
r e v i s t a

Nº 167 – Ano 40 - Mai/Jun – 2017

14 de Julho

POR QUE É TÃO BOM SER PROPAGANDISTA?

Profissionais destacam o que mais gostam na propaganda médica

Homenagem

EXECUTIVOS DA IF HOMENAGEIAM 
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GOSTO DE SER 
PROPAGANDISTA!
“Se eu tivesse um único dólar, investiria em propaganda”. 

Há 42 anos, temos a profissão do Propagandista Vendedor regulamentada no Brasil. 
Esses profissionais, provavelmente, são o maior percentual, ou quase, da folha de 
pagamento de um laboratório.

Certa vez, ouvi que as pessoas da Força de Vendas são os transmissores que levam 
as estratégias de uma empresa até o médico. Concordo em parte. Acredito que são 
homens e mulheres com corpo e alma, usando muito dessas suas almas para dar 
vida a uma mensagem sobre um produto. 

Quantas vezes, não pensamos, ao acabar de fazer uma propaganda para um médico: 
“Gostaria que meu gerente, ou alguém da empresa, estivesse aqui e visse como me 
saí bem nesta apresentação. Estou orgulhoso do meu trabalho.”

Mas você estava sozinho e fez o seu trabalho com amor, com alma. No livro de 
Provérbios, encontramos a frase “Quando vem o orgulho, vem a desgraça, mas 
a sabedoria está com os humildes”. Então seria errado ficar orgulhoso? Satisfeito 
talvez; é um termo adequado, mesmo porque a satisfação vem daquilo que fazemos 
e amamos fazer. 

Eddie Cantor, um artista, músico performático, lançou a frase “levei vinte anos para 
fazer sucesso da noite para o dia”. Mais uma citação que cabe adequadamente 
a cada Propagandista. Considerando o início de carreira, a preparação, a 
empregabilidade do que aprendeu e, por fim, a experiência, isso leva à satisfação, e 
você pode dizer: Gosto de Ser Propagandista!

Parabéns a todos que abraçaram esta profissão com amor e alma. 

Também deixo mais uma frase de Henry Ford:

“Um homem que para de anunciar para economizar dinheiro é como um homem que 
para um relógio para economizar tempo”.

Citação original em inglês: “A man who stops advertising to save money is like a man 
who stops a clock to save money.”

Nelson Coelho

Publisher

Editorial

Henry Ford
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UPPHARMA TEM 
VERSÃO DIGITAL QUE 
VAI PARA MÉDICOS
Você sabia que a Revista UPpharma 
possui também uma versão 
digital, além da  impressa, que tem 
ampla cobertura, inclusive, sendo 
distribuída para médicos?

Nossa edição digital tem uma 
tiragem de 10 mil exemplares. 
É enviada para profissionais da 
indústria farmacêutica e para nosso 
cadastro de assinantes do site de 
notícias SnifDoctor (também um 
produto da DPM Editora), num total 
de 74 mil médicos.

HOMENAGEM AOS PROPAGANDISTAS

Na passagem do Dia 14 de Julho, algumas 
frases que traduzem a importância da boa 
propaganda.

“A boa propaganda não é a que ganha 
prêmios, mas a que vende!”

Nizan Guanaes

“Você pode fechar um grande negócio sem 
uma boa propaganda: O SEU.”

Autor não identificado

“Quem não é visto não é lembrado!”

Popular

“Nunca devemos nos esquecer de que arte 
não é uma forma de propaganda, é uma 
verdade.”

John F. Kennedy

“Se eu tivesse somente um único dólar, 
investiria em propaganda.”

Henry Ford.

LANÇAMENTO

Sindusfarma lança boletim 
Dinâmica de Mercado, 
elaborado pela área de 
inteligência de mercado da 
entidade (Grupemef). A 
ferramenta irá oferecer 
métrica inédita de 
desempenho do mercado 
farmacêutico e dará uma 
visão clara do 
posicionamento das 
empresas no setor, ajudando 
o crescimento e o 
desenvolvimento do 
segmento.

