos 
nosso mercado de forma moral e ética.

Convido a todos os leitores, da 
Revista UPpharma, a cumprir este có-
digo como obreiros disciplinados des-
ta “obra de arte”, que é nossa indústria 
farmacêutica. Espero que esse Código 
seja o preâmbulo de mais e melhores 
publicações, que possam contribuir 
para a construção de um mundo me-
lhor. Aproveito para desejar a todos 
um 2013 cheio de felicidades e reali-
zações. 
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Notícias

A Associação da Indústria Farma-
cêutica de Pesquisa (Interfarma) iniciou 
um curso de capacitação online para 
os profissionais da indústria farmacêu-
tica que lidam diariamente com a clas-
se médica: os propagandistas. O obje-
tivo do treinamento, que tem duração 
de uma hora, é certificar essas equi-
pes de acordo com o novo Código de 
Conduta da Interfarma, que entrou em 
vigor em 1º de julho de 2012, após um 
profundo e detalhado trabalho de revi-
são. A nova versão incorporou termo 
do acordo inédito do setor, em todo o 
mundo, assinado com o Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), a Associação 

Foi eleita, em dezembro, com 
100% dos votos, a nova diretoria do 
Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Pau-
lo (Sindusfarma) para o triênio 2013-
2015. Presidida por Cleiton de Castro 
Marques, a nova gestão toma posse 
em 18 de fevereiro de 2013. 

Veja na tabela a composição da 
nova Diretoria do Sindusfarma.

Nelson Mussolini continuará exer-
cendo a Presidência Executiva do 
Sindusfarma. Lauro Moretto segui-
rá ocupando a Vice-Presidência de 
Assuntos Regulatórios e Programas 
Sociais e Educacionais.

Nelson Mussolini também foi reelei-
to para mais um mandato no Conselho 

Presidente: Cleiton de Castro Marques (Biolab-Sanus)

1º Vice-Presidente: Martin E. Nelzow (Boehringer)

2º Vice-Presidente: Maurizio Billi (Eurofarma)

3º Vice-Presidente: Heraldo Marchezini (Sanofi-Aventis)

Diretor: José Ricardo Mendes da Silva (Aché)

Diretor: Victor Mezei (Pfizer)

Diretor: Nelson Mello (Hypermarcas)

Diretor: Adib Jacob (Novartis)

Diretor: Luiz Carlos Borgonovi (EMS)

Diretor: Theo Van Der Loo (Bayer)

Diretor: Márcia de Carvalho Santos (Hepacholan)

Diretor: Wilson Borges (Zambon)

CLEITON MARQUES É O NOVO PRESIDENTE DO SINDUSFARMA 

INTERFARMA REALIZA TREINAMENTO PARA PROPAGANDISTAS

Médica Brasileira (AMB) e a Socieda-
de Brasileira de Cardiologia (SBC) – em 
defesa das boas práticas no relaciona-
mento entre a classe médica e a indús-
tria farmacêutica.

A capacitação será feita em três 
etapas – treinamento, declaração e 
certificação – e confere ao participan-
te um PIN, que ele poderá aplicar na 
lapela para que o médico o identifique 
como um profissional que segue o Có-
digo de Conduta. “O Código de Con-
duta é um documento que rege nossa 
prática diária e nosso maior compro-
misso com a sociedade e com o País: 
agir com ética”, explica Antônio Britto, 

Presidente-Executivo da Interfarma. 
“Segundo Maria José Delgado Fagun-
des, Diretora da Interfarma, a iniciativa 
contribui para que pacientes, médicos, 
autoridades e profissionais transfor-
mem o espaço da Saúde e das rela-
ções nela existentes em áreas de cla-
reza, transparência, respeito às leis e 
à ética. “O grande beneficiado com o 
Código de Conduta não é o médico 
ou a indústria, mas a sociedade, que 
pode se tranquilizar em relação às in-
dicações do melhor medicamento que 
lhe são feitas no ato da prescrição”, 
disse Maria José.

Nacional de Saúde, no triênio 2013-
2015, como representante das enti-
dades empresariais com atividade na 
área da saúde. Na presidência do CNS 
foi empossada Maria do Socorro de 
Souza, representante dos usuários.

Por delegação da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), o 
Sindusfarma defende os interesses 
da indústria em geral, além de ques-
tões de especial interesse do setor 

farmacêutico e do segmento produtivo 
da saúde.

O CNS é o principal fórum de deba-
te das questões da saúde em âmbito 
federal, tendo a atribuição de atuar na 
formulação de estratégias e no contro-
le da execução da Política Nacional de 
Saúde na esfera do Governo Federal, 
inclusive nos aspectos econômicos e 
financeiros.



65

Dicas de leitura

Fundamentos da 
Propaganda Médica 
André Reis

Editora: Repfarma
www.repfarma.com.br

Você sabe como ingressar e se desen-
volver na área comercial da indústria 
farmacêutica? O livro Fundamentos da 
Propaganda Médica, de André Reis, 
colunista da Revista UPpharma, a pri-
meira publicação editada sobre o as-
sunto no Brasil, é um guia simples e 
prático para quem deseja conhecer ou 
aprimorar seus conhecimentos nesta 
área.
A profissão de representante, ou pro-
pagandista, como também é conheci-
da, permanece muito atrativa devido à 
autonomia de trabalho, aliada à remu-
neração acima da média comparada a 
de promotores e vendedores externos.
Suscinto, fácil de ler e fartamente ilus-
trado, a obra é um guia completo para 
formação de representantes, que irá 
orientar o leitor no desenvolvimento de 
sua carreira no competitivo mercado 
farmacêutico.

