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IN OMNIA PARATUS
Começando por uma matéria sobre a redução de impostos sobre medicamentos,  
de importância ímpar para a população brasileira, passando pela cobertura do já 
consagrado Prêmio Top Suppliers e dando início a uma série de matérias sobre os 
laboratórios no Brasil, especifi camente nesta edição sobre o Baldacci, podemos 
dizer que estamos “prontos para tudo” – IN OMNIA PARATUS.

Seja qual for o cenário para atuarmos neste intrincado ano de preparação eleitoral 
para a presidência da República, permeado pela iminente Copa de Futebol e a seu 
respectivo ensaio, já em 2013, com a Copa das Confederações, podemos afi rmar 
que estamos prontos e atentos para levar aos nossos leitores as informações que 
refl etem nosso objetivo formativo, aliás, instituído há uma década em nosso escopo 
editorial.

Repassando nossa leitura a respeito dos objetivos de trabalho da Editora, 
identifi camos que o que escrevemos há aproximadamente dez anos como Missão 
Visão e Valores continuam válidos e atuais. Esperamos com isso em mente, avançar 
em nossa caminhada diária de manter com nossos parceiros um relacionamento 
duradouro sempre pautado pela ética, profi ssionalismo e honestidade.

Vamos continuar a levar matérias de relevância e interesse, independentemente dos 
cenários político e econômico do País.

Boa leitura! 
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18ª edição da FCE Pharma, Exposição
Internacional de Tecnologia  para a 
Indústria Farmacêutica.

VISITE NOSSO
ESTANDE NA

(11) 4341 8600
www.polartecnica.com.br
facebook.com/polartecnica

2012

14 A16
Maio de 2013

Das 13h00 às 20h00
Transamérica Expo Center
São Paulo - SP / Brasil

Mais seguro e eficaz, ICE FOAM é a garantia de maior autonomia e qualidade no 

transporte de perecíveis. Conheça também o ICEFOAM - TOPSEK: toda a tecnologia 

do ICEFOAM aliada à inovadora superfície absorvente, que retém a umidade da 

condensação, proporcionando ainda mais segurança para seu produto.
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Dizem que no Brasil, o ano só co-
meça após o Carnaval. Essa afi rmação 
tem um fundo de verdade, afi nal, no 
País do samba, os negócios tendem 
mesmo a aquecer depois desse perí-
odo. Entretanto, já no início de 2013, 
percebemos uma movimentação di-
ferente no setor farmacêutico brasi-
leiro. O fato é que diante dos sinais 
de estagnação de alguns mercados 
maduros, o Brasil tem atraído cada 
vez mais as atenções das empresas 
farmacêuticas.

Segundo relatório, realizado no ano 
passado, pela IMS Health, que monito-
ra dados de venda de medicamentos, 
e divulgado na imprensa, o crescimen-
to anual das Farmacêuticas em mer-
cados maduros, como o dos Estados 
Unidos e da Europa Ocidental, vem 
caindo nos últimos oito anos para per-
centuais de apenas um dígito. Isso se 
deve, principalmente, à crise econômi-
ca mundial, bem como à expiração de 
patentes de medicamentos, maiores 
restrições governamentais ao merca-
do farmacêutico nesses países, entre 
outros fatores.

UM ANO DE 
OPORTUNIDADES

Ainda segundo o relatório, dos paí-
ses emergentes, 17 deles apresentam 
crescimento expressivo em vendas de 
medicamentos, entre os quais desta-
que para China, Brasil, Rússia e Índia. 
De acordo com o levantamento, em 
pouco tempo, as vendas de remédios 
na China serão maiores do que na 
França e Alemanha. Em linhas gerais, 
os mercados emergentes irão repre-
sentar cerca de 21% da venda total 
de medicamentos em 2013, segundo 
a IMS.

Embora os países desenvolvi-
dos, como os EUA e o Japão, ainda 
concentrem a maior fatia das vendas 
globais de produtos farmacêuticos, 
os dados indicam que alguns emer-
gentes podem ultrapassar mercados 
tradicionais.

Portanto, as perspectivas para o 
setor farmacêutico brasileiro se mos-
tram bastante positivas para 2013. 
Consequentemente, novas oportu-
nidades surgirão para as empresas 
e para profi ssionais que atuam neste 
segmento. Com o objetivo de contribuir 
para o crescimento dos executivos e 

também dos laboratórios, fomentando 
a troca de experiências e o networking, 
o Grupemef realizará, em 24 de abril, 
das 14h00 às 17h00, no auditório do 
Sindusfarma, em São Paulo, o primei-
ro Pharma Point de 2013, que abor-
dará o tema RH em ação - O papel do 
RH como agente de transformação na 
Indústria Farmacêutica.

A intenção é promover outros en-
contros ao longo do ano, a fi m de tra-
tar temas de interesse das empresas 
e dos profi ssionais. Oportunamente, 
divulgaremos as datas. Mais informa-
ções sobre o evento podem ser obti-
das no site do Grupemef (www.grupe-
mef.com.br). 

Esperamos todos neste primei-
ro Pharma Point, que será mais uma 
oportunidade para atualizarmos co-
nhecimentos e ampliarmos contatos. 
Bons negócios a todos. 

Humberto Katori
Diretor-Geral

GRUPEMEF
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Lauro Moretto e Jair Calixto

A preocupação com os resíduos 
sólidos se refl ete em todos os seg-
mentos industriais que, juntamente 
com órgãos governamentais e entida-
des da sociedade civil, têm procura-
do encontrar mecanismos e soluções 
para preservar o meio ambiente. 

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto 
de 2010, instituiu a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos – PNRS, estabe-
lecendo a obrigatoriedade de se im-
plementar procedimentos de logística 
reversa para alguns tipos de produtos. 
Essa lei não incluiu os medicamentos 
no rol de produtos objeto da logística 
reversa, pois as sobras resultantes de 
tratamentos, os medicamentos inserví-
veis e os vencidos não são passíveis 
de reaproveitamento, reprocessamen-
to ou recuperação. 

A razão para isso é que a legislação 
brasileira proíbe a reciclagem, a recu-
peração e o reprocessamento de me-
dicamentos, objeto maior da logística 
reversa da PNRS.  

No caso de medicamentos impró-
prios para consumo, é possível recu-

dos de plantas, que, normalmente pre-
sentes em reduzida concentração, não 
agridem o meio ambiente. 

Outros, cujos componentes da 
composição constituem contaminan-
tes do solo, da água ou do ar, necessi-
tam de radical destruição, sob pena de 
representarem riscos às pessoas e ao 
próprio meio ambiente.

Por isso, os resíduos de medica-
mentos devem ser tratados de forma 
diferente da de outros resíduos sóli-
dos, com discernimento do processo 
de destruição ou disposição ambiental 
apropriada, diferenciando-se dos crité-
rios que preconizam a logística rever-
sa.

O setor industrial farmacêutico, em 
parceria com entidades do comércio 
de medicamentos, já oferece à po-
pulação sistemas de recebimento de 
saldos de medicamentos que não se-
rão mais usados, ou mesmo produtos 
com o prazo de validade esgotado, 
para que sejam destruídos de forma 
irreversível e irrecuperável, com o pro-
pósito de evitar riscos sanitários, bem 
como danos potenciais ao meio am-
biente. 

perar ou reprocessar alguns compo-
nentes das embalagens, tais como 
cartuchos, bulas, papéis e papelão. 

 Não se recomenda o reaprovei-
tamento de embalagens primárias 
que tiveram contato direto com medi-
camentos, como frascos de vidro ou 
de plástico, bisnagas, blísteres, entre 
outros, pois contêm ou podem conter 
resíduos dos produtos e levar a riscos 
sanitários. Tais embalagens devem ser 
destruídas. 

A complexidade que envolve os re-
síduos de medicamentos e suas em-
balagens exige uma regulamentação 
fi rme e bem didática, pois o público 
leigo não tem condições de distinguir 
os diferentes aspectos ambientais 
existentes entre medicamentos e lati-
nhas de alumínio, por exemplo. Para 
algumas camadas da população, a re-
ciclagem de latinhas de alumínio pode 
ser tão viável quanto a reciclagem de 
medicamentos, quando a terminologia 
logística reversa se aplique a ambos.

Portanto, é imprescindível diferen-
ciar medicamentos e embalagens de 
medicamentos de tantos outros arti-
gos e resíduos sólidos existentes. 

Foi por esses motivos que a Lei 
12.305/2010 excluiu os medicamentos 
dos procedimentos de logística rever-
sa. A esses produtos impróprios para 
consumo deve-se dar um tratamento 
diferenciado, de acordo com seu grau 
de dano potencial ao meio ambiente 
combinado com o risco sanitário. 

Alguns medicamentos oferecem 
baixíssimos riscos ao meio ambiente, 
como soluções salinas, compostos 
minerais, vitaminas, produtos deriva-

CONTROVÉRSIA ENTRE LOGÍSTICA REVERSA 
E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE 
MEDICAMENTOS

O setor industrial 
farmacêutico já oferece 
à população sistemas 
de recebimento de 
medicamentos que não 
serão mais usados, a 
fim de evitar riscos 
sanitários.

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

Jair Calixto é Gerente de Boas Práticas e Auditorias 
Farmacêuticas do Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma). 
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

SINDUSFARMA
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Em 2012, apesar da crise fi nanceira, 
que provocou a desaceleração da eco-
nomia e a retração do Produto Interno 
Bruto (PIB), a arrecadação de impostos 
e contribuições federais bateu recorde, 
atingindo, pela primeira vez na história, a 
cifra de R$ 1,02 trilhão, um crescimento 
real de 0,7% em relação ao ano anterior. 

Essa é a terceira alta consecutiva. 
Em 2011, a soma chegou a R$ 969 bi-
lhões, ou seja, R$ 59 bilhões a mais do 
que a arrecadação de 2010.

A Receita Federal atribui esse recor-
de à melhora da renda dos cidadãos e às 
boas vendas do comércio. Entretanto, 
sabe-se que a adoção de novos e mo-
dernos mecanismos de arrecadação e 
controle, como a Nota Fiscal Eletrônica 
e a Substituição Tributária, também 
contribuiu para que a União engordasse 
signifi cativamente sua receita.

O mais interessante é que o cresci-
mento recorde na arrecadação de im-
postos no ano passado ocorreu mesmo 
com a renúncia fi scal, anunciada a par-
tir da adoção de medidas que visaram 
combater os efeitos da crise fi nanceira 
no Brasil. Entre elas, o Governo zerou a 
Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico (CIDE) dos combustíveis, 
abrindo mão de cerca de R$ 8,8 bilhões 
em 2012, corrigiu a tabela do Simples, 
bem como incluiu novos segmentos na 
desoneração da folha de pagamentos. 
Também baixou o IOF para pessoas fí-
sicas (de 3% para 1,5% ao ano) e do 
IPI para linha branca (fogões, geladei-
ras e máquinas de lavar) e automóveis. 
Segundo o Ministério da Fazenda, em 
2012, a renúncia fi scal com as desone-
rações chegou a R$ 46 bilhões. 

Portanto, o que se percebe é que o 
argumento até então utilizado nos três 

Madalena Almeida

níveis governamentais de que, devido 
à alta sonegação no País, era preciso 
cobrar alíquotas tributárias maiores para 
manter a estabilidade econômica, não 
cabe mais na atualidade. Ao usar essa 
justifi cativa, o Governo, na verdade, 
deixa de aplicar políticas fundamentais 
para a melhoria de vida da população. 
“No passado, a necessidade de aumen-
to da arrecadação tinha algum funda-
mento como uma alternativa para con-
ter o processo infl acionário. Mas esse 
momento já passou. Na última década, 
os tributos cobrados pela União, esta-
dos e municípios cresceram mais do 
que a infl ação e o PIB. Com isso, o ci-
dadão brasileiro vem pagando impostos 
crescentes”, avalia Nelson Mussolini, 
Presidente-Executivo do Sindicato da 
Indústria de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo (Sindusfarma).

EM DEFESA DO BEM-ESTAR DA 
POPULAÇÃO E DA SUSTENTABILIDADE 
DO PAÍS

ESPECIAL PEC
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versidade Católica de São Paulo (PUC-
-SP) um estudo sobre essa questão. 
O trabalho Arrecadação no Brasil 2005 
a 2011 — Análise da evolução dos tri-
butos e sua relação com os modernos e 
efi cientes mecanismos de arrecadação 
do Estado, elaborado por equipe de 
acadêmicos coordenada pela professo-
ra Maria Cristina Amorim (ver entrevista 
nesta edição), confi rmou o crescimento 
da arrecadação no Brasil nos últimos 
anos, o que cria condições positivas 
para uma redução da carga tributária.

O estudo, publicado recentemente 
pela entidade, comprova que, em valo-
res atualizados, a tributação per capita 
cresceu de R$ 3.551,83 em 2000 para 
R$ 5.549,49 em 2010 (aumento de 56%). 
No estudo, os autores apontam a ên-
fase do sistema tributário brasileiro nos 
impostos sobre o consumo, como o 
ICMS, o que penaliza a população de 
baixa renda e inibe o desenvolvimento 
econômico.

“Diante disso, acreditamos que 
este é o momento certo para se re-
discutir a destinação e a repartição da 
receita obtida em prol do bem-estar 
da sociedade. E por que não come-
çarmos essa discussão pelos medi-
camentos, que são bens essenciais 
à saúde e estão submetidos a uma 
taxação das mais altas do mundo?”, 
questiona Mussolini.

Segundo ele, a incidência de im-
postos sobre medicamentos no Brasil 
é de 33,9% do preço fi nal (a média 
mundial é de 6,3%), ou seja, a tribu-
tação sobre medicamentos de uso 
humano é três vezes maior do que 
a de medicamentos de uso animal. 
Mussolini concorda que em alguns 
países desenvolvidos a carga tributária 
média total é maior do que a do Brasil, 

Perversidade do sistema tributário

O fato é que o Brasil possui um sis-
tema tributário perverso e injusto que tri-
buta o consumo, levando todos a contri-
buir: muitas pessoas pagam muito, mas 
só alguns poucos recebem, de fato, 
os benefícios dessa contribuição. “Se 
o Governo arrecadou mais, nada mais 
justo do que repartir a riqueza nacional 
com a sociedade, reduzindo a carga 
tributária ou até mesmo zerando as alí-
quotas em alguns casos, sem que isso 
represente prejuízo à União. Pelo con-
trário, a redução de impostos movimen-
ta a economia, gera mais empregos e 
faz aumentar ainda mais a arrecadação. 
Ou seja, é uma roda de prosperidade 
que vai favorecer o País e a população”, 
explica Mussolini.

No intuito de comprovar essa tese, 
o Sindusfarma encomendou a um gru-
po de economistas da Pontifícia Uni-

www.snifbrasil .com.br

up138

como a França, por exemplo. Mas lá o 
imposto sobre medicamentos fi ca em 
torno de 2,1%. (ver gráfi cos 1 e 3).
Gráfi co 1
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Gráfi co 2
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BRASIL
CARGA TRIBUTÁRIA NO PREÇO FINAL A proposta também exclui o imposto 

de importação, “em nome do respeito 
aos acordos comerciais do Brasil com 
outros países, especialmente com os 
parceiros do Mercosul, sob pena de 
minar a imagem do Brasil no cenário 
do comércio exterior”. A PEC foi apro-
vada por unanimidade, em primeira 
votação, na Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado (CCJ).

Pronta para nova votação

O senador Paulo Bauer também 
reconhece que, diante de um sistema 
tributário voraz e injusto, a população 
brasileira acaba pagando altas taxas 
de impostos que incidem sobre os 
medicamentos.

“A isenção terá efeito direto na qua-
lidade de vida dos brasileiros. Com isso, 
o Governo economizará com tratamen-
tos e internações oferecidos pelo SUS. 
É só fazer um levantamento sobre o 
absenteísmo para o Governo reconhe-
cer que é um péssimo negócio taxar os 
medicamentos”, complementa Bauer. 

No caso de União, Estados e mu-
nicípios, a medida racionalizará a aqui-
sição de medicamentos, liberando 
recursos para outros investimentos 
em instalações e equipamentos e me-
lhorando o atendimento no Sistema de 
Saúde e a assistência farmacêutica. 