INAUGURAÇÃO

O Laboratório Latinofarma, 
empresa do Grupo 
Cristália, especializado no 
segmento de Oftalmologia, 
inaugurou, em maio, um 
Centro de Simulação de 
Micro Cirurgia 
Oftalmológica. O objetivo é 
colaborar com a educação 
médica, favorecendo a 
ampliação do 
conhecimento dos médicos 
oftalmologistas, o que 
impacta positivamente à 
assistência oftalmológica 
no Brasil.

GIRO

• Sanofi anunciou mudanças no quadro de executivos. Victor Andre 
Oliveira é o novo CFO (Chief Finance Officer) da Sanofi no Brasil, 
assumindo a posição de Evandro Rezera, nomeado como Vice-
Presidente de auditoria interna na matriz, na França. Em Recursos 
Humanos, o executivo Pedro Pittella assume o cargo de Diretor da 
área no Brasil. 

• Andrea Rolim assumiu a Gerência Geral da divisão de Consumer 
Healthcare da GSK Brasil.

• Dr. Vinicius Benites é o novo Presidente da SBC -SP - regional São 
Paulo da Sociedade Brasileira de Coluna.

• Rodrigo Lorca assumiu como Diretor da Unidade de Negócio 
Primary Care da Chiesi, reportando-se a Fernando Almeida, 
Presidente. Ele vai liderar as áreas de Marketing e o time de Força de 
Vendas do segmento.
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Nelson Mussolini

Ainda a carga 
tributária

A redução da carga 
tributária dos medicamentos 
é uma saída simples para 
ampliar o acesso a bens 
que contribuem de forma 
decisiva para melhorar a da 
população brasileira.

Neste início de 2017, a carga tributária 
média incidente sobre os medicamentos 
no Brasil chegou a 31,3% do preço final 
ao consumidor, depois que Ceará, Piauí e 
Paraná elevaram as alíquotas de ICMS – que 
representa mais de metade da tributação 
total. O cálculo é do Sindusfarma, que 
atualizou o estudo original realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação.
Os três principais tributos incidentes sobre 
os medicamentos são ICMS, Cofins e 
Contribuição Previdenciária (INSS). Além 
desses, são cobrados outros tributos como 
PIS, imposto de renda, tributos sobre o 

Mas o nó tributário que amarra a indústria 
farmacêutica, assim como os demais 
segmentos produtivos, é muito mais 
intricado. Confunde-se também com 
a burocracia, com o tempo gasto pelas 
empresas com a escrituração fiscal.
Segundo o recente estudo Paying 
Taxes 2017, elaborado pela consultoria 
PricewaterhouseCoopers (PwC) e a 
International Finance Corporation (IFC), 
do Banco Mundial, o Brasil é o país que 
mais tempo consome no cumprimento das 
obrigações tributárias – 2.038 horas – em 
um ranking de 190 economias classificadas 
de acordo com a facilidade relativa de 
pagamento de impostos, quantidade de 
impostos pagos e número de horas gastas 
para cumprir os procedimentos burocráticos.
Por exemplo, nos Estados Unidos, que possui 
um imposto a mais que o Brasil, gastam-
se 175 horas anuais para o cumprimento 
dos procedimentos burocráticos; na 
Argentina, nosso parceiro no Mercosul, são 
consumidas 359 horas. O único aspecto 
positivo no estudo referente ao Brasil indica 
que, entre 2014 e 2015, caiu de 2.600 para 
2.038 horas o tempo gasto para cumprir os 
procedimentos tributários. Menos mal, mas 
ainda assim outra “jabuticaba” absurda.
Como se constata, o ambiente fiscal do 
País para o setor farmacêutico (e toda a 
sociedade) segue sendo bastante adverso. 
E esse quadro só será alterado em 
profundidade quando for feita uma reforma 
tributária geral e inteligente.
Por enquanto, e diante da falta de verbas e 
dos problemas crônicos de atendimento na 
área da saúde, a redução da carga tributária 
dos medicamentos é uma saída simples e 
rápida para baratear o produto e ampliar o 
acesso a bens que contribuem de forma 
decisiva para melhorar a saúde e a qualidade 
de vida da população brasileira.