O Jogo da Transição – 
Sua carreira em movimento 
Mariá Giuliese

Editora: Editora Évora 
 www.editoraevora.com.br

Quantas vezes pensamos em qual mo-
mento profissional estamos? Quantas 
vezes nos defrontamos com escolhas 
ou novos caminhos e buscamos so-
luções para aplacar nossa ansiedade 
ou medo da mudança? Mariá Giulie-
se, psicanalista especialista em análise 
e aconselhamento de executivos em 
transição de carreira, parte do estu-
do das fases do desenvolvimento hu-
mano para elucidar o desenvolvimento 
profissional. Por meio de um caso re-
latado do início ao fim do livro, apon-
ta as principais características dos es-
tados de carreira e oferece meios ao 
leitor para identificar em que momento 
profissional ele se encontra.
Com a proposta de ajudar o leitor a 
desenvolver outro olhar sobre sua tra-
jetória, a autora oferece reflexões so-
bre a construção da carreira, a reali-
dade corporativa, as diferenças entre 
o desejo e as aptidões individuais e as 
exigências do mercado e a facilidade 
com que as pessoas se deixam sedu-
zir pela realidade organizacional e suas 
promessas de sucesso. 

Primeiro Chegam 
os Anjos 
Isabel Vasconcellos

Editora: Barany Editora  
 www.baranyeditora.com.br

Este novo livro de Isabel Vasconcellos, 
também colunista da UPpharma, reú-
ne uma coletânea com 15 contos de 
Natal escritos em diferentes momen-
tos da autora. Para redigir os contos 
da obra, a autora se inspirou, princi-
palmente, na necessidade de focar o 
que se celebra realmente nesta data. 
“Quase todos nós nos esquecemos de 
que estamos comemorando o aniver-
sário de um profeta, de um ‘avatar’ ou, 
do ponto de vista religioso, do filho de 
Deus. Então transformei a comemora-
ção em várias situações diferentes, no 
tempo e no espaço. O nascimento de 
um ser especial aqui, em outro plane-
ta, em plena ditadura militar, no meio 
do comércio, na mentalidade dos po-
líticos, entre outros”, explica a autora. 
O livro é ilustrado pela artista plásti-
ca Suely Pinotti, viúva do médico Prof. 
Dr. José Aristodemo Pinotti, que já ex-
pôs em importantes galerias na Euro-
pa e foi professora de artes plásticas 
da Unicamp.
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Dose Única

ANO NOVO
SEM ESSA DE PROMESSA!
Floriano Serra

Para algumas pessoas, mais difícil 
do que selecionar as promessas de 
mudanças para o Ano Novo, é desco-
brir, meses depois, que não conseguiu 
cumprir com nenhuma delas.

Inclusive, há quem prefira não fazer 
promessa nenhuma porque, de ante-
mão, não se considera capaz de cum-
pri-las. São aqueles que perdem o jogo 
mesmo antes de entrar em campo.

Na verdade, a maneira mais fácil 
e infalível de alguém NÃO conseguir 
cumprir uma promessa de Ano Novo 

é não ter absoluta convicção de que 
realmente deseja aquela mudança. 
Isso é fundamental. Ninguém deve fa-
zer promessas de mudanças apenas 
porque é tradição ou costume da famí-
lia, da comunidade ou da cultura local, 

Da mesma forma, ninguém deveria 
acenar com mudanças no Ano Novo 
apenas para satisfazer desejos e ex-
pectativas de outras pessoas. Mudar 
comportamentos apenas para agra-
dar a terceiros, além de não dar con-
sistência às intenções, poderá gerar 

conflitos e insatisfações internas, que 
poderão trazer consideráveis compli-
cações emocionais ou até físicas, se 
somatizadas.

Mudanças comportamentais só 
possuem energia suficiente para se 
tornarem realidade quando brotam 
do indivíduo, com toda a força de um 
desejo inabalável. Sem isso, sem essa 
força interior nascida de uma decisão 
pessoal assumida, a pessoa correrá o 
risco de elaborar uma agenda de in-
tenções fadada ao fracasso.

É inegável que a chegada de um 
novo ano costuma estimular nas pes-
soas desejos de coisas novas, e aqui 
entram as tais mudanças. Mas é pre-
ciso separar o modismo ou a brinca-
deira da necessidade de melhoria.  
Os dois primeiros casos se apagarão 
e serão esquecidos após alguns goles 
de champanha e antes de os fogos de 
artifício encerrarem sua luminosa e re-
tumbante artilharia. Mas aquilo que é, 
de fato, necessário mudar resiste a es-
ses momentos festivos e se torna um 
objetivo, uma meta, um projeto – às 
vezes até uma missão. 

E se vocês querem mesmo saber, 
eu acho que as promessas de Ano 
Novo nem são tão importantes assim. 
Importante mesmo é a mudança po-
sitiva, em qualquer época do ano em 
que ela ocorra. Mesmo que não tenha 
feito parte de nenhuma lista de pro-
messas. 

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

Importante mesmo é a mudança positiva, em 
qualquer época do ano em que ela ocorra. 
Mesmo que não tenha feito parte de nenhuma 
lista de promessas.
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