ESPECIAL PEC

“No Brasil até ar-
tigos de joalheira pa-
gam menos impos-
tos do que remédios 
(Gráfi co 2). Há tem-
pos que o Sindusfar-

ma pleiteia uma redu-
ção de tributos sobre 
os medicamentos, 

buscando uma solução 
que leve em conta esse 
novo patamar de arre-
cadação do Estado. 
Mas a redução deve 

ocorrer em toda a cadeia 
farmacêutica para sur-
tir os efeitos desejados”, 

alerta o presidente.
Essa bandeira ganhou for-

ça em novembro do ano pas-
sado, com a aprovação da 

Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC-115, de 2011), de 
autoria do Senador Paulo Bauer 

(PSDB-SC), que isenta os medi-
camentos de uso humano de to-
dos os impostos federais, exce-
to as taxas para Contribuição para 
o Financiamento da Segurida-
de Social (Cofi ns), a Contribuição 

para o Programa de Integração So-
cial (PIS) e para o Programa de For-

mação do Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep). 

Para ser aprovada, a PEC precisa receber votos favoráveis de três quintos 
dos 81 senadores, em dois turnos de votação. Nenhum líder do Governo 
apresentou restrição à proposta.
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Atualmente, a PEC está pronta 
para ser votada no plenário do Senado 
e, para ser aprovada, precisa receber 
votos favoráveis de três quintos dos 81 
senadores, em dois turnos de votação. 
Depois, se aprovada, irá à Câmara dos 
Deputados. Nenhum líder do Governo 
apresentou restrição à PEC na reunião 
da CCJ. Caso seja promulgada pelo 
Congresso, a PEC, que não carece de 
sanção presidencial, passaria a vigorar 
em 1º de janeiro do ano seguinte ao de 
sua publicação

“Na proposta, acrescentamos o in-
ciso VI ao artigo 150 da Constituição 
da República, vedando à União, aos 
Estados e aos municípios instituírem 
impostos sobre os medicamentos, as-
sim como já ocorre, por exemplo, com 
livros, jornais, periódicos e agremia-
ções religiosas”, explica Bauer.

Segundo o senador, a iniciativa não 
tem nada de novidade. Vários países já 
acenam com isenção total de impos-
tos sobre medicamentos, como Reino 
Unido, Canadá, Colômbia, Suécia, Es-
tados Unidos, México e até mesmo a 
nossa vizinha Venezuela (ver gráfi co 3).

Senador Paulo Bauer
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ESPECIAL PEC

Um estudo encomendado pelo Sindusfarma apontou 
crescimento na arrecadação de impostos no Brasil 
nos últimos anos, o que cria condições positivas 
para uma redução da carga tributária.
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INCIDÊNCIA DE IMPOSTOS SOBRE 
MEDICAMENTOS EM ALGUNS PAÍSES
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assinaturas dos 81 parla-
mentares, que concordam 
que a questão de isenção 
de impostos sobre me-
dicamentos merece uma 
discussão e um debate 
mais sério”, conta Bauer.

Exemplo vem do Paraná

Nelson Mussolini, do 
Sindusfarma, considera 
que o apoio de vários par-
lamentares, bem como de 
entidades afi ns, como a 
Associação Brasileira dos 
Distribuidores de Labo-
ratórios Nacionais (Abra-
dilan), Associação da In-
dústria Farmacêutica de 
Pesquisa (Interfarma) e 
Associação Brasileira do 
Atacado Farmacêutico 
(Abafarma), fortalecem a 
visão de que há neces-
sidade de se fazer algu-

ma coisa para redução da tributação 
dos medicamentos. “O objetivo é unir-
mos forças para sensibilizar as autori-
dades”, pontua Mussolini.

E argumentos é que não faltam 
para isso. Além do estudo da PUC-SP, 
o Sindusfarma também tem em mãos 
um outro trabalho, solicitado pela en-
tidade ao Instituto Brasileiro de Plane-
jamento Tributário (IBPT), demonstran-
do que no Paraná, após a redução de 
18% para 12% da alíquota do Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual 
e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS) de medicamentos, o preço 
ao consumidor caiu e a arrecadação 

Sugestão de eleitora

Na verdade, a ideia de criação da 
PEC surgiu em 2010, na campanha de 
Paulo Bauer para o Senado. Durante 
uma visita à cidade de Anitápolis, em 
Santa Catarina, uma proprietária de 
farmácia abordou o então candidato, 
solicitando que, se eleito, ele trabalhas-
se para a redução dos impostos sobre 
medicamentos no Brasil. “Após assu-
mir, em 2011, como senador, junta-
mente com a Assessoria e Consultoria 
do Senado, elaboramos a Proposta de 
Emenda 115, que recebeu apoio de 
todos os parlamentares. Desde a pro-
mulgação da Constituição Federal de 
1988 não houve uma PEC que tivesse 
tão grande aprovação. Obtivemos as  

aumentou 132%. Importante lembrar 
que, atualmente, da carga tributária 
dos medicamentos (33,87% do pre-
ço fi nal ao consumidor), a metade – 
17,34% - corresponde ao ICMS.

Após a vigência do decreto que 
diminuiu a alíquota do ICMS no mer-
cado paranaense, o IBPT realizou uma 
pesquisa comparativa de preços dos 
medicamentos, constando dos 146 
medicamentos mais vendidos no País, 
118 tiveram seus preços reduzidos no 
Paraná. 

Em 2008, com alíquota de 18%, 
o Paraná arrecadou R$ 76,8 milhões 
com o ICMS dos medicamentos. 
Em 2010, com a alíquota menor (12%), 
a receita pulou para R$ 178,6 milhões. 

Estudo avaliou outros estados

Além do Paraná, o estudo do 
IBPT levantou dados em outros sete 
Estados (São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, 
Santa Catarina, Pernambuco e Goiás).

Nos oito Estados pesquisados, a 
arrecadação do ICMS dos medica-
mentos cresceu 85,16% em termos 
nominais e 46,89% em termos reais 
(descontada a infl ação) entre 2006 e 
2010. A receita subiu de R$ 4,36 bi-
lhões para R$ 8,08 bilhões. Nesse pe-
ríodo, a participação do ICMS dos me-
dicamentos no PIB cresceu de 0,18% 
para 0,22%.

Isso prova que, do ponto de vista 
tributário, a redução e unifi cação da 
alíquota de ICMS é uma medida viável, 
pois não afeta a arrecadação em ter-
mos reais. O estudo já foi entregue à 
Câmara dos Deputados e ao Senado, 
com o objetivo de reforçar os argumen-
tos da PEC do senador Paulo Bauer.

Nelson Mussolini
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A Proposta de Emenda à Constituição (PEC-115, de 2011), de autoria do 
Senador Paulo Bauer (PSDB-SC), prevê isenção de impostos federais aos 
medicamentos de uso humano.

Um trunfo a mais

Tanto o Sindusfarma quanto o au-
tor da PEC estão otimistas em relação 
à aprovação da proposta. Ainda mais 
após a recente iniciativa do Governo 
de diminuir impostos sobre produtos 
da cesta básica, que abriu novos cami-
nhos para a defesa da causa. Em rede 
nacional, a presidente Dilma Roussef 
disse que, “com a desoneração dos 
alimentos, a União abrirá mão de mais 
de R$ 7,3 bilhões em impostos ao ano, 
mas os benefícios que virão para a vida 
das pessoas e para a economia com-
pensam esse corte na arrecadação”. 

Em linhas gerais, isso signifi ca que a 
renúncia fi scal não é uma questão in-
tocável para o Governo. Um trunfo im-
portante que poderá ser usado na hora 
certa, fortalecendo a necessidade de 
aprovação da PEC dos medicamentos.

“Não estamos buscando um be-
nefício em causa própria. Até porque 
a indústria farmacêutica continuará pa-
gando o imposto de renda sobre seu 
lucro. É uma visão distorcida pensar 
única e exclusivamente que com a re-
dução de tributos sobre medicamen-
tos o Governo deixará de arrecadar. 
A União deve calcular quanto irá ga-
nhar na outra ponta, com a redução 

de gastos com o SUS, indenizações 
de invalidez, absenteísmo etc. A PEC 
irá permitir que os medicamentos che-
guem a um número maior de pessoas. 
Consequentemente, todos sairão fa-
vorecidos: a indústria, que aumentará 
suas vendas; o Governo que diminuirá 
suas despesas no Sistema de Saúde; 
e o consumidor, que terá mais qualida-
de de vida, adquirindo medicamentos 
modernos a um custo melhor”, desta-
ca Mussolini. 

Veja mais sobre o assunto no Hot 
Site: www.snifbrasil.com.br.
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OS CAMINHOS PARA UM SISTEMA TRIBUTÁRIO MAIS 
JUSTO E EQUILIBRADO 

Revista UPpharma - Quais são as 
principais distorções do Sistema Tri-
butário brasileiro hoje? Por que paga 
mais, quem ganha menos?

Profª Maria Cristina Amorim – Os 
principais problemas do nosso siste-
ma são a magnitude dos tributos sobre 
consumo e produção e a profusão de 
tributos.

Tributos incidentes sobre os fato-
res de produção, por exemplo, tendem 
a ser incorporados como custo de pro-
dução (no caso das empresas) e repas-
sado aos preços fi nais. Já os incidentes 
sobre o trabalho inibem a contratação 
formal de mão de obra. O FGTS, por 

Diante da aprovação por unanimida-
de, em primeira votação, na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) do 
Senado, da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC 115, de 2001), de 
autoria do Senador Paulo Bauer (PSDB-
SC), que prevê isentar os medicamentos 
de tributos federais, nada mais pertinen-
te do que levar informação e fomentar a 
refl exão sobre o Sistema Tributário bra-
sileiro, mostrando aspectos negativos e 
positivos e apontando as oportunidades 
para uma evolução no âmbito fi scal.

Para ajudar nesse debate, a 
Revista UPpharma entrevistou a Profª. 
Maria Cristina Amorim, Economista, 
Professora titular do Departamento 
de Economia e do Programa de Pós-
Graduação em Administração da 
Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP), que coordenou o tra-
balho Arrecadação no Brasil 2005 a 
2011 — Análise da evolução dos tribu-
tos e sua relação com os modernos e efi -
cientes mecanismos de arrecadação do Profª Maria Cristina Amorim

Estado, encomendado pelo Sindicato 
da Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma). 
Neste bate-papo, a especialista apre-
senta uma análise das distorções do 
Sistema Tributário no Brasil, bem como 
dos benefícios da desoneração para a 
economia e para a população. Confi ra.

A função do sistema 
tributário é promover 
o desenvolvimento 
econômico e a justiça 
social. Quando o sistema 
não cumpre essas 
funções, a economia não 
cresce o sufi ciente.

Madalena Almeida
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exemplo, não é exatamente um tribu-
to, mas é uma contribuição compulsória 
sobre o trabalhador; o recurso é sub-re-
munerado e fi nancia o investimento – é 
o único lugar do planeta onde o trabalho 
fi nancia o capital.

Tributos sobre consumo incidem da 
mesma forma sobre o cidadão, inde-
pendentemente de sua renda, o que é 
socialmente injusto.

As dezenas de tributos obrigam os 
contribuintes a gastar muito dinheiro 
para pagar esses impostos, e o agen-
te arrecadador (União, estados e mu-
nicípios) a gastar muitos recursos para 
conseguir tributar e arrecadar. Para 
piorar, há ainda as contribuições sin-
dicais (de associações patronais e de 
trabalhadores).

As distorções resultam do pacto 
político vigente. O Legislativo (federal, 
estadual e municipal) é um dos respon-
sáveis pela situação. O outro respon-
sável é o Executivo, que por sua vez, 
sustenta-se na composição política es-
colhida ou possível. 

Na sua visão, quais os pontos po-
sitivos do sistema de arrecadação no 
Brasil?

O aumento da efi ciência arreca-
datória e a consequente redução da 
sonegação.

Hoje, quais são os principais me-
canismos de arrecadação e controle 
tributário no País? 

Os principais instrumentos são os 
tributos sobre consumo, produção e 
renda. Haveria uma evolução positi-
va se o País aumentasse a tributação 
e a forma de tributar renda e lucro. Por 
exemplo, haveria mais justiça social se 
houvesse um número maior de alíquo-
tas de imposto de renda e menos tri-
butos sobre os lucros das pequenas e 
micro empresas.

Com os novos mecanismos de ar-
recadação e controle, a receita do 
País cresceu. Como tem sido essa 
evolução na última década? 

Várias ações do Governo Federal e 
de alguns estados da Federação (entre 
esses, São Paulo) aumentaram a efi ciên-
cia arrecadatória. Assim, entre 2005 e 
2011 a arrecadação aumentou acima da 
infl ação e do crescimento econômico, ou 
seja, o Estado brasileiro apropriou-se de 
parcelas crescentes da renda do cida-
dão. Para piorar, nesse período, a arre-
cadação foi utilizada fundamentalmente 
para remunerar os credores do Estado.

Quando o Governo não consegue 
repartir as riquezas (no caso, a maior 

receita advinda do aumento da arre-
cadação), quais são as consequên-
cias negativas para o País e para a 
sociedade? 

A função do sistema tributário é pro-
mover o desenvolvimento econômico e 
a justiça social. Quando o sistema não 
cumpre essas funções, a economia não 
cresce o sufi ciente e a concentração 
da renda aumenta. Quanto mais po-
bres existirem, menor o mercado inter-
no e mais frágil é a economia nacional. 
Por exemplo, o aumento da renda das 
classes mais pobres ampliou o mercado 
interno, que é o nosso esteio nesse mo-
mento de crise econômica internacional 
e queda das exportações.

Quais os benefícios da redução 
da carga tributária para a sociedade?

O problema não é necessariamente 
se a carga tributária é grande ou peque-
na, mas quem paga essa conta e como o 
Estado utiliza os recursos arrecadados. 
A situação ideal é quando a carga tri-
butária é equilibrada, permitindo justi-
ça social, bem-estar e desenvolvimento 
econômico à população.

Qual o maior entrave para uma re-
forma tributária no País? Qual seria o 
caminho para avanços na área fi scal? 

O maior entrave é político, pois al-
terar o sistema tributário é mexer com 
os interesses econômicos dos agen-
tes. Não há sistema tributário perfeito, 

A redução de tributos 
sobre medicamentos 
poderia trazer 
diminuição de preços aos 
consumidores e impacto 
positivo no acesso aos 
remédios.
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Não há sistema tributário 
perfeito, efi ciente 
quanto à justiça social e 
dinamismo econômico, 
pois o mundo da política é 
desigual e instável.

efi ciente quanto à justiça social e dina-
mismo econômico, pois o mundo da 
política é desigual e instável. Não há um 
“caminho”, mas um conjunto de possi-
bilidades que variam de acordo com as 
circunstâncias políticas. Por exemplo, a 
crise econômica internacional e o bai-
xo crescimento da economia brasileira 
abriram espaço para o Governo Federal 
reduzir tributos no setor elétrico e de al-
guns outros segmentos. Essa ação se-
ria impensável há três ou quatro anos. 

A senhora poderia citar alguns 
exemplos no Brasil de estados ou 
municípios que diminuíram a car-
ga tributária e tiveram aumento de 
arrecadação? 

A relação entre carga tributária e ar-
recadação não é direta. Se a redução 
de tributos sobre produção e consumo 
for acompanhada de outras medidas 
que promovam o crescimento econômi-
co, é possível que a situação aconteça. 

Com base no estudo Arrecada-
ção no Brasil 2005 a 2011 — Análi-
se da evolução dos tributos e sua 
relação com os modernos e efi cien-
tes mecanismos de arrecadação do 
Estado, encomendado pelo Sindus-
farma, qual sua opinião em relação à 
proposta de redução de tributos so-
bre medicamentos no País?

Por razões históricas, muitos bra-
sileiros não têm acesso aos medica-

mentos por insufi ciência de renda. Não 
podemos esperar que a renda seja dis-
tribuída tão bem que o problema desa-
pareça “per si”. É preciso agir agora, 
por todos os motivos. A relação de cau-
salidade entre incidência de tributos e 
preços dos produtos não é direta e a 
redução de custos de produção não é 
obrigatoriamente repassada ao consu-
midor como menor preço. Porém, no 
caso dos medicamentos, há evidente 
demanda reprimida, e parte importan-
te dos preços é controlada pelo Gover-
no Federal. Assim, a redução de tributos 
sobre medicamentos poderia trazer di-
minuição de preços aos consumidores 
e impacto positivo no acesso aos remé-
dios. 
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A propaganda comparativa é um 
recurso usado há tempos, mas ainda 
causa frisson. Não é fácil para uma em-
presa ver seu nome ou sua marca de-
preciados em anúncios do concorrente. 
Pior ainda quando a menção é direta, 
porque se está lá será de alguma forma 
inferiorizada, o que não faz bem nem 
para o ego, nem para os propósitos de 
marketing.

Talvez a forma mais inquietadora 
seja a publicidade de bens de consu-
mo, mas o formato comparativo é en-
contrado também na propaganda polí-
tica (comparação entre candidatos ou 
entre governos), propaganda no marke-
ting social (comparação entre escolas, 

destinos turísticos) e tantos outros seto-
res como o imobiliário, automobilístico, 
telefonia e alimentício.