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

patrimônio (como IPTU e IPVA), taxas 
federais, estaduais e municipais, tributos 
financeiros (IOF), tarifas de importação etc.
A situação já foi pior. Na última década, a 
carga tributária dos medicamentos no País 
registrou até uma pequena queda. Em 2006, 
era de 35,07%. Com o fim da CPMF, em 

2008, ficou em 33,9%. Por volta de 2010 
e até 2015, alguns estados reduziram o 

ICMS, o que levou o índice para 30,6%. 
Mas, em 2016, a carga tributária 
média dos medicamentos no Brasil 
voltou a subir, para 31,2%, devido 
à elevação das alíquotas de ICMS 
em 13 Estados e a diminuição da 
alíquota de ICMS dos medicamentos 
genéricos no estado de São Paulo. 
No contexto global, a carga tributária 
dos medicamentos no País continua 
sendo uma das maiores do mundo. 

Sem o Brasil, a média mundial é 
6,3%, sendo que muitos países não 

cobram imposto nenhum. Mesmo na 
comparação com o segundo colocado – 

Argentina – a diferença é enorme: mais de 
10 pontos porcentuais!
 
Portanto, é preciso reafirmar e destacar, 
mais uma vez, o que o Sindusfarma 
vem afirmando há anos, a saber: o peso 
dos impostos, taxas e contribuições 
cobrados das empresas e dos cidadãos é 
absurdamente alto, notadamente o que recai 
sobre a produção e a venda dos produtos 
farmacêuticos.
Além disso, há uma flagrante incoerência 
tributária na cobrança de impostos de 
medicamentos, quando comparada à de 
outros bens essenciais. O consumidor paga 
mais imposto em medicamentos do que 
em alimentos, como leite (12,6%), arroz 
e feijão (15,3%) e carnes (17,5%) e itens 
não básicos como joias (20,2%), aviões e 
embarcações (28,3%) e flores (17,7%).
No caso dos medicamentos veterinários 
(13,1%), a tributação equivale a menos 
de metade da dos medicamentos de uso 
humano.

Sindusfarma
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Mais que 
o paciente, 
nosso foco 
é gente.
Atender às necessidades dos pacientes, desde 
o processo de diagnóstico até o melhor suporte 
para obtenção da medicação, seja ela de alta 
complexidade ou primary care, este é o nosso 
principal compromisso.
Somos gente cuidando de gente, com integração e 
tecnologia, levando mais resultados para a indústria, 
e mais benefícios para os seus pacientes.

Para conhecer melhor todos os nossos serviços, 
solicite a visita de um executivo de vendas ePharma.

contato@epharma.com.br
www.epharma.com.br
Central de Atendimento: 11 4689.8686 
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Antonio Britto 

Prazos para registro
Um dos maiores desafios 
da Anvisa

 
Interfarma

Levantamento realizado 
pela Interfarma revela que 
algumas categorias de 
medicamentos esperam 
uma eternidade até 
receber um parecer da 
Anvisa.

Um esforço expressivo tem sido realiza-
do pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) para reduzir os prazos 
de registro de medicamentos no Brasil. A 
demora no tempo de aprovação de um 
registro acompanha a Agência há anos, e 
a perspectiva, em médio prazo, é continuar 
sendo um dos maiores desafios do órgão.
As metodologias de análise e os processos 
adotados pela Anvisa sempre receberam 
críticas por parte do setor regulado, uma 
vez que este precisa da aprovação da 
Agência para comercializar um produto no 
mercado. 
Levantamento realizado pela Associação 
da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (In-
terfarma) revela que algumas categorias de 
medicamentos esperam uma eternidade 
até receber um parecer da Anvisa. Assim, o 
brasileiro fica sem acesso a medicamentos 
disponíveis em outros países. 
O estudo considera o prazo entre a data 
de entrada do pedido na Anvisa e a pu-
blicação, pelo Diário Oficial, da decisão da 
Agência. Por esta razão deve-se descon-
tar o prazo eventualmente utilizado pelas 
empresas para responderem a questio-
namentos da Anvisa depois de iniciado o 
processo.
Ainda assim, os números mostram que 
estamos longe de padrões internacionais e 
especialmente distantes das necessidades 
do País.
A análise mostra que medicamentos simi-
lares lideram a espera, com mais de quatro 
anos de fila, um aumento de 33% em rela-