Como se trata de um fato externo 
(vindo da concorrência), a empresa, 
muitas vezes, se vê surpreendida e, 
não raramente, precisa abandonar ou 
adiar a estratégia planejada para lidar 
com a nova situação. Entre as muitas 
opções, a empresa afetada pode em-
preender nova campanha ou ciclo de 
anúncios, mover processo judicial, ou 
simplesmente se calar acreditando que 
a comparação não lhe traz impactos 
signifi cativos.

O formato comparativo com a cita-
ção explícita de marcas (comparação 

Gino Giacomini Filho

nominal) pode ser polarizado quando 
uma marca é comparada a outra, ou 
múltiplo quando o anunciante destaca 
sua marca em relação a várias outras, 
em caso de destacá-la em uma pesqui-
sa. A comparação pode envolver mar-
cas das empresas (institucional), produ-
tos, serviços e ideias.

Há, porém, outros formatos, em 
caso da estratégia da empresa apre-
goar que seu produto é o melhor do 
mercado, ou que está a frente da con-
corrência, o que poderíamos chamar de 
comparação genérica. 

Tanto um formato quanto outro po-
dem gerar polêmicas e até recursos 
legais, porém, o primeiro (comparação 

PROPAGANDA COMPARATIVA

A opção pela propaganda comparativa requer um diagnóstico correto e um 
conhecimento especializado para sua consecução.

MARKETING
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Gino Giacomini Filho é Professor da USCS/São Caetano 
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A propaganda comparativa pode atingir 
empresas de diferentes portes, embora os 
casos envolvendo gigantes do mercado sejam 
os mais polêmicos por se estender aos meios de 
comunicação de massa.

nominal) é tido como mais agressi-
vo porque envolve diretamente marca 
alheia.

De forma geral, a propaganda com-
parativa é tolerada quando mostra ou 
demonstra, formalmente, o objeto e as 
bases de comparação. Pode ser a re-
lação preço/qualidade, ou o prazo de 
entrega, ou ainda o desempenho, en-
tre outros. Nesse sentido, o anunciante 
deve guardar os documentos que ates-
tam a superioridade apregoada para 
eventual necessidade de comprovação.

A propaganda comparativa é acei-
ta quando não denigre o concorrente, 
quando não faz comparações entre 
produtos de diferentes categorias/con-
textos, ou desde que não subtraia inde-
vidamente a clientela alheia, caso faça 
uso de propaganda enganosa ou leve o 
consumidor à confusão.

No primeiro caso (denigração), de-
ve-se evitar o uso de jargões, expres-
sões, imagens ou mesmo a marca do 
concorrente de forma depreciativa, 
caso de ridicularizá-lo, mostrar fragilida-
des abstratas, falsear informações e até 
atribuir comportamentos contestáveis.

A comparação precisa ocorrer em 
bases factuais, não podendo incorrer 
no campo da subjetividade ou de su-
posições. Se houver recurso contra o 
anúncio, o anunciante terá condições 
práticas para demonstrar a superiori-
dade alegada. São aceitáveis as com-
parações entre produtos similares, em 
épocas concomitantes, submetidos às 
mesmas condições de uso.

A propaganda comparativa é um ins-
trumento presente na estratégia de criar 
oportunidade de marketing por meio da 
atração de consumidores da concorrên-
cia. Portanto, tal opção visa convencer 

parte do mercado concorrencial a aderir 
às marcas do anunciante. 

Porém, essa investida precisa ocor-
rer dentro de patamares éticos e legais. 
Deve ser evitada a propaganda confu-
sória, ou seja, aquela que gera confusão 
no consumidor, como o caso do uso de 
informações manipuladas em relação 
ao concorrente ou práticas que imitam 
anúncios ou campanhas, ou ainda do 
uso indevido de paródias.

A propaganda comparativa pode 
atingir empresas de diferentes portes, 
embora os casos envolvendo gigantes 
do mercado sejam os mais polêmicos e 
discutidos por se estender aos meios de 
comunicação de massa.

Não há pesquisas que quantifi quem 
o volume de ações de propaganda 
comparativa, porém, se detecta forte 
uso por parte de empresas de menor 
tamanho, pois ao adotarem uma estra-
tégia de marca secundária, caminham 
seu trabalho de marketing à sombra das 
marcas líderes. 

Nesse contexto, o anunciante B 
brand não deprecia a marca concorren-
te, pois seu intento é apropriar-se das 
características valorativas da A brand. 
Ou seja, observa-se que a propaganda 
comparativa não é empreendida apenas 
para criticar o concorrente, pois empre-
sas focadas na estratégia imitativa, ge-
ralmente as menores ou com marcas 
secundárias, simplesmente se colocam 
no mesmo nível das líderes procurando 
assim tomar emprestadas suas qualida-
des, inclusive, gerar certa confusão nos 
consumidores.  

No plano legal, ainda precisam 
ser observadas as ações publicitá-
rias que podem ferir os direitos auto-
rais, ensejar concorrência desleal, agir 

contrariamente aos princípios da defe-
sa do consumidor ou infringir normas 
publicitárias.

A comparação de produtos, mar-
cas, serviços ou características de uma 
empresa talvez seja tolerada por possi-
bilitar uma autêntica prestação de ser-
viço ao consumidor, já que possibilita-
ria tomar uma decisão mais completa 
ou embasada em mais informações. 
Porém, a própria natureza da publicida-
de faz com que a comparação não seja 
total ou isenta, e sim que apenas sejam 
alvo da comparação os aspectos mais 
convenientes para o anunciante. Assim, 
é comum uma empresa dizer que seu 
produto é o melhor do mercado no as-
pecto “x” e a concorrente lançar anún-
cio de contrapropaganda afi rmando que 
é a melhor no aspecto “y”. Ou seja, em 
vez da propaganda comparativa ajudar 
o consumidor a escolher, pode colabo-
rar com a indecisão, ou até aumentar a 
confusão.

Os aspectos apontados indicam 
que a opção pela propaganda compa-
rativa requer um diagnóstico correto e 
um conhecimento especializado para 
sua consecução. Tal opção precisa ter 
sido indicada no plano de marketing e 
ter uma abordagem técnica no sentido 
operacional, criativo e legal. A compa-
ração comunicada de forma apressada 
ou impulsiva pode reverter-se contra o 
próprio anunciante, caso sejs contesta-
da ou jogar em favor do concorrente, de 
graça. 
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de Belém (PA), em um posto de saú-
de lotado de mães afl itas e pacientes 
pediátricos. O posto estava sem luz, 
já que ladrões o haviam invadido na 
semana anterior para roubar a fi ação.

Assim, em muitos casos no interior 
do País, são essas as condições que 
jovens médicos irão encontrar para 
trabalhar. Além da falta de luz do pos-
to de Belém podemos adicionar ou-
tros problemas relacionados à falta de 
meios adequados para o correto exer-
cício da medicina. Imagine um posto 
sem pessoal de apoio, medicamentos, 
materiais e instrumentos. E dos 4.400 
médicos que o programa pretende in-
tegrar em 1.400 municípios, quantos 
terão à disposição para indicar a seus 
pacientes serviços complementares 
de saúde, como laboratórios de aná-
lise, diagnóstico por imagem e clíni-
cas especializadas, como ortopedia e 
oftalmologia, por exemplo. Tudo isso 
sem mencionar a carência de clínicas 
para oncologia, já que o INCA estima 
em 600 mil a incidência de novos ca-
sos de câncer por ano no Brasil.

A grande dúvida que se coloca é  
se a remuneração de R$ 8 mil, mais a 
bonifi cação de 10% na prova de resi-

dência médica, serão sufi cientes para 
atrair e manter por um ano esses jo-
vens profi ssionais no interior do País? 

Como já mencionei em artigo an-
terior, publicado na edição 134 da Re-
vista UPpharma, para a indústria far-
macêutica, essa iniciativa do Governo 
Federal é excelente. Ao se oferecer 
maior acesso à saúde para a popula-
ção carente, mesmo que ainda longe 
das condições ideais, já em curto pra-
zo haverá o desenvolvimento de novos 
mercados consumidores de medica-
mentos e serviços para a saúde. Ha-
verá também maior oferta de emprego 
para representantes, já que quatro mil 
novos médicos atuantes no mercado 
demandarão visitas regulares dos pro-
pagandistas. Ainda mais consideran-
do que os médicos recém-formados 
são justamente aqueles mais interes-
sados nesse tipo de contato. Então, 
tomara que o Provab 2 atinja sua ex-
pectativa! 

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

Foi lançado, em março, o Provab 2 
- Programa de Valorização dos Profi s-
sionais na Atenção Básica. Segundo 
o Ministério da Saúde, é um progra-
ma destinado a “estimular a formação 
do médico para a real necessidade da 
população brasileira e levar esse pro-
fi ssional para localidades com maior 
carência para este serviço”. 

A nova versão do programa prevê 
o pagamento de bolsa federal para o 
médico no valor de R$ 8 mil mensais, 
atividade supervisionada por uma ins-
tituição de ensino, e ainda a obrigato-
riedade de curso de pós-graduação 
prático-teórico com 12 meses de du-
ração. Para os profi ssionais bem ava-
liados, o Provab 2 mantém a bonifi ca-
ção de 10% nos exames de residência 
médica.

O programa valoriza profi ssionais 
que atuarem durante 12 meses em 
periferias de grandes cidades, mu-
nicípios do interior ou em áreas mais 
remotas, como Amazônia Legal Bra-
sileira, semi-árido nordestino, regiões 
de população e atuação indígenas. 

Certo dia, assistindo ao noticiário 
sobre o assunto na TV, vi dois médicos 
recém-formados atuando na periferia 

PROVAB 2
André Reis

O Provab  é um programa destinado a “estimular a formação do médico para a real 
necessidade da população brasileira e levar esse profi ssional para localidades com 
maior carência para este serviço”. 

TREINAMENTO
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Em 7 de março, foram conhecidos 
os grandes vencedores do Prêmio 
Top Suppliers 2012, pesquisa anu-
al realizada pela Revista UPpharma/
Sistema Informativo SnifBrasil, ambos 
canais de comunicação da DPM Edi-
tora, que contempla os melhores for-
necedores da indústria farmacêutica 
na opinião dos profi ssionais que real-
mente contratam produtos e serviços 
de vários segmentos.

A cerimônia de entrega dos troféus 
e certifi cados aos ganhadores aconte-
ceu no auditório do Sindusfarma, em 
São Paulo, e reuniu cerca 100 pes-
soas. Nesta edição, a premiação rece-
beu patrocínio da ePharma, Funcional 
e Resulta, e, mais uma vez, teve apoio 
do Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Pau-
lo (Sindusfarma); do Grupo dos Profi s-
sionais Executivos do Mercado Farma-
cêutico (Grupemef); ABCFarma; e da 

OS GRANDES VENCEDORES 
DA PESQUISA TOP 
SUPPLIERS 2012 SÃO 
CONHECIDOS EM SÃO PAULOSuppliers

2012

Prêmio

Suppliers
2012

Prêmio

Associação de Profi ssionais de Crédito 
e Cobrança (Credinfar).

Foram convidados para compor a 
mesa, Dr. Lauro Moretto, Vice-Presi-
dente do Sindusfarma; Nelson Coelho, 
Publisher e Diretor da Revista UPphar-
ma; José Carlos Giaretta, Gerente-Ad-
ministrativo e Financeiro da Credinfar; 
Pedro Zidói, Presidente da Associação 
Brasileira do Comércio Farmacêuti-
co (ABCFarma); Dr. Marcelo Vianna de 
Lima, da Sociedade Brasileira de Me-
dicina Farmacêutica (SBMF); e Eurípe-
des Fernandes, Diretor-Financeiro do 
Grupemef. 

A entrega dos prêmios foi feita tam-
bém por Fernando Palauso, Diretor 
Comercial dos Laboratórios Baldacci; 
Sebastião Carlos Capelli, Vice-Presi-
dente Comercial da Biolab Sanus; Ar-
naldo Pedace, Gerente de Relações 
Trabalhistas Sindicais do Sindusfar-
ma; Nelson Grecov, Assistente da Pre-
sidência  da ABCFarma; e Jair Calixto, 

TOP SUPPLIERS 2012

Gerente de Boas Práticas e Auditorias 
Farmacêuticas do Sindusfarma.

Nova categoria

O Prêmio Top Suppliers foi cria-
do para reconhecer o empenho dos 
fornecedores da indústria farmacêuti-
ca em alcançar os padrões de qualida-
de exigidos pelo setor, além de servir 
como indicação de fornecedores para 
relações comerciais neste segmento.

O Top Suppliers é um levantamen-
to em que os profi ssionais são convi-
dados a votar espontaneamente nas 
empresas que consideram as melho-
res em cada área apurada, e não têm 
sua participação relacionada a qual-
quer tipo de premiação.

Uma novidade deste ano foi a inclu-
são da categoria Empresas de PBM, 
atendendo a uma solicitação dos pró-
prios laboratórios. Também por uma 
sugestão das Farmacêuticas, excluí-

Madalena Almeida
Fotos: Fabio Franci
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PATROCINADORES

REDE DE FARMÁCIASAGÊNCIA DE VIAGEM

SHARE OF MINDSHARE OF MIND

CONCEITO
CONCEITO

Antônio Carlos Azevedo (Drogasil) 
e Pedro Zidói (ABCFarma)

Mateus Passos (Alatur) e Eurípedes 
Fernandes (Grupemef)

1º Drogasil
2º Droga Raia
2º Pague Menos
3º Drogaria São Paulo
4º Onofre
5º Araújo

1º Drogasil
2º Drogaria São Paulo
3º Droga Raia
4º Pague Menos
5º Onofre

1º Alatur 
2º Carlson Wagonlit
3º CVC
4º Flytur
5º Maringá

1º Alatur
2º Carlson Wagonlit
3º Flytur
4º CVC
5º Maringá

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

SHARE OF MIND

CONCEITO

Célia Marcondes Ferraz (ESPM) e 
Arnaldo Pedace (Sindusfarma)

1º FGV
2º ESPM
3º HSM
4º Fundação Dom Cabral
5º Business School São Paulo

1º FGV
2º ESPM
3º HSM
4º Fundação Dom Cabral
5º Business School São Paulo

Em sua quinta edição, o Prêmio Top Suppliers se consolida 
como uma ferramenta de trabalho fundamental, que 
estimula a troca de experiências entre os executivos dos 
laboratórios.

mos da apuração a categoria Sistema 
da Comunicação de Telefonia Móvel. 

Importante esclarecer que duran-
te a apuração, houve a indicação por 
parte dos respondentes da Céltic, 
na categoria PBM. Entretanto, a pró-

pria Céltic enviou e-mail para a 
DPM Editora, informando que, 
na verdade, a companhia não 
é fornecedora, mas sim uma 
consultora em benefícios cor-
porativos, ou seja, um canal de 

distribuição. A empresa agrade-
ceu a indicação e solicitou a 

exclusão de seu nome do 
levantamento, “a fi m de 

A escultora italiana Enza 
Morgado foi a responsá-
vel pelo novo design do tro-
féu Top Suppliers 2012, 
desenhado e assinado exclu-
sivamente para a premiação. 
Com um currículo de fazer in-
veja, Enza Morgado, já aten-
deu grandes empresas e 
já participou dos mais 
importantes eventos 
e exposições de ar-
tes realizados no 
País.

mantermos clara a nossa posição nes-
se mercado como canal de distribui-
ção e não como fornecedor”.

Em sua quinta edição, o Prêmio 
Top Suppliers 2012 se consolida 
como uma ferramenta de trabalho fun-
damental, que estimula a troca de ex-
periências entre os executivos dos la-
boratórios, permitindo que conheçam 
a opinião dos próprios colegas de tra-
balho em relação aos fornecedores do 
setor. 

Veja no site www.snifbrasil.com.br.  
os percentuais conquistados por em-
presa na votação.

na categoria PBM. Entretanto, a pró-
já participou dos mais 
importantes eventos 
e exposições de ar-
tes realizados no 

na categoria PBM. Entretanto, a pró-
pria Céltic enviou e-mail para a 

DPM Editora, informando que, 
na verdade, a companhia não 
é fornecedora, mas sim uma 
consultora em benefícios cor-
porativos, ou seja, um canal de 

distribuição. A empresa agrade-
ceu a indicação e solicitou a 

na categoria PBM. Entretanto, a pró-
pria Céltic enviou e-mail para a 

DPM Editora, informando que, 
na verdade, a companhia não 
é fornecedora, mas sim uma 
consultora em benefícios cor-
porativos, ou seja, um canal de 

distribuição. A empresa agrade-
ceu a indicação e solicitou a 

já participou dos mais 
importantes eventos 
e exposições de ar-
tes realizados no 

TROFÉU EXCLUSIVO

TOP SUPPLIERS 2012
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AGÊNCIA DE PROPAGANDA VIRTUAL

SHARE OF MIND

CONCEITO

Sandro Cardoso e Alber Rocha (Tiee) 
e Fernando Palauso (Baldacci)

Débora Diniz e João Scarparo (Solo Propaganda)

Sérgio Albuquerque (3D Garage)

1º Tiee
2º Solo Propaganda
3º 3D Garage
4º Tugarê
5º Agência VM2
5º Digi

1º Solo Propaganda
2º Tiee
3º 3D Garage
4º Tugarê
5º Digi

GRÁFICAS AGÊNCIA DE PROPAGANDA

SHARE OF MIND SHARE OF MIND

CONCEITO CONCEITO

Dr. Lauro Moretto (Sindusfarma) e 
Marcelo Barcellos (Alphagraphics)

Jurandir Canelas (Artéria) e Jair 
Calixto (Sindusfarma)

Robinson Correa (Pancrom) Kiko Fiore (Fiore Comunicação)

Ricardo Ciello (Leograf) Adolfo Lucatz (Tiee)

1º Trena
2º Alphagraphics
3º Pancrom
4º H Rosa
5º Leograf

1º Alphagraphics
2º Trena
3º Pancrom
4º Leograf
5º H Rosa

1º Artéria
2º Tiee
3º Fiore
4º Tugarê
5º Blend

1º Artéria
2º Fiore
3º Tiee
4º Tugarê
5º Blend

TOP SUPPLIERS 2012

PATROCINADORES



ePharma: 1o lugar em Share  
of Mind e Conceito na 
categoria PBM do Prêmio 
Top Suppliers - DPM Editora.

 lugar em Share 

categoria PBM do Prêmio 
Top Suppliers - DPM Editora.

ePharma Specialty Products.
Levando saúde ao alcance de todos.
A ePharma, com a mesma expertise de quem beneficia mais de 21 milhões 
de brasileiros com seus programas, oferece agora uma solução rápida 
e segura para o acesso a produtos e medicamentos especiais: o ePharma 
Specialty Products.

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

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

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

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

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

 •    Foca a demanda da indústria farmacêutica 
de acordo com suas ações e compliance.

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

Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail  
produtosespeciais@epharma.com.br ou pelo telefone 11 4689-8686 – Ramal 298.

130319 EPH An Up Pharma SPECIALTY 205x275mm - AF.indd   1 3/19/13   10:34 AM
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PESQUISA AD-HOC

SHARE OF MIND

CONCEITO

Nelson Gregov (ABCFarma) e 
Sergio Cardoso (Resulta CNP)

Rosania Aguiar (TCA)

1º Resulta CNP
2º TCA
3º Ipsos
4º Datafolha
5º Synovate

1º Resulta CNP
2º TCA
3º Datafolha
4º Ipsos
5º Synovate

BANCO

SHARE OF MIND

CONCEITO

Elder Carlos de Carvalho (Bradesco) e 
Nelson Coelho (Revista UPpharma)

1º Santander
2º Bradesco
3º Itaú
4º HSBC
5º Citibank

1º Bradesco
2º Santander
3º Itaú
4º Citibank
5º HSBC

EMPRESAS PBM

SHARE OF MIND

CONCEITO

José Carlos Giaretta (Credinfar) e 
Marcos Breda (ePharma)

Hamilton Ribeiro Jr. (Funcional)

Rodolfo Xavier (Vidalink)

André Ragazzo (Orizon)

1º E-Pharma
2º Funcional Card
3º Vidalink
4º Orizon

1º E-Pharma
2º Funcional Card
3º Vidalink
4º Orizon

EMBALAGENS PROMOCIONAIS

SHARE OF MIND

CONCEITO

Fernando Antunes (Creative) e 
Fernando Viana de Lima (SBMF)

1º Creative
2º Trena
3º Blend
4º Artpack
5º Impacta

1º Trena
2º Creative
3º Blend
4º Artpack
5º Impacta

TOP SUPPLIERS 2012

O Top Suppliers é um 
levantamento em que 
os profi ssionais são 
convidados a votar 
espontaneamente 
nas empresas que 
consideram as 
melhores em cada 
área apurada.

PATROCINADORES
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HARDWARE

SOFTWARE

SHARE OF MIND

SHARE OF MIND

CONCEITO

CONCEITO

Dr. Lauro Moretto (Sindusfarma) 
e Rosângela Souza (Dell)

Eduardo Bacaxigi (Close-UP) e 
Marcelo Viana de Lima (SBMF)

1º HP
2º Dell
3º Apple
4º Samsung
5º LG

1º Dell
2º HP
3º Apple
4º Samsung
5º LG

1º Close-Up
2º SAP
3º Microsoft
4º Microsiga
5º Adobe

1º SAP
2º Close-Up
3º Microsoft
4º Microsiga
5º Adobe

PESQUISA CONTÍNUA

SHARE OF MIND

CONCEITO

Paulo Vaz (New BD)

Eurípedes Fernandes (Grupemef) 
e Lucas Akkari (IMS)

Lincoln Rodrigues  (Close-UP)

1º Close-Up
2º IMS
3º New BD
4º Nielsen

1º IMS
2º Close-Up
3º Nielsen
4º New BD

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

SHARE OF MIND

CONCEITO

S. C. Capelli (Biolab) e Adriana de Souza 
(Panarello - Grupo Panpharma)

Rodrigo Souza e Pedro Vila (Santa Cruz)

Salomão David Pinto (Profarma)

Antonio Iachel Marques (Servimed)

1º Panarello
2º Santa Cruz
3º Dimed
4º Profarma
5º Servimed

1º Santa Cruz
2º Panarello
3º Dimed
4º Profarma
5º Servimed

TOP SUPPLIERS 2012

A pesquisa foi criada 
para reconhecer 
o empenho dos 
fornecedores em 
alcançar os padrões 
de qualidade exigidos 
pelo setor.

PATROCINADORES



Reconhecidamente
lembrada pelos pro�ssionais
da Indústria Farmacêutica.Suppliers

2012

Prêmio

Há 14 anos a Funcional opera no mercado farmacêutico 
ligando os players: pacientes, farmácias, distribuidores, 
indústrias e médicos prescritores.

Por meio do conhecimento adquirido estudando o per�l de 
consumo de medicamentos e agindo sobre grandes 
populações, estruturamos serviços diferenciados para a 
Indústria Farmacêutica.

(11) 2168-9108 - horário comercial  |  produtos@funcionalmais.com  |  www.funcionalmais.com(11) 2168-9108 - horário comercial  |  produtos@funcionalmais.com  |  www.funcionalmais.com

Descubra o que
a Funcional pode
fazer pela Indústria
Farmacêutica.
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AUTOMÓVEIS PARA FROTA

SHARE OF MIND

CONCEITO

Fabio Campos (VW) e Fernando 
Palauso (Baldacci)

Pamela Grazioli (Fiat)

1º VW
2º Fiat
3º GM
4º Toyota
5º Hyundai

1º VW
2º GM 
3º Fiat
4º Toyota
5º Hyundai

AUTOMÓVEIS PARA EXECUTIVOS

SHARE OF MIND

CONCEITO

1º Toyota
2º VW
3º GM
4º Honda
5º Ford

1º Toyota
2º GM
3º VW
4º Honda
5º Ford

EDITORA DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

SHARE OF MIND

CONCEITO

HOTEL PARA EVENTO

SHARE OF MIND

CONCEITO

Ângela Figueiredo (Bourbon Atibaia) 
e Pedro Zidói (ABCFarma)

Patricia Marton (Blue Tree)

Carolina Pain (Almenat)

1º Bourbon Atibaia
2º Blue Tree
3º Almenat
4º Accor
5º Caesar

1º Bourbon Atibaia
2º Blue Tree
3º Almenat
4º Accor
5º Caesar

José Carlos Giaretta (Credinfar) e 
André Araújo (AC Farmacêutica)

Hamilton Mele Jr. e Ana Bendersky (Elsevier)

Adolfo Saettini (Conectfarma)

Rachel Bellusci (Moreira Jr.)

Rodrigo Faccas (EPUC)

1º AC Farmacêutica
2º Elsevier
3º Conectfarma
4º Moreira Jr.
4º Segmento Farma
5º EPUC

1º AC Farmacêutica
2º Conectfarma
3º Elsevier
4º Moreira Jr.
5º Segmento Farma

TOP SUPPLIERS 2012

PATROCINADORES



373737

Seja qual for a forma, nós cuidamos do conteúdo!Seja qual for a forma, nós cuidamos do conteúdo!Seja qual for a forma, nós cuidamos do conteúdo!

© 2013 Conectfarma® Publicações Científicas Ltda. | Rua Alexandre Dumas, 1.562, cjs. 23/24, 
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Para uma empresa tão jovem, é muito importante estar 

entre os melhores, principalmente por indicação de 

quem mais entende do negócio, seus clientes!

Por esse motivo, a  agradece a todos os 

clientes, médicos autores, parceiros e fornecedores que 

acreditaram e continuam acreditando em seu trabalho 

e profissionalismo.

É com orgulho e satisfação que, 

com menos de cinco anos de 

mercado, a    

anuncia a conquista do 2º e do 3º 

lugares nos quesitos “Conceito” 

e “Share of mind”, 

respectivamente, na premiação 

Top Suppliers 2012/13.

/Conectfarma
visite nossa página no facebook

Soluções em Educação Médica
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WWW.ALMENAT.COM.BR
ESPECIALISTA EM EVENTOS E CONVENÇÕES

O único espaço de eventos com hospedagem 
exclusivamente corporativa. Este é o Almenat.

Localizado em Embu das Artes, a 35 minutos 
de São Paulo, em meio a uma reserva 
protegida da mata atlântica, o Almenat alia 
conforto a ambientes projetados para 
profissionais que buscam estrutura impecável 
e produtividade para seus eventos.

Venha unir bons resultados a bons momentos.

O Almenat é o destino certo para que seu 
próximo evento fique marcado para sempre.

PROFISSIONAIS
CRIATIVOS
SE APRIMORAM
AQUI.

Anúncio Almenat 2013_1.indd   1 05/03/2013   15:59:10
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Depois de 62 anos de atuação no 
País e de consolidar seu portfólio de 
medicamentos junto à classe médica 
brasileira, os Laboratórios Baldacci 
conquistaram, no ano passado, o 
melhor market share dos últimos cinco 
anos (sexta posição no ranking de mer-
cado específi co – Px). “Esse resultado 
é fruto de investimentos constantes da 
empresa em várias áreas, mudanças 
organizacionais, readequação da 
linha de produtos e desenvolvimento 

de ações que possibilitaram ao 
Laboratório atingir um patamar 
nunca antes alcançado no Brasil.”, 
explica Humberto Katori, Gerente 
do Departamento de Apoio aos 
Negócios.

Segundo ele, uma das estra-
tégias de sucesso adotadas pela 
Farmacêutica foi a contratação de 
profi ssionais experientes para car-
gos de gerência, que se juntaram 
à equipe da companhia, proporcio-
nando renovação e mais dinamismo 

Fernando Palauso, Diretor Comercial

LABORATÓRIOS BALDACCI
INVESTIMENTOS CONSISTENTES FORTALECEM 
A MARCA NO BRASIL

na busca por melhor participação de 
mercado.

Com uma atuação focada em 
medicamentos de prescrição, o Labo-
ratório também investiu em ações de 
aproximação com a classe médica, 
levando prestação de serviço e infor-
mações que vêm contribuindo para a 
excelência da prática médica.

Nesse sentido, uma iniciativa impor-
tante foi a criação do Prêmio Baldacci 
de Publicação Científi ca para incentivo 
à ciência, que teve sua primeira edição 
no ano passado. Conforme explicou 
Sergio Hikawa, Gerente de Marketing, 
a ideia do prêmio surgiu a partir de uma 
oportunidade de reposicionamento da 
marca Divelol (carvedilol), que permitiu 

EM FOCO
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Arteria. Agência vencedora do
Prêmio Top Suppliers 2012 nas
categorias Share of Mind e Conceito.
Foco. Expertise. Excelência. Com 15 anos 
de experiência, a Arteria se apoia nesses 
pilares para entregar a vanguarda em 
comunicação para o mercado farmacêutico. 
Assim, conquistamos marcas fortes, 
resultados surpreendentes e, mais 
recentemente, o reconhecimento da 
indústria por todo esse comprometimento. 
Muito obrigado.
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e a empresa possa fl uir de forma técni-
ca, profi ssional e ética.

Hoje, o Baldacci comercializa seu 
portfólio de produtos, composto por 
mais de 25 medicamentos, em todo 
território nacional por meio de parce-
rias comerciais. A equipe de vendas, 
formada por 120 representantes, além 
de 12 gerentes distritais, quatro geren-
tes de contas e um gerente nacional de 
vendas, visita mais de 25 mil médicos 
mensalmente, nas especialidades car-
diologia, gastroenterologia, angiologia, 
urologia, psiquiatria, endocrinologia, 
entre outros.

O Laboratório também tem inves-
tido constantemente em pesquisa 
e desenvolvimento, apresentando 

Os Laboratórios Baldacci sur-
giram por meio do empreendedo-
rismo do Dr. Valentino Baldacci, 
que fundou, inicialmente, uma far-
mácia para manipulação de fórmu-
las para o tratamento de doenças 
comuns na época. Com o cres-
cimento dos negócios, em 1904, 
Valentino Baldacci dá início às 
operações da Matriz do Baldacci, 
uma das primeiras indústrias far-
macêuticas da Itália, localizada 
em Pisa, que desde sua origem 
dedicou-se à pesquisa científi ca, 
por meio de parcerias com univer-
sidades e cientistas italianos.

Até 1952, Dr. Valentino Baldacci 
administrou a companhia. Após 
seu falecimento, seu fi lho, o mé-
dico e professor Dr. Ugo Baldacci, 
que atuava fortemente no Instituto 
de Pesquisa Científi ca, assumiu a 
empresa.

Em 1993, foi substituído pelo 
fi lho, Dr. Massimo Baldacci, que 
preside a companhia até os dias 
de hoje.

Para homenagear seu fun-
dador, foi criada, em 1953, a 
Fundação Valentino Baldacci, com 
o intuito de promover e amparar a 
pesquisa científi ca nos campos da 
química e biologia. 

Com o objetivo de expandir sua 
atuação, a empresa chegou ao 
Brasil em 1951, instalando-se em 
São Paulo, em meio a um impor-
tante polo médico científi co, onde 
está localizada a Escola Paulista 
de Medicina. O País também abri-
ga uma das fábricas do laborató-
rio, além de Portugal e Itália.

Graças à sua tradicional serie-
dade científi ca, o Baldacci é hoje 
uma companhia respeitada na 
Europa e no Brasil.

maior aproximação com as sociedades 
médicas. O objetivo é premiar autores, 
contribuindo para a valorização dos 
pesquisadores, divulgação e o avanço 
das ciências no País. A comissão 
julgadora é formada por membros 
de renome na comunidade científi ca 
brasileira.

“A intenção é que esse projeto, 
que conta com apoio total do De-
partamento de Insufi ciência Cardíaca 
(DEIC) da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC), seja anual e aborde 
um tema diferente a cada edição. Na 
primeira edição, abordamos a Doença 
de Chagas, considerada uma doença 
negligenciada que ainda faz milhares 
de vítimas no Brasil”, revela Hikawa. 

Valorização dos recursos humanos

Outra ação do Baldacci para 
melhorar o relacionamento com os 
médicos foi na valorização e maior 
capacitação de seus colaboradores, 
especialmente da Força de Vendas. 
Para tanto, investiu-se na área de 
treinamento, cuja responsabilidade 
é capacitar toda a Força de Vendas, 
tornando as equipes mais efi cientes e 
competitivas na aplicação das novas 
estratégias. 

Além disso, a empresa criou uma 
gerência médica, que tem uma atua-
ção fundamental e trabalha alinhada 
às novas estratégias da Farmacêutica 
no Brasil. Atualmente, o Dr. Paulo 
Chizzola, médico do Instituto do Cora-
ção (Incor) e um grande expoente na 
medicina do País, é quem responde 
pelo cargo, contribuindo para que o 
relacionamento entre a classe médica 

VOCAÇÃO PARA PESQUISA

Em 2012, a Farmacêutica bateu recorde de 
produção e atingiu seu melhor market share no 
País, um patamar nunca antes alcançado.

Humberto Katori, Gerente do Departamento 
de Apoio aos Negócios
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produtos inovadores, de pesquisa 
própria e referências no mercado, 
que respondem por mais de 39% do 
faturamento da companhia. 

“O Baldacci dedica-se ao estudo 
de novos mecanismos bioquímicos 
que são a base de produtos farma-
cológicos e terapêuticos, como a 
aminaftona, o pidolato de piridoxina e 
lactobacillus rhamnosus, além do mo-
nonitrato-5 de isossorbida e Pygeum 
Africanum. A atuação conjunta com os 
centros de excelência qualifi cados na 
Itália e no exterior tem permitido a reali-
zação desses projetos, desenvolvendo 
novos produtos nas áreas terapêuticas 
de interesse da empresa”, acrescenta 
Hikawa.

Atualmente, a linha de medica-
mentos do Laboratório é composta 
pelos produtos referência: Monocordil 
(mononitrato de isossorbida); Metado-
xil (pidolato de piridoxina); Capilarema 
(aminaftona); e Prostem e Prostem Plus 
(Pygeum africanum / Urtica dioica). 

“Monocordil  é um produto pioneiro 
no tratamento da angina. O medica-
mento hoje é líder no mercado brasilei-
ro em prescrições, possuindo mais de 
seis apresentações diferentes – entre 
elas, a exclusiva formulação RETARD 
– e é uma das maiores referências 
no tratamento da angina e doenças 
coronarianas em todo o mundo, com 
milhares de estudos científi cos que 
dão respaldo à sua efi cácia”, destaca 
Hikawa.

Recorde de produção

O Laboratório também bateu 
recorde de produção em 2012 e 
pretende continuar nesse ritmo neste 
ano. Conforme explicou Fernando Pa-
lauso, Diretor Comercial, a companhia 
investirá em estratégias para lança-
mentos de novos produtos, a fi m de 
atender às necessidades do mercado 
brasileiro. Em 2013, o Baldacci projeta 
um crescimento unitário de 12%, pre-
parando a empresa para lançamentos 
importantes em 2014. Nos próximos 
dois anos, a companhia concentrará 
seus maiores esforços na ampliação 
do portfólio, que deverá ganhar oito 
novas drogas também na cardiologia.

O Prêmio Baldacci de Publicação Científi ca para incentivo à ciência tem 
como objetivo reconhecer autores, contribuindo para a valorização dos 
pesquisadores, divulgação e o avanço das ciências no País.

Segundo Palauso, o Brasil tem 
uma importância estratégica para os 
negócios do Grupo e para a expansão 
na América Latina. “O País representa 
46% do mercado latino-americano. 
O objetivo é avançarmos no continen-
te, seguindo um planejamento estraté-
gico de expansão de negócios posto 
em prática no fi nal de 2012. Nesse 
processo de expansão, a primeira eta-
pa é buscarmos parceiros comerciais 
que possam introduzir e fortalecer a 
marca Baldacci nos demais países la-
tino-americanos. O mercado brasileiro 
está cada vez mais competitivo e em 
constante transformação. A entrada de 
grandes grupos internacionais no vare-
jo vai mexer com o setor e exigir novas 
estratégias dos laboratórios. Além dos 
mercados de genéricos e similares, um 
nicho que deverá atingir crescimento 
signifi cativo será o de doenças raras, 
que exige especialização e oferece 
maior rentabilidade. Estamos atentos 
às mudanças do segmento e acredita-
mos que as estratégias adotadas nos 
últimos anos pela companhia trarão 
resultados positivos em termos de 
aumento de participação no mercado 
brasileiro e fortalecimento de marca 
junto aos médicos prescritores”, prevê 
Palauso. 

Veja mais sobre este assunto no 
Hot Site: www.snifbrasil.com.br.

Sergio Hikawa, Gerente de Marketing

EM FOCO
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É interessante como, até a partir 
de um confl ito envolvendo marcas de 
celulares, é possível tirar ensinamentos 
para os titulares de marcas farmacêu-
ticas. Um bom exemplo é a recente 
polêmica envolvendo a Gradiente e a 
Apple em torno da marca IPHONE. 

A história começa no ano 2000, 
mais precisamente no dia 29 de mar-
ço, quando a empresa IGB Eletrônica 
(Gradiente) depositou um pedido de 
registro perante o INPI para a marca 
“G GRADIENTE IPHONE”, na forma 
mista (incluindo o logo da Gradiente), 
para identifi car aparelhos telefônicos 

celulares. Seis longos anos se pas-
saram até que a Apple depositasse 
seu pedido de registro para a marca 
“IPHONE iPhone” no Brasil e no ex-
terior, tendo o lançamento mundial do 
primeiro celular iPhone da Apple ocor-
rido apenas um ano depois, em 2007. 

Em 2 de janeiro de 2008, o registro 
da marca “G GRADIENTE IPHONE”1  
foi concedido pelo INPI, enquanto que 
o pedido de registro2 da Apple conti-
nuava aguardando a análise daquele 
Instituto. Independentemente de uma 
decisão sobre o pedido de registro de 
sua marca, a Apple colocou seu apare-
lho iPhone no mercado brasileiro. Por 
sua vez, a Gradiente, mesmo já tendo 
o registro da marca desde janeiro de 
2008, não se preocupou em utilizá-la 
até dezembro de 2012, ou seja, menos 
de um mês antes de seu registro fi car 
vulnerável à caducidade.

Nesse sentido, é importante no-
tar que, de acordo com o art. 143 

da LPI (Lei da Propriedade Industrial 
nº 9.279/96)3, o uso de uma mar-
ca deve ser iniciado em até 5 (cinco) 
anos, contados da data da concessão 
do respectivo registro, e a marca deve 
ser usada tal como concedida. Caso 
contrário, a requerimento de qualquer 
pessoa com legítimo interesse, esse 
registro poderá ser declarado cadu-
co e, consequentemente, extinto. Por 
esse motivo, antes que expirasse o 
prazo de cinco anos, a Gradiente co-
locou um celular no mercado com a 
marca “G GRADIENTE IPHONE”, exa-
tamente na forma como a marca havia 
sido concedida, o que, em princípio, 
deverá ser sufi ciente para impedir a 
caducidade do registro. 

Essa ação da Gradiente mere-
ceu destaque em praticamente todas 
as mídias e, de acordo com as notí-
cias veiculadas, em vista da existên-
cia do registro da empresa brasileira, 
o pedido de registro da Apple seria 

Em 2008, o registro 
da marca “G 
GRADIENTE IPHONE” 
foi concedido pelo 
INPI, enquanto que 
o pedido de registro 
da Apple continuava 
aguardando a 
análise daquele 
Instituto.

O QUE SE PODE APRENDER COM O 
CASO IPHONE 
Deborah Portilho 

COLUNA LEGAL
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indeferido, e o famoso iPhone poderia 
até ser retirado do mercado brasileiro. 
Com efeito, como a marca IPHONE da 
Apple é, tecnicamente, uma “reprodu-
ção parcial” da marca anteriormente 
registrada “G GRADIENTE IPHONE”, 
de acordo com a LPI, o INPI deveria 
indeferir o pedido de registro da Apple, 
com base no art. 124, XIX, da LPI4, 
como realmente ocorreu em 13 de fe-
vereiro de 2013. 

Contudo, o indeferimento do pedi-
do de registro da marca não implica, 
necessariamente, a retirada dos pro-
dutos da Apple do mercado. Nesse 
sentido, é importante notar que, de 
acordo com o art. 129 da LPI5, o ci-
tado registro concede à Gradiente o 
direito ao uso exclusivo de sua marca, 
em todo o território nacional e, por via 
de consequência, o direito de impedir 
terceiros de usar marca igual ou seme-
lhante. Entretanto, a decisão de tentar 
impedir que a Apple utilize a marca no 
País cabe unicamente à Gradiente e 
não ao INPI. E, mesmo que a decisão 

do INPI em relação ao pedido de regis-
tro da marca fosse fi nal (o que ainda 
não é), seria necessário que a própria 
Gradiente movesse uma ação judicial 
para que a Apple cessasse o uso da 
marca iPhone no Brasil.

Como a simples existência do re-
gistro da Gradiente deixou a Apple em 
uma posição relativamente desfavorá-
vel, ela fez uso da máxima: “a melhor 
defesa é o ataque”. Assim, mesmo a 
Gradiente tendo iniciado o uso de sua 
marca antes do prazo de cinco anos, 
a Apple pediu a caducidade do regis-
tro da Gradiente, alegando que tal uso 
não teria sido “genuíno, mas planejado 
unicamente para se evitar a incidência 
do instituto da caducidade e não para 
constituir um uso legítimo, efetivo e leal 
de marca registrada”6. Nesse sentido, 
a LPI estabelece apenas que o registro 
caducará se, decorridos cinco anos da 
concessão, “o uso não tiver sido ini-
ciado no Brasil”. Assim sendo, mesmo 
que a Gradiente tenha iniciado o uso 
de sua marca apenas para fortalecer 

sua posição em uma possível negocia-
ção com a Apple, não se pode afi rmar 
que a tese defendida pela Apple será 
acatada pelo INPI. De qualquer forma, 
a questão provavelmente será resol-
vida pelas partes bem antes de uma 
decisão daquela autarquia. 

Mas e os ensinamentos? 
Bem, o primeiro é sobre a coinci-

dência na escolha da marca IPHONE 
pelas duas empresas. Na realidade, 
quando se escolhe marcas formadas 
por termos de uso comum no seg-
mento, corre-se esse risco. No caso 
da marca IPHONE, ela foi construída 
de forma muito óbvia e nada original: 
pela junção da letra “i” de internet com 
a palavra “phone”. Marcas como essa 
são consideradas fracas sob o ponto 
de vista jurídico e, se não forem in-
deferidas com base em uma marca 
igual ou semelhante anteriormente 
registrada, acabam tendo de conviver 
com marcas similares, como é o caso 
das marcas ANADOR, ALIVIADOR, 
LISADOR, MIRADOR, SARADOR, 

Em vista da existência do registro Em vista da existência do registro 
da empresa brasileira Gradiente, o da empresa brasileira Gradiente, o 
pedido de registro da Apple para a pedido de registro da Apple para a 
marca IPHONE seria indeferido, e 
o famoso aparelho poderia até ser o famoso aparelho poderia até ser 
retirado do mercado brasileiro.
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1 Registro nº 822112175
2Pedido Nº 828743193
3Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento 

de qualquer pessoa com legítimo interesse se, de-
corridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data 
do requerimento:

        I - o uso da marca não tiver sido iniciado 
no Brasil; ou

        II - o uso da marca tiver sido interrom-
pido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 
se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com 
modifi cação que implique alteração de seu caráter 
distintivo original, tal como constante do certifi cado 
de registro.

4 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 certifi car produto ou 
serviço idêntico, semelhante ou afi m, suscetível de 
causar confusão ou associação com marca alheia;

5 Art. 129. A propriedade da marca adquire-se 
pelo registro validamente expedido, conforme as dis-
posições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu 
uso exclusivo em todo o território nacional (...)

6Petição Eletrônica 850130005082, de 
10/01/2013 (disponível no PORTAL INPI). 

7Art. 135. A cessão deverá compreender todos 
os registros ou pedidos, em nome do cedente, de 
marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto 
ou serviço idêntico, semelhante ou afi m, sob pena 
de cancelamento dos registros ou arquivamento dos 
pedidos não cedidos.

SEDADOR, SYLADOR, entre outras 
que coexistem no mercado. Assim, 
se a empresa quer uma marca forte, 
ela deve buscar nomes que não sejam 
relacionados com os próprios produ-
tos. DALSY e PONSTAN, para medi-
camentos para dor, e BLACKBERRY 
e mesmo APPLE, para celulares, são 
exemplos de marcas fortes.

O segundo ensinamento é quan-
to ao uso da marca, seja ela forte ou 
fraca. É imprescindível que, além de 
o uso ser iniciado antes de expirar o 
prazo de cinco anos e também não ser 
interrompido por mais de cinco anos 
consecutivos, é igualmente importante 
que a marca seja efetivamente usada, 
em escala comercial, e exatamente na 
forma como foi registrada. Caso con-
trário, o respectivo registro pode ser 
declarado caduco. 

Outro ensinamento diz respeito 
à impossibilidade de a Gradiente li-
cenciar e/ou ceder sua marca para a 
Apple. Com efeito, a Gradiente não 
pode licenciar sua marca, porque tal li-
cença seria para a marca registrada “G 
GRADIENTE IPHONE”, e não apenas 
para o elemento IPHONE. E a Apple, 
certamente, não iria usar a marca da 
Gradiente. Também por a marca ser 
formada pelo G de Gradiente e pela 
própria marca GRADIENTE, a empresa 
brasileira não pode ceder seu registro 

De acordo com o art. 143 
da LPI (Lei da Propriedade 
Industrial Nº 9.279/96), o 
uso de uma marca deve 
ser iniciado em até cinco 
anos, contados da data da 
concessão do respectivo 
registro, e a marca deve 
ser usada tal como 
concedida.

para a Apple, pois, de acordo com o art. 
135, da LPI7, isso implicaria a extinção 
automática de todos os registros das 
marcas formadas pelo nome Gradiente 
que não fossem cedidos para a Apple. 
Uma possibilidade seria um acordo de 
coexistência das marcas da Gradiente 
e da Apple. Entretanto, como esse tipo 
de acordo não é previsto pela LPI, o 
INPI não é obrigado a aceitá-lo e pode 
manter o indeferimento do pedido de 
registro da marca da Apple. 

Em vista dessas restrições, para 
que as empresas não se vejam impos-
sibilitadas de negociar seus registros, 
elas devem evitar registrar marcas (para 
produtos) que incorporem o elemento 
característico do nome da empresa, 
como, por exemplo, “G GRADIENTE 
IPHONE” e SEDALMERCK.

Mas como termina a questão da 
marca IPHONE? Muito provavelmen-
te em um acordo e, possivelmente, a 
Gradiente renunciando ao seu regis-
tro, pois isso automaticamente abriria 
o caminho para o registro da marca 
da Apple. Mas isso vai depender se, e 
quanto, a Apple está disposta a pagar. 
Como toda boa história, essa também 
divide opiniões, mas nada impede que 
ela venha a ter um fi nal nos moldes do 
“foram felizes para sempre!”. 

COLUNA LEGAL
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sistemas, estimula a criatividade e, si-
multaneamente, exige um alto grau de 
gerenciamento e estruturação.

Um dos resultados que as empre-
sas mais buscam nos seus sistemas 
de gestão continua sendo uma fórmu-
la para encantar ou satisfazer o clien-
te. Mas que, ao mesmo tempo, consi-
ga criar um clima interno de espírito de 
equipe e comprometa seus colabora-
dores de forma criativa e com entu-
siasmo. Ou seja, alinhando interesses 
coletivos e individuais de maneira sa-
tisfatória e produtiva, para ambos. 

O curioso é que, enquanto as em-
presas continuam fazendo experiên-
cias com modelos e gurus de outras 

Qual empresa não gostaria de ter pessoas 
altamente motivadas? As organizações do 
Carnaval têm esses elementos sem gastar milhões 
em programa de treinamento.

ESCOLA DE SAMBA
FÁBRICA DE SONHOS E ILUSÕES X MUNDO CORPORATIVO
Arnaldo Pedace

Já imaginaram transformar a em-
presa ou equipe em uma escola de 
samba? Pois bem, não se trata de lar-
gar tudo e começar a confeccionar 
fantasias e carros alegóricos. A ideia é 
trazer para o mundo corporativo tudo 
o que há de melhor e de mais motiva-
dor nos barracões. Afi nal, quantas em-
presas você conhece que possuem a 
garra, a perseverança, a organização, 
a criatividade e o senso de equipe de 
uma escola de samba?

Diversos autores de outras áreas 
do conhecimento já contribuíram com 
narrativas acerca do Carnaval, como 
na Antropologia, Cavalcanti (1999 e 
2006) e DaMatta (1973 e 1979); na 
Geografi a e História da Arte, Ferreira 
(1999 e 2005); na Literatura, Valença 
(1996) e Araújo (2003). 

Depositando nosso olhar sobre a 
Escola de Samba, percebemos que 
se trata de uma organização que não 
funciona apenas no período do Car-
naval. Ela gera empregos, desenvolve 

realidades culturais, temos, aqui mes-
mo, uma das estruturas mais fantás-
ticas de satisfação do cliente, equipe 
integrada e altíssimos índices de moti-
vação individual.

Refi ro-me a um fenômeno que en-
canta tanto o brasileiro, quanto tam-
bém os estrangeiros que com ele to-
mam contato. É a Escola de Samba.
E ela pode ser vista como um proces-
so de estruturação coletiva e individu-
al, da alegria que é contagiante e en-
che todos os nossos sentidos (visão, 
audição etc.) de encantamento.

O Carnaval ganha forma pelas 
mãos de ferreiros, marceneiros, cos-
tureiras, bordadeiras e artesãos. Das 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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favelas para o mundo, as Escolas de 
Samba do Rio de Janeiro se organi-
zaram e, juntas, conquistaram respei-
to e prestígio, que se materializaram 
por meio da construção de um Sam-
bódromo, da Cidade do Samba, en-
tre outras ações. A temática tem sido 
estudada pela Sociologia, Antropolo-
gia, Psicologia e Comunicação, mas 
pouco iluminada pela área da gestão. 
Realizou-se estudo exploratório em 
que se utilizou fonte de dados primá-
rios e secundários, visando verifi car as 
características do sistema de contro-
le gerencial das Escolas de Samba. 
As variáveis estudadas foram: estru-
tura organizacional; objetivos organi-
zacionais; controle organizacional e 

avaliação de desempenho. Entre os 
achados, verifi cou-se que a motivação 
das pessoas é elemento necessário 
para que essas agremiações possam 
atingir os seus objetivos.

Quem vê a alegria dos foliões  em 
um Carnaval, seja em uma escola de 
samba, seja em um trio elétrico, não 
imagina a estrutura organizacional que 
existe por trás da festa popular. Aliás, o 
Carnaval deixou de ser há muito tempo 
apenas uma inocente manifestação 
cultural para se tornar cada vez mais 
uma atividade profi ssionalizada que, 
como tal, tem muito a ensinar às 
organizações tradicionais. 

Qual empresa não gostaria de ter 
pessoas envolvidas, altamente moti-

vadas, com criatividade e forte espírito 
de equipe? As organizações do Car-
naval têm esses elementos com muita 
naturalidade e sem gastar milhões em 
programa de treinamento, recompen-
sas e benefícios. Mas qual o segredo? 
“O que ocorre é a aliança entre duas 
coisas, que no fundo toda a empresa 
busca, que é a aliança entre o dever 
e o prazer. A Escola de Samba con-
segue coisas fantásticas, que acredito 
sejam dignas de serem observadas”, 
afi rma Renato Bernhoeft, Consultor de 
Empresas e Presidente da Bernhoeft 
Consultoria.

O primeiro ponto é, sem dúvida, 
a motivação das pessoas envolvidas 
com uma Escola de Samba. O que 

Quem vê a alegria dos foliões em um 
Carnaval não imagina a estrutura 
organizacional que existe por trás da 
festa popular.
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faz um sambista, depois de trabalhar 
o dia inteiro, chegar à quadra da es-
cola e ensaiar a letra por horas a fi o 
com todo entusiasmo? Isso só pode 
ser entendido a partir de uma enorme 
paixão pela bandeira da escola.

Afi rma Marcelo Dantas, Profes-
sor da Escola de Administração da 
Universidade Federal da Bahia (UFB), 
que as corporações também buscam 
trabalhar no simbólico das pessoas. 
O profi ssional quer estar na empresa 
porque ela é uma das melhores para 
se trabalhar. Isso gera status, ou seja, 
as empresas também buscam ter im-
portância simbólica para ser objeto de 
desejo. Na verdade, as companhias 
têm inveja dessas organizações que, 
naturalmente e comunitariamente, são 
um grande objeto de desejo. 

Vamos deixar de lado o precon-
ceito de encarar a Escola de Sam-
ba apenas como uma manifestação 
da cultura popular. Se possível ainda, 
não se deixe contaminar na sua aná-
lise pela infl uência e o domínio que a 
contravenção exerce sobre o Carnaval 
brasileiro.

O alegre espetáculo que vemos no 
sambódromo, combinando luz, cores, 
coreografi a e som,  é o resultado de 
muito trabalho, competência e dedica-
ção. Ele não ocorre por acaso.

Entre os estudos interessantes so-
bre este tema merece destaque a pes-
quisa da antropóloga Maria Júlia Gol-
dwasser, apresentado em seu livro 
O palácio do samba – Estudo antro-
pológico da Escola de Samba Estação 
Primeira da Mangueira.

Diz ela que a Mangueira se confi -
gura como uma solução entre o prin-

cípio de estrutura, dado a sua orde-
nação institucional, e o princípio da 
antiestrutura, dado ao seu caráter 
Carnavalesco. Ou seja, é sua anties-
trutura estruturada que representa sua 
contradição essencial.

Prossegue afi rmando que a 
escola, em si, é uma totalização 
dessas duas tendências: O desfi le de 
Carnaval, como sistema de ação ritual, 
e a organização formal da escola, 
como sistema de ação técnico-
racional. “Ambos se projetam como 
modelos, simétricos e inversos, na 
mesma estrutura. São confi gurações 
limites dentro do mesmo grupo de 
transformações. A ação técnica da 
Escola se traduz em um processo 
de burocratização ainda incipiente, 
que é ditado pelas exigências de 
uma organização empresarial em 
formação, resultado da construção e 
administração de uma sede própria 
de porte considerável. E aí também 
se assiste intervirem claros elementos 
de ritualismo sobre a prática decisória 
diária”.

Segundo Maria Júlia, “existe uma 
relação de necessidade entre a Es-
cola-Empresa e a Escola-Desfi le, em 
seus respectivos graus de estrutu-
ração: é da dramatização, encena-
da no desfi le, que se deriva o signi-
fi cado de toda prática efetuada no 
decurso do ano. Enquanto isso, na 
Escola-Empresa geram-se os recur-
sos necessários à efetivação deste. 
É por isso que a evolução da escola se 
confunde tão de perto com a evolução 
do desfi le, como dois processos cor-
relatos e simultâneos, ou como duas 

expressões manifestamente distintas 
da mesma realidade subjacente”.

E quando olhamos a escola, na 
perspectiva de uma estrutura, pode-
mos localizar as “alas” como depar-
tamentos. Lá estão a “Ala dos com-
positores”; “Ala da Bateria”; “Ala das 
Baianas” etc. Todas elas subordina-
das à Diretoria da Escola e Comissão 
do Carnaval.

Pelas declarações de um diretor 
da escola pode-se verifi car o grau de 
disciplina exigido dos seus compo-
nentes. Diz ele: “Para conseguir uma 
disciplina mais sólida, organizei um 
estatuto com os companheiros. Ele 
não era registrado, mas quando a tur-
ma compreende o que é um estatuto, 
ela age com mais responsabilidade. 
Inclusive, foram admitidos, demitidos 
e expulsos alguns, com base nesse 
regulamento”.

Considerando que a Escola de 
Samba se apoia sobre um tríplice fun-
damento para uma execução “sam-
bística” completa, que compreende, 
canto, dança e ritmo, podemos en-
tender, e valorizar mais ainda, a bele-
za que apreciamos no sambódromo. 

Eis uma experiência digna de ser 
olhada e estudada por nossas univer-
sidades, acadêmicos, consultores or-
ganizacionais, executivos e empresas 
com maior interesse e menor precon-
ceito. E ela está a nossa disposição no 
Brasil e sem custo. 

Quando olhamos a escola, na perspectiva de uma estrutura, 
podemos localizar as “alas” como departamentos.
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Em uma palestra sobre marketing 
digital, da qual participei recentemen-
te, a seguinte frase me chamou, par-
ticularmente, a atenção: “Não adianta 
nada ter um site sensacional se você 
não conseguir fazer com que as pes-
soas cheguem até ele. Por outro lado, 
tem pouca utilidade arrastar muitas 
pessoas para o seu site se ele for ruim.” 

Com essa colocação o palestrante 
tentava convencer os presentes sobre 
a importância das ferramentas de ge-
ração de tráfego (SEM/SEO) andarem 
de mãos dadas com um site atraente 
para seus usuários. Olhando de relan-
ce, pode parecer que é uma lição nova, 
aplicada a uma área nova do universo 
da comunicação mercadológica. Ledo 
engano. Trata-se de um princípio que 
rege a efi cácia promocional desde sem-
pre. Explico. Uma peça publicitária, por 
exemplo, primeiro precisa ser notada, 
para depois ser entendida e considera-
da relevante pelo consumidor.

Ao desenvolver qualquer material, 
um criativo – orientado por um ges-
tor – deveria se fazer duas perguntas 

básicas. Primeiro: consegui fazer o 
cliente se interessar por esse anúncio –
ou comercial, ou broad-side? Afi nal, só 
se ele se interessar é que irá mergulhar 
na mensagem para compreendê-la 
verdadeiramente. Segundo: consegui 
transmitir um conteúdo relevante de 
forma a infl uenciá-lo de alguma forma? 
No limite: o cliente vai ter vontade de 
ver um pouco mais? E quando ele vir 
um pouco mais, irá encontrar algo que 
faz sentido para ele?

Simples. Quase simplista. E en-
tão por que vemos tanta propaganda 
que diverte sem vender, convivendo 
com outras tantas que venderiam se 
fossem vistas, mas que não vendem 
porque são chatas? Porque, apesar de 
ser simples como ideia, é um enorme 
desafi o conseguir encontrar o equilíbrio 
entre esses dois fatores: a criatividade e 
a consistência conceitual. Geralmente, 
é necessário tentar muitas vezes até 
chegar lá. É fundamental ter coragem 
de dizer “não” até encontrar algo que 
realmente abrace as duas dimen-
sões. E na era da pressa fantasiada 

de velocidade, acaba-se sacrifi can-
do a qualidade para atingir um resul-
tado rápido. Quando isso acontece, 
um gestor está jogando dinheiro fora. 
É melhor não fazer nada do que entre-
gar uma performance abaixo da críti-
ca em termos de captura de atenção 
e consistência de mensagem. Agora 
preciso ser sincero. Se no limite for ne-
cessário abrir mão de uma das coisas, 
é melhor investir em algo que consiga 
atrair o cliente, mesmo que defi ciente 
em termos de proposta de valor do que 
vice-versa. Afi nal, se uma pessoa se in-
teressar pelo que viu, sempre vai restar 
um traço de goodwill para colaborar 
com a construção da marca. Por outro 
lado, se o cliente nem lhe notar, é como 
se você não tivesse feito nada. O que é 
muito ruim, porque a fatura do veículo, 
certamente, vai chegar! 

ATRAIR E CONQUISTAR
Yuri Trafane
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Por que vemos tanta 
propaganda que 
diverte sem vender, 
convivendo com 
outras tantas que 
venderiam se fossem 
vistas, mas que não 
vendem porque são 
chatas?
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Da esq.: Cleiton de Castro Marques; Omilton Visconde Jr; Senador Paulo Bauer (PSDB/SC); Dirceu Barbano (Diretor-Presidente da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) e Luiz Odorico Monteiro de Andrade (Secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde)

Cleiton de Castro Marques

Fotos: Fabio Franci

Em 18 de fevereiro, foi empossa-
da a nova diretoria do Sindicato da 
Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma), 
em cerimônia na sede da entidade 
que contou com a presença de auto-
ridades da área da saúde, políticos, li-
deranças empresariais e dirigentes de 
entidades setoriais. 

Também prestigiaram o evento, 
entre outras autoridades, o Senador 
Paulo Bauer, o Presidente da Anvisa, 
Dirceu Barbano, e o Secretário de 

SINDUSFARMA TEM NOVA DIRETORIA 
PARA O TRIÊNIO 2013-2015

Gestão Estratégica e Participativa do 
Ministério da Saúde, Luiz Odorico 
Monteiro de Andrade.

 Em seu discurso de posse, o 
Presidente eleito, Cleiton de Castro 
Marques, disse que mais do que 
qualquer outra entidade setorial, o 
Sindusfarma tem empunhado a ban-
deira do que chamou de “desenvolvi-
mento sem fronteiras”. Isso quer dizer 
que os laboratórios farmacêuticos ins-
talados no Brasil devem ser incentiva-
dos a gerar inovação no País, seja qual 

for sua origem de capital. “O que real-
mente importa é que medicamentos 
inovadores sejam desenvolvidos, tes-
tados e produzidos aqui”, destacou.

 Ao afi rmar que a dinâmica da ino-
vação requer a revisão de aspectos 
da regulação do mercado farmacêuti-
co, o novo presidente do Sindusfarma 
elogiou os rígidos padrões da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), que incentivaram o parque 
industrial brasileiro a atingir um nível 
de excelência que o equipara aos 

Em seu discurso de 
posse, o Presidente eleito, 
Cleiton de Castro Marques, 
falou da importância dos 
laboratórios farmacêuticos 
instalados no Brasil serem 
incentivados a gerar 
inovação no País, seja qual 
for sua origem de capital.

NOTÍCIAS
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Da esq.: Davi David (Sanofi ), Nelson Libbos (ex-Vice-Presidente do Sindusfarma) 
e Heraldo Marchezini (Vice-Presidente do Sindusfarma)

melhores polos farmacêuticos do 
mundo. “O que se espera da Anvisa 
agora é que dê prosseguimento a esse 
esforço, o aperfeiçoe e, ao mesmo 
tempo, simplifi que seus processos, 
que, muitas vezes, são ritos de rotina 
que aguardam um longo período em 
fi las de espera”, disse.

Cleiton defendeu a revisão urgen-
te da política de defi nição de preços 
do mercado farmacêutico. “A corre-
ta precifi cação dos medicamentos é 
fundamental para que as empresas 
gerem caixa para investir em inova-
ção”, ressaltou. “Na prática, a regra 
atualmente em vigor funciona como 
fator de desestímulo aos investimen-
tos em Pesquisa e Desenvolvimento”, 
complementou.

Em seu pronunciamento de des-
pedida, Omilton Visconde Jr. também 
destacou a importância da inovação 
para futuro do setor, observando que, 
no Brasil, esses esforços são espas-
módicos e confusos, rumando com 
frequência “para objetivos nacionalis-
tas legítimos, mas viciados em fórmu-
las antiquadas”. Ele pregou a defi nição 
de ações de longo prazo nessa área. 
“Caso contrário, nossa crônica depen-
dência tecnológica pode se tornar sis-
têmica e defi nitiva”, afi rmou.

 

Emenda constitucional
 
O Senador Paulo Bauer falou da 

Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC), de sua autoria, que isenta os 
medicamentos de todos os impostos. 
“Apresentei uma PEC, que já trami-
ta por longo caminho no Senado da 
República e tem o único propósito de 
contribuir para que a população bra-
sileira tenha medicamentos a um cus-
to menor para poder ter mais saúde, 
graças ao consumo regular e efetivo 
de medicamentos, conforme é neces-
sário no âmbito dos tratamentos de 
saúde”, explicou o senador.

 Cleiton e Omilton manifes-
taram apoio irrestrito à PEC do 

senador Bauer. Ambos disseram que 
o Sindusfarma continuará lutando pela 
aprovação da proposta, uma vez que 
a elevada carga tributária dos medica-
mentos difi culta o acesso da popula-
ção aos medicamentos.

O Presidente da Anvisa, Dirceu 
Barbano, enalteceu o “papel im-
portantíssimo” desempenhado pelo 
Sindusfarma. “O Sindusfarma conse-
gue fazer o seu papel de interlocutor 
da parte da indústria altamente qua-
lifi cado; dentro do Governo nós olha-
mos a entidade sempre dessa manei-
ra, como interlocutor absolutamente 
capaz de levar e de propor à esfera 
governamental aquilo que, de fato, in-
teressa para a indústria, mas sempre 
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Confi ra a composição da nova Diretoria do Sindusfarma

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 (Pfi zer)
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)

Os Suplentes da nova Diretoria são:

1º Suplente: Renata Spallicci (Apsen)
2º Suplente: Roberto P. de Alvarenga (Shire)
3º Suplente: Fernando Salles Annunziata Marques (Ativus)
4º Suplente: Maria Heloísa Albuquerque M. Simão (Zodiac)
5º Suplente: Maurício Ricardo Tinello (Libbs)
6º Suplente: João Sanches (MSD)
7º Suplente: Flávio Vormittag (Furp)
8º Suplente: Gaetano Crupi (Bristol-Myers-Squibb)
9º Suplente: Michel Kfouri Filho (Inpharma)
10º Suplente: José Antônio Alas Quinteros (Lilly)
11º Suplente: Ogari de Castro Pacheco (Cristália)
12º Suplente: Hagop Barsoumian (Chiesi)

Os novos membros efetivos do Conselho Fiscal são:

Marcelo Gilioli (Pfi zer)
Rubens Filho (Almeida Prado)
Walker M. Lahmann (Hypermarcas)

Suplentes:

Andréa Hellmeister Montragio (Teva)
Paulo dos Santos Ramos (Eurofarma)
Davi David (Sanofi -Aventis)

Os delegados efetivos na Fiesp são:

Nelson Mussolini (Sindusfarma)
Lauro Moretto (Sindusfarma)

Suplentes:

Luiz Antonio Diório (Sindusfarma)
Arnaldo Pedace (Sindusfarma)

observando também as questões relaciona-
das às políticas públicas na área”, disse.

 Ele concluiu: “O Sindusfarma tem cumpri-
do esse papel de capacitar pessoas, de dia-
logar e de fazer com que o País possa cami-
nhar melhor, tendo uma indústria farmacêutica 
forte.”

 Pesquisa clínica
 
O Secretário de Gestão Estratégica e 

Participativa do Ministério da Saúde, Luiz 
Odorico Monteiro de Andrade, disse que o 
grande desafi o da pasta é a incorporação de 
novas tecnologias e a eliminação dos entraves 
às pesquisas clínicas no País. “Eu e o meu co-
lega Mussolini temos feito um esforço enorme 
no Conselho Nacional de Saúde, e vamos su-
perar essas amarras criadas pela questão da 
pesquisa clínica. Temos o objetivo de reduzir 
esse tempo, essa burocracia; e que a gente 
possa fazer todos os níveis de estudos clíni-
cos no Brasil”, acrescentou. 

 Odorico também defendeu a ampliação 
das parcerias entre o Governo e a indústria far-
macêutica. “Essas parcerias que temos agora 
com a indústria, que são exitosas no campo do 
acesso [como o programa Aqui Tem Farmácia 
Popular], devem ser ampliadas. Essa é uma 
defi nição da Presidente Dilma, uma preocu-
pação do Ministro Alexandre Padilha e uma 
liderança importante do Secretário Carlos 
Gadelha, nesse diálogo permanente com a 
indústria, construindo uma agenda para um 
Brasil maior, mais justo, mais solidário e com 
mais crescimento econômico para toda a so-
ciedade”, afi rmou o secretário.

O Senador Paulo Bauer falou 
da Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC), de 
sua autoria, que isenta os 
medicamentos de todos os 
impostos e visa contribuir para 
que a população brasileira tenha 
medicamentos a um custo menor.

NOTÍCIAS
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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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Nesta edição, escolhi este tema 
chave para o desenvolvimento de 
qualquer pessoa. É um termo falado 
por muitos, mas, na realidade, é en-
tendido e praticado por poucos. 

Existem milhões de artigos que fa-
lam sobre liderança. Tenho lido pelo 
menos 20 autores que abordam o as-
sunto. Um dos que mais gosto é John 
C.  Maxwell, que em seu livro Desen-
volva o líder que está em você, explica 
com precisão o que é um líder e como 
se tornar um.

Quero fazer uma pequena expla-
nação desta obra e de muitos outros, 
que tratam deste apaixonante tema.

Começaremos falando do que é 
liderança. Eu fi co com o conceito de 
Maxwell, que diz que liderança é igual 

a infl uência. Acredito nesta defi nição, 
pois temos na história líderes que in-
fl uenciaram o mundo positivamente, 
como Jesus e John F. Kennedy, e tam-
bém líderes que infl uenciaram negati-
vamente, como Hitler. 

Vemos que um líder tem de pos-
suir seguidores. Portanto, este é outro 
conceito importante. Existem pessoas 
que nascem com a qualidade de ser lí-
der, mas muitas se preparam e apren-
dem a se tornar um. Você pode ser um 
líder, porém, precisa estudar muito e 
aprender alguns conceitos.

Robert Dilenschneider em seu livro 
Power And Infl uence expõe o concei-
to de “triângulo do poder”, explicando 
que os três componentes deste triân-

gulo são: comunicação, reconheci-
mento e infl uência.

Sob este ponto de vista, percebe-
mos que é muito importante a forma 
como você se comunica com os de-
mais. Para cada tipo de pessoa, você 
utiliza uma forma diferente: com sua fa-
mília você se comunica de um jeito; no 
seu trabalho de outro; e com o público, 
de outro. E com você, como é que está 
a sua comunicação?

Se você ainda acredita que não co-
munica suas ideias de uma maneira fá-
cil, esse é o primeiro ponto que você 
tem de se dedicar e se desenvolver, se 
quiser ser um líder. Existem muitos cur-
sos de comunicação que podem ajudá-
-lo nisso. Comece fazendo um.

POSSO SER UM LÍDER
Fernando Loaiza 

A liderança começa com bom relacionamento, e não com regras, mas sim 
com o coração e a aproximação.

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

Depois que você aprender a se co-
municar de boa forma, verá como ga-
nhará o reconhecimento das pessoas, 
para, posteriormente, poder infl uenciá-
-las.

Para Maxwell, existem níveis de lide-
rança:

Nível 1: Posição

Esse é o nível básico: a entrada da li-
derança, a única infl uência que se tem 
proveniente de um título. As pessoas to-
mam controle porque são solicitadas a 
ocupar uma posição. Nesta posição, 
têm autoridade. Mas lembremos que a 
autoridade é só força do cargo, é ser o 
chefe, mas não, necessariamente, são 
líderes, pois ser líder consiste em ser a 
pessoa a quem os outros seguirão con-
fi antes.

Algumas diferenças entre chefe e lí-
der são:

1. O chefe fala sem escutar. O líder 
escuta sem falar;

2. O chefe limita o espaço. O líder 
abre as fronteiras; 

3. O chefe não permite criatividade. 
O líder exige criatividade;

4. O chefe maneja seus emprega-
dos. O líder os capacita;

5. O chefe depende da autoridade. 
O líder tem boa vontade;

6. O chefe inspira temor. O líder ins-
pira entusiasmo;

7. O chefe diz eu. O líder diz nós;
8. O chefe concerta a culpa pelo fra-

casso. O líder concerta o fracasso;
9. O chefe sabe como se faz. O líder 

mostra como se faz;
10. O chefe diz vai. O líder diz vamos.

Essas são algumas diferenças, mas 
também são dicas para que você co-
mece a se formar como líder. Se você 
já é um chefe, refl ita sobre isso e veja se 
essas informações podem ajudar você 
a ser melhor.

Nível 2: Permissão

É importante citar para o entendi-
mento deste nível Fred Smith (learning 
lead) “liderança é conseguir que as 
pessoas trabalhem para você, quando 
não estão obrigadas a fazer”.

A liderança começa com bom re-
lacionamento, e não com regras, mas 
sim com o coração e a aproximação. 
É importante que você saiba que se 
não é capaz de ter uma relação só-
lida e duradoura, também será inca-
paz de ter uma liderança efetiva e per-
manente.

As pessoas podem amar a outras 
sem precisar dirigi-las, mas para diri-
gir, você deve amar as pessoas que 
dirige. Por isso, neste nível, lembre-se: 
as pessoas seguirão você porque elas 
querem. 

Nível 3: Produção

Neste nível, as pessoas seguem 
você pelo que fez pela organização.

A diferença do nível 2, em que 
as pessoas se reúnem com você só 
para estarem juntas. Neste patamar, 
as pessoas se reúnem para conseguir 
um objetivo, um resultado comum. 
Neste nível, você começa a ter resul-
tados do seu time, as coisas são bem 
feitas e as organizações gostam de 
você pelos resultados.

Com certeza, você já não é mais 
um chefe; é um líder que as pessoas 
seguem.

O sucesso está com você; as pes-
soas gostam de você e do que você 
faz; as pessoas estão motivadas e tra-
balhando.

Nível 4: Desenvolvimento Humano

Neste nível, as pessoas lhe segui-
rão pelo que você fez por elas. Daqui 
em diante, você terá um crescimen-
to de seu time em longo prazo. Você 
começará a formar líderes, pois já terá 
ensinado e passado para eles, sem 

egoísmo, as dicas e o conhecimento 
para que sejam bons líderes. Isso as-
segurará o progresso contínuo da or-
ganização e das pessoas. 

Se você está neste nível, é um pro-
fi ssional com um alto padrão de lide-
rança. Faça tudo o que puder para al-
cançar e permanecer neste patamar. 
Por outro lado, lembre-se de que você 
tem um problema potencial. Você é lí-
der no grupo, porque já tem trabalha-
do com ele algum tempo. Isso signi-
fi ca que para as pessoas novas que 
chegarem, você será só um líder pro-
fi ssional. Terá de cuidar para manter 
mais contato com elas e se fazer co-
nhecer.

Nível 5: Personalidade

Este é o nível máximo da liderança. 
Chegar até aqui é difícil. Poucas pes-
soas conseguem. Por exemplo, Martin 
Luther King, Winston Churchill, Ernes-
to Che Guevara, e, no Brasil, a prince-
sa Isabel e Getúlio Vargas.

Neste nível, as pessoas o seguirão 
pelo que você é e pelo que você re-
presenta. Esse degrau está reservado 
para os líderes que tenham passado 
anos ajudando a fazer as pessoas e as 
organizações crescerem. Poucos fa-
zem isso. Se você acha que pode che-
gar a esse nível, não desanime: traba-
lhe e acredite em você. 

Neste breve resumo, pretendi for-
necer dicas para ajudar o leitor a se 
tornar um líder, ou para avançar em 
seu processo de desenvolvimento, 
se você já está em algum dos níveis 
explanados. Nos próximos números, 
continuarei abordando o assunto.

Caro leitor, você pode ser um líder. 
Prepare-se e acredite em você. Com 
certeza, conseguirá. E quando se sen-
tir líder, ajude os demais a serem tam-
bém. 
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Marisa encontrou um velho amor 
no Facebook. Uma coisa absoluta-
mente enterrada lá no fundo da sua 
memória e do seu coração. Até rever 
o rosto dele em uma antiga foto que 
compartilharam, ela nem mesmo talvez 
fosse capaz de se lembrar de que, um 
dia, há décadas, aquele homem fora 
um dos grande amores da sua juven-
tude. Foi apenas ao olhar a foto que a 
lembrança voltou. Então, timidamente, 
começaram os dois uma espécie de 
namorico virtual, feito de pedaços do 
passado, fragmentos de lembranças e 
alguns suspiros da atualidade. 

De repente, em uma manhã de sol, 
ao encontrar a mensagem dele – “bom 
dia” – na telinha do smartphone, Marisa 
se descobriu completamente apaixo-
nada. Era como se “bom dia” fosse a 
expressão mais emocionante e inspira-
da do Universo.

Ela não sabia, mas essa sensação 
maravilhosa e, ao mesmo tempo afl i-
tiva, que a dominava naquele instante 
era devido a sua glândula hipófi se an-
terior, na base do seu cérebro, que se-
cretava uma quantidade signifi cativa de 
oxitocina e que, se sua cabeça estives-
se metida em uma máquina de resso-
nância magnética, seria fácil observar 
o aumento na secreção, pelas células 
neuronais, de substâncias, como a do-
pamina e a serotonina, neurotransmis-
sores decisivos na detonação de um 
processo químico muito semelhante ao 
do estresse.

Estavam entrando em ação os 
consequentes aumento da pressão 
sanguínea, aceleração dos batimen-
tos cardíacos, aumento da circulação 
periférica (gerando rubor facial), di-
latação da pupilas, tremor muscular, 

aumento do metabolismo e do consu-
mo de glicose pelas células. Em suma: 
a química da paixão havia começado 
a se manifestar dentro dela, com seu 
cérebro (por meio de suas áreas mais 
ricas em endorfi nas, o núcleo cauda-
do e o córtex pré-frontal) ordenando 
à glândula adrenal que incrementasse 
a produção de adrenalina e cortisol, e 
aos seus ovários que caprichassem na 
testosterona e no estrogênio.  

Por causa de toda essa bagunça 
química, o banho matinal apressado 
tornou-se uma experiência diferen-
te. O sabonete comum parecia exalar 
Chanel n.5, e ela notou, ao desemba-
çar o espelho do banheiro, que este 
lhe devolvia uma Marisa surpreenden-
temente mais jovem, de pele corada e 
extremamente brilhante, com os olhos 
cheios de vivacidade.

Pois foi bem naquele dia em que ele 
arranjou uma ótima desculpa para tele-
fonar a ela, que quase desmaiou ao ou-
vir sua voz no celular. Imediatamente, 
registrou o número dele na agenda 
para não ser pega, novamente, de sur-
presa. Afi nal, fora bem difícil esconder 
a emoção. No entanto, algumas horas 
mais tarde, percebeu que ele também 
se emocionara, pois veio uma mensa-
gem com a seguinte frase no texto “foi 
legal ouvir outra vez a sua voz”.  Marisa 
pensou que estava tendo um infarto, 
ao ler isso. Foi como se um elefante ti-
vesse pisado em seu peito, tal o tranco 
sentido em seu coração, imediatamen-
te disparado.

Embora, nas semanas seguintes, 
sua memória e sua concentração no 
trabalho lhe parecessem ligeiramen-
te prejudicadas, aquela paixão outo-
nal (ambos já estavam na casa dos 
cinquenta) estava fazendo um bem 

enorme a ela. Antes, mal acabava de 
jantar, ela se metia num pijama sem 
graça e ia para cama, televisão ligada, 
procurando um dos fi lmes que gravara 
na caixinha da Net. Preferia os fi lmes 
de romances históricos, biografi as e 
documentários. Quase sempre pega-
va no sono antes do fi m, culpando o 
vinho do jantar por aquele adormecer 
precoce. Agora – depois de iniciado, 
ou reiniciado, o namorico virtual – ela 
só via musicais, como o inebriante “De-
Lovely, Vida e Amores de Cole Porter”, 
e ia dormir muito tarde, sempre acor-
dando muito cedo, elétrica, bem dis-
posta, a mil. Ela também não sabia, 
mas a adrenalina da paixão, produzida 
pelo cérebro e pela glândula adrenal, 
funciona como um inibidor natural do 
sono e do apetite, como as anfetami-
nas das “bolinhas”, tomadas na sua 
juventude para emagrecer ou estudar 
durante a noite. Por isso, inclusive, 
passadas apenas duas semanas do 
início de sua paixão, ela se percebeu 
mais magra, mais atraente.

EMOÇÕES E QUÍMICA
Isabel Vasconcellos

SAÚDE FEMININA
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A paixão pertence ao grupo das “emoções positivas” que ativam, assim como 
as “emoções negativas”, o Sistema Nervoso Autônomo (SNA), mas o padrão 

das positivas é diferente do das negativas.

Isabel Vasconcellos é escritora, com dez livros 
publicados, além de jornalista especializada em saúde, 
produzindo e apresentando o programa SóSaúde na 
OpenTV.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br

A paixão, na verdade, pertence ao 
grupo das “emoções positivas” que 
ativam, assim como as “emoções ne-
gativas”, o Sistema Nervoso Autônomo 
(SNA), mas o padrão das positivas é 
diferente do das negativas. Por exem-
plo, na paixão e na raiva acontecem 
as mesmas alterações cardíacas e de 
pressão sanguínea, mas enquanto na 
paixão a dilatação dos vasos ocorre na 
pele, na raiva ela ocorre nos músculos. 
Por isso, é que se fi ca branco de raiva 
e vermelho de amor.

Mais uma coisa que Marisa não sa-
bia é que esse estado-de-paixão dura 
apenas de três meses a um ano, e todo 
aquele brilho acontecido na fase outo-
nal da sua vida poderia se esvanecer 
tão rapidamente quanto tinha se insta-
lado. E assim foi. 

Um dia, recebeu uma mensagem 
de uma desconhecida, in box: “Favor 
deixar o Genivaldo, meu marido, em 
paz”.

Tudo o que era brilho, virou som-
bra. Então o calhorda do Genivaldo 
estava casado! E ela que pensava nele 
livre como ela, divorciada. Foi uma de-
cepção tão grande que durante algu-
mas semanas seu cérebro negou-se a 
produzir as fantásticas substâncias da 
euforia, e Marisa viu-se cabisbaixa, so-
nolenta e desacelerada. O cérebro, an-
tes inundado dos neurotransmissores 
da alegria e da vitalidade, agora sofria 
uma carência brava dessas mesmas 
substâncias, levando Marisa à beira do 
abismo da depressão.

Depois de alguns dias,  foi almoçar 
com a fi lha e a garota lhe disse:

“ – Mãe, você está horrível! Branca, 
esquelética, sorumbática. Olhe, pegue 
a chave do meu apartamento na praia 
e vá para lá no fi m de semana. O sol 
pode produzir milagres.”

Marisa foi. E, na praia, já que ainda 
exalava os poucos estertores da pai-
xão revivida, conheceu um daqueles 
sarados gatos (ou ratos) de verão que 
adoram a conta bancária das bem-
-sucedidas mulheres mais velhas e, de 
repente, todo aquele sensacional, ma-
ravilhoso, inebriante processo químico 
renasceu dentro dela. Afi nal, o que im-
porta na vida é estar feliz. 
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Daniel Resende e Felipe Sotto-Maior

Nas últimas semanas, os investi-
dores têm reagido aos movimentos de 
queda nos fundos de infl ação e nos 
fundos que possuem boa parte do 
resultado atribuído a essa estratégia. 
Apesar da rentabilidade excepcional 
de 2012, continuamos repetindo o 
alerta de que não devemos alimentar 
ilusões de ganhos fáceis e acelerados 
em 2013.

Embora classifi cados formalmente 
como renda fi xa, os fundos de infl a-
ção representam um posicionamento 
que consideramos macroeconômico. 
Entretanto, ao contrário dos fundos 
macro, os fundos de infl ação são pas-
sivos, ou seja, são obrigados a manter 
posições em títulos de infl ação. Não 
existe um gestor responsável pela 
análise macroeconômica, tomando 
decisões de quando investir ou desin-
vestir. Essa decisão fi ca nas mãos do 
investidor.

Os fundos de infl ação ganharam a 
atenção dos investidores nos últimos 
tempos e passaram a representar uma 
parte exageradamente grande da car-
teira de algumas pessoas. Entende-
mos que esses fundos podem fazer 
parte de uma estratégia de investimen-
to, mas precisam estar inseridos numa 
carteira diversifi cada de maneira inte-
ligente. 

Valor relativo – é o tipo de inves-
timento que procura agregar valor por 
meio de operações antagônicas, ex-
plorando a diferença de desempenho 
entre dois ativos. Nessa estratégia, os 
gestores procuram limitar as perdas, 
utilizando operações inversas. Da mes-
ma forma, os ganhos também fi cam li-
mitados. Esses fundos podem operar 
na bolsa de valores, por exemplo, sem 
apresentar correlação com ela. Assim, 
podem proporcionar um bom desem-
penho quando a bolsa cai ou um mau 
desempenho quando sobe. Em geral, 
os fundos de valor relativo apresentam 
um baixo risco, apesar de serem mais 
agressivos do que a renda fi xa tradicio-
nal. São exemplos dessa modalidade 
os fundos de Long/Short e os fundos 
de arbitragem.

Fundos macro – podem investir 
em diversos mercados, como infl ação, 
juros, câmbio, bolsa, commodities 
e outros. Por meio de análises da si-
tuação macroeconômica, os gestores 
montam posições que pretendem ga-
nhar com os fl uxos de recursos entre 
os diversos mercados. Esses fundos 
podem ser posicionados para ganhar 
tanto com a alta, quanto com a bai-
xa dos mercados em que operam. 

O investidor frequentemente se de-
para com uma infi nidade de nomes de 
estratégias, tais como Long and Short 
Neutro, Multimercados Macro, Ações 
IBrX Ativo, Renda Fixa Crédito Livre. 
As diversas classifi cações de investi-
mentos são úteis para os gestores con-
versarem entre si, mas acabam sendo 
praticamente inúteis para o investidor. 
Quando você pensa em construir sua 
carteira de investimentos, deve procu-
rar contemplar as quatro modalidades 
a seguir descritas para criar uma diver-
sifi cação de estratégias. É claro que o 
percentual a ser alocado em cada mo-
dalidade deve variar para que a cartei-
ra fi nal seja mais conservadora ou mais 
agressiva, de acordo com o seu perfi l.

Renda fi xa – é onde devemos 
deixar recursos quando buscamos 
estabilidade e segurança. Os inves-
tidores mais conservadores terão a 
maior parte de seu patrimônio alocado 
nessa categoria. Ao escolher seus in-
vestimentos de renda fi xa, priorize es-
tabilidade, segurança, liquidez e taxas 
reduzidas. E tome cuidado: não é na 
renda fi xa que você deve buscar maio-
res rentabilidades e aceitar risco, pois 
essa é a sua reserva de segurança. 
O diferencial de rentabilidade deve ser 
obtido nas modalidades a seguir.

DIVERSIFICAR NÃO É TER VÁRIOS 
INVESTIMENTOS

Apesar da rentabilidade excepcional de 2012, continuamos repetindo o 
alerta de que não devemos alimentar ilusões de ganhos fáceis e acelerados 
em 2013.

INVESTIMENTOS
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O ganho depende do acerto das pre-
visões do gestor. Devido a essa carac-
terística, os fundos macro tendem a 
ser mais voláteis do que os fundos de 
valor relativo, mesmo que não sejam 
necessariamente mais arriscados.

Fundos de ações – os gestores 
desses fundos procuram agregar valor 
negociando ações na bolsa de valores. 
Entre os investimentos mais comuns, 
esse é o tipo que costuma sofrer as 
maiores oscilações e, portanto, é con-
siderado o mais arriscado. Esse risco 
pode ser mitigado quando trabalhado 
em longo prazo ou analisado sob a óti-
ca de aceitar oscilações e evitar perdas 
permanentes de capital. Ainda assim, 
a volatilidade é temida pela maioria dos 

investidores. Os fundos de ações cos-
tumam apresentar alta correlação com 
a bolsa de valores, sendo praticamen-
te inevitável acompanhar pelo menos 
parcialmente as quedas do mercado 
acionário. Da mesma forma, é bas-
tante trivial para qualquer gestor obter 
ganhos expressivos em épocas de alta 
do mercado.

Uma quinta categoria que pode 
merecer atenção são os investimentos 
imobiliários. Aqui, contam imóveis ad-
quiridos diretamente e também fundos 
imobiliários. Alguns fundos imobiliários 
possuem uma característica de renda 
fi xa, pois os aluguéis são como os ju-
ros, pagos mensalmente. Entretanto, 
muitos fundos imobiliários adquiriram 

Tome cuidado: não é na renda fixa que você deve 
buscar maiores rentabilidades e aceitar risco, pois 
essa é a sua reserva de segurança.

características de renda variável, pois 
passaram a ser negociados em bolsa 
de valores. Seu lastro são os imóveis, 
ativos reais cujo preço passa a ser de-
terminado pela oferta e demanda dos 
investidores por cotas de fundos imo-
biliários, afetando a rentabilidade.

Apesar das tentativas, não é possí-
vel prever o comportamento de quais-
quer fundos com base meramente 
nas suas classifi cações. Existem fun-
dos de ações alavancados, com risco 
muito superior aos demais e sujeitos 
a perdas permanentes de capital. Há 
fundos macro com pouquíssimo risco, 
em muito se assemelhando à renda 
fi xa, assim como fundos macro com 
altíssimo risco, mais agressivos do que 
fundos de ações. E também existem 
fundos macro que utilizam estratégia 
de valor relativo, podendo se confundir 
uns com os outros em alguns casos.

Para conseguir encaixar os fundos 
nessas classifi cações, pode-se recor-
rer à análise das informações de ativos 
disponível no site da Comissão de Va-
lores Mobiliários (CVM), mas uma real 
compreensão da estratégia depende 
de conhecer os gestores e conversar 
sobre o trabalho que ocorre nos basti-
dores de cada fundo. As classifi cações 
formais ajudam muito pouco.

É importante para o investidor que 
deseja estruturar sua carteira de ma-
neira inteligente entender essas es-
tratégias para poder balancear sua 
exposição entre elas. O percentual 
de alocação em cada estratégia de-
pende de diversos fatores pessoais, 
como idade, objetivo pretendido para 
os recursos, prazo previsto para o in-
vestimento, grau de dependência do 
investidor em relação ao patrimônio 
investido, entre outros. 

Daniel Resende e Felipe Sotto-Maior são empresários 
e Diretores do site www.comparacaodefundos.com.
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A indústria farmacêutica tem sofri-
do grandes problemas com a lentidão 
da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) na análise dos proces-
sos administrativos apresentados à 
sua apreciação, causando graves pre-
juízos às empresas. 

Cabe destacar que essa demora 
nas decisões da Agência, que já era 
extremamente longa, agravou-se ain-
da mais após a greve dos servidores 
da Anvisa, causando transtornos ain-
da maiores a todos aqueles que de-
pendem de autorizações do órgão fe-
deral.

Todavia, essa lentidão, que tanto 
prejudica laboratórios e consumido-
res, mais que imoral, é ilegal, podendo 
ser contestada judicialmente.

Nesse sentido, a Lei nº 9.784/1999, 
que regula o processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública 
Federal, determina que todos os ór-
gãos da Administração Pública Fede-
ral, na qual está inclusa a Anvisa, têm 
o dever de decidir os processos ad-
ministrativos colocados à sua apre-
ciação, no prazo de até 60 (sessenta 

dias), conforme seus arts. 48 e 49, que 
estabelecem:

“CAPÍTULO XI
DO DEVER DE DECIDIR

Art. 48. A Administração tem o de-
ver de explicitamente emitir deci-
são nos processos administrativos 
e sobre solicitações ou reclama-
ções, em matéria de sua compe-
tência.

Art. 49. Concluída a instrução de 
processo administrativo, a Admi-
nistração tem o prazo de até trinta 
dias para decidir, salvo prorroga-
ção por igual período expressa-
mente motivada.”

Ressalte-se que esse prazo não 
corresponde ao período legal máxi-
mo para a conclusão do processo ad-
ministrativo, e, muito menos, para seu 
deferimento, mas ao prazo que a Ad-
ministração Pública Federal tem para 
analisar e decidir requerimentos e do-
cumentos colocados à sua aprecia-

ção no processo ad-
ministrativo, cabendo 
para cada análise dentro 
do processo esse prazo.

Além disso, no tocante espe-
cifi camente ao registro de produ-
tos, a Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, que dispõe sobre a vigilân-
cia sanitária, fi xa prazo pouco superior 
(de noventa dias), para a concessão 
de registro, desde que formulado em 
conformidade com a legislação, como 
consignado em seu art. 12, § 3º, abai-
xo transcrito:

“§ 3º O registro será concedido 
no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data de entrega 
do requerimento, salvo nos casos 
de inobservância desta Lei ou de 
seus regulamentos.”

Todavia, nem mesmo esse prazo 
mais dilatado é atendido pela Anvisa, 

LENTIDÃO DOS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS NA ANVISA
O DEVER DO ESTADO DECIDIR NO PRAZO LEGAL
Dr. Rogério Damasceno Leal

A lentidão dos processos administrativos da 
Anvisa, que tanto prejudica laboratórios e 
consumidores, mais que imoral, é ilegal, 
podendo ser contestada judicialmente.

PONTO DE VISTA
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que tem demorado até quatro anos 
para deferir um processo de registro 
de medicamentos, ou seja, 16 vezes 
mais tempo do que determinado na 
citada norma.

Outrossim, cumpre notar que a 
Constituição Federal de 1988 posi-
tivou o princípio da efi ciência na Ad-
ministração Pública, tornando inques-
tionável sua observância pela mesma, 
estando tal princípio insculpido no art. 
37 da Carta Magna, que estabelece: 

“Art. 37. A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municí-
pios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, mora-
lidade, publicidade e efi ciência e, 
também, ao seguinte:”

Portanto, é indispensável que a 
“máquina” administrativa funcione de 
forma orgânica, harmônica e efi ciente, 
sob pena de se ter uma Administração 
Pública que não atende aos interesses 
da população, subvertendo sua pró-
pria razão de ser. 

Nesse mesmo sentido, a já men-
cionada Lei nº 9.784/1999 determina a 
observância de diversos princípios em 
seus artigos 2º e 50:

“Art. 2º. A Administração Públi-
ca obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, fi nalida-
de, motivação, razoabilidade, pro-
porcionalidade, moralidade, ampla 
defesa, contraditório, segurança 
jurídica, interesse público e efi ciên-
cia.” (destacamos).

Conforme a valiosa lição de Vladi-
mir da Rocha França1,”o princípio da 
efi ciência administrativa estabelece o 
seguinte: toda ação administrava deve 

ser orientada para concretização ma-
terial e efetiva da fi nalidade posta pela 
lei, segundo os cânones jurídico-ad-
ministrativo.” 

Acerca do mesmo princípio, Ale-
xandre Moraes2 o conceitua da forma 
seguinte:

“Princípio da efi ciência é o que im-
põe à administração pública direta 
e indireta e a seus agentes a perse-
cução do bem comum, por meio do 
exercício de suas competências de 
forma imparcial, neutra, transparente, 
participativa, efi caz, sem burocracia e 
sempre em busca da qualidade, pri-
mando pela adoção dos critérios le-
gais e morais necessários para melhor 
utilização possível dos recursos públi-
cos, de maneira a evitarem-se desper-
dícios e garantir-se maior rentabilida-
de social.” 

Como se vê, por qualquer ângulo 
que se olhe, é inadmissível a demora 
da Anvisa na apreciação e decisão de 
processos administrativos sanitários, 
que, mais que ilegal, é inconstitucio-
nal e atrapalha não apenas a indústria 
farmacêutica, mas toda a população 
brasileira. 

1FRANÇA, Vladimir da Rocha. Efi -
ciência administrativa. In: Revista de 
Direito Administrativo. Rio de Janeiro : 
Renovar, n. 220, abr./jul. 2000, p. 168.

2MORAES, Alexandre de. Reforma 
Administrativa: Emenda Constitucio-
nal nº 19/98. 3. ed., São Paulo : Atlas, 
1999, p. 30. 
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A Lei nº 9.784/1999 
determina que 
todos os órgãos 
da Administração 
Pública Federal 
têm o dever de 
decidir os processos 
administrativos 
colocados à sua 
apreciação, no prazo 
de até 60 dias.



66  | Mar - Abr 2013

ÉTICA, CARÁTER E LIDERANÇA
Floriano Serra

No atual momento, as questões 
que envolvem o caráter, ao lado da-
quelas sobre ética, estão em desta-
que em todo o mundo e em todos os 
segmentos da sociedade. No foco do 
tema, estão as lideranças, sejam políti-
cas, corporativas ou de qualquer outra 
natureza.

O problema é que Liderança é uma 
questão de caráter mais do que de es-
tilo. Isso é o que nos diz James Hunter, 
no seu fenômeno editorial O Monge e 
o Executivo, há mais de 400 semanas 
no ranking dos livros mais vendidos no 
Brasil.

Já no seu tempo, Oscar Wilde defi -
nira muito bem essa questão: “Ética é 
o que você faz quando está todo mun-
do olhando. O que você faz quando 
não tem ninguém por perto se chama 
caráter”.

Ou seja: é a consciência de cada 
um, e não as leis e punições, que de-
veria guiar a conduta dos líderes, prin-
cipalmente se as consequências de 
suas ações podem comprometer a 
segurança, a saúde ou mesmo a vida 

de outras pessoas. Como podemos 
acompanhar pela imprensa, muitas 
fraudes, crises fi nanceiras e tragédias 
resultam da irresponsabilidade, falta 
de comprometimento e de respeito de 
alguns que invadem – quase sempre 
impunemente – o direito dos outros.

Independentemente de onde atue, 
todo líder tem uma sociedade sob seu 
comando. Pode chamá-la de país, ci-
dade, departamento, fábrica, equipe, 
empresa, loja ou apenas grupo. Não 
importa. Qualquer que seja o nome 
ou o formato dessa sociedade, há 
pessoas que a fazem funcionar e que 
dependem dela. Na verdade, é uma 
relação de interdependência, porque, 
como no caso de uma empresa, por 
exemplo, ela não existiria se não fos-
sem as pessoas. Portanto, como se 
diz popularmente, uma mão lava a 
outra.

Assim, as ações e políticas que 
tornam vivas essas sociedades – pelo 
menos aquelas que pretendem ser 
vencedoras e saudáveis – deveriam 
ser regidas pelo caráter e ética dos 
seus líderes e, reciprocamente, dos 

seus liderados – principalmente quan-
do não houver ninguém por perto.

Utopia ou não, isso deveria ocorrer 
sem a necessidade de auditorias, fi s-
calizações e controles. Esses deveriam 
existir e atuar apenas para apontar e 
corrigir falhas administrativas e ope-
racionais – jamais falhas de ética e de 
caráter.

Cada vez mais, se torna indis-
pensável verifi car se são as pessoas 
certas que estão nos lugares certos. 
Caso contrário, vamos ter de fi car per-
manentemente “de olho” nelas, exata-
mente como se faz com as crianças. 

Se esse for o único caminho para 
manter a sociedade no rumo certo, 
veremos se aproximar, a cada dia, o 
risco da raça humana se tornar  peno-
samente patética. 
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É a consciência de 
cada um que deveria 
guiar a conduta dos 
líderes, principalmente 
se as consequências 
de suas ações podem 
comprometer a 
segurança ou a vida 
de outras pessoas.
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