ção ao ano anterior, de 2015. Medicamen-
tos sintéticos novos e sintéticos genéricos 
também sofreram aumento nos prazos de 
aprovação. Considerando que depois de 
aprovados os medicamentos ainda preci-
sam passar pelo processo de aprovação 
de preço pela Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos (CMED), o pra-
zo aumenta um ainda mais. Por outro lado, 
os medicamentos biológicos novos e por 
via de comparabilidade tiveram melhorias 
significativas nos prazos. 
O entrave não está exatamente no cum-
primento dos prazos de análise, como já 
reconheceu a própria Agência, e sim na 
fila de espera, um passivo que precisa ser 
solucionado. Em alguns lugares, como nos 
Estados Unidos, e até mesmo em países 
da América Latina, como a nossa vizinha 
Argentina, os prazos ficam em torno de três 
ou quatro meses. 
A questão chamou a atenção do Congres-
so Nacional que, com base no argumento 
de restrição de acesso a medicamentos 
novos pela população, aprovou uma lei 
que estipula como prazo máximo 365 dias 
para a Anvisa emitir seu parecer sobre os 
pedidos de registro de medicamentos e, 
em caso de análise prioritária, esse prazo é 
reduzido a 120 dias.
O cenário deixa evidente que algo precisa 
ser feito para acabar com a fila de espera. A 
contratação de mais técnicos, a criação de 
uma força-tarefa ou um novo desenho para 
o modelo de trabalho dos técnicos, mes-
mo que temporário; novas possibilidades 

precisam ser avaliadas para reduzir a fila e, 
por consequência, favorecer o acesso da 
população brasileira a novas tecnologias já 
disponíveis em vários outros países.
Recentemente, a Agência brasileira foi 
aceita como membro do International 
Conference on Harmonisation of Technical 
Requirements for Registration of Pharma-
ceuticals for Human Use (ICH), um orga-
nismo internacional que reúne autoridades 
regulatórias, agências sanitárias, empresas 
privadas e associações das indústrias far-
macêuticas. Objetivamente, a entrada da 
Anvisa no ICH favorece o alinhamento da 
Agência com as melhores práticas interna-
cionais de controle de qualidade, eficácia e 
segurança de medicamentos. 
A sinergia com outras agências regula-
doras do mundo favorece o mercado, 
possibilitando que ele se torne cada vez 
mais profissional e ético. Na América La-
tina, há muito tempo a Agência brasileira 
se consolidou como uma referência. No 
mundo, a Anvisa está entre as cinco mais 
importantes, se levada em consideração 
a qualidade dos serviços prestados e a 
formação do seu corpo técnico. 
Participar do ICH é uma forma de coope-
ração internacional que poderá trazer agili-
dade em seus processos e procedimentos, 
redução da burocracia, redução de custos 
para o mercado e até para a própria Agên-
cia. O fundamental, no entanto, é que as 
iniciativas da Anvisa continuem focadas na 
melhoria dos serviços, no diálogo com a 
sociedade e na qualificação de seus técni-
cos. Assim, o paciente se sentirá verdadei-
ramente seguro ao consumir um produto 
aprovado pela Agência, que estará, ao 
mesmo tempo, criando um ambiente mais 
propício para os investimentos em pesqui-
sa e desenvolvimentos de novas terapias 
para o mercado brasileiro.

Antonio Britto  é Diretor da Interfarma – Associação 
da Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br
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O marketing digital de forma 
geral e as redes sociais, em 
particular, demandam uma 
perspectiva estatística que 
não era requerida num 
passado bem recente.

Comunicação

Criatividade e 
sucesso na era 
dos números  

Yuri Trafane

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

Não tenho dúvida de que uma máquina 
consiga hoje reproduzir um quadro de 
Monet à perfeição. Aposto que em alguns 
anos, um computador será capaz de criar 
do zero uma bela obra impressionista, re-
cebendo apenas alguns parâmetros. Mas 
não acredito que, algum dia, qualquer 
equipamento embarcado com a tecnologia 
mais poderosa possa chegar perto de pro-
por um novo movimento artístico como o 
impressionismo. Se eu estiver errado, não 
chegarei a saber.
Algumas máquinas fazem coisas por nós. 
Outras nos ajudarão a fazer coisas que 
só serão possíveis quando o movimento 
“trans-humanista” for real o suficiente para 
nos catapultar a uma condição semidivina. 
Mas certas qualidades estão tão ligadas 
à alma humana – o que quer que essa 
palavra signifique para você – que é uma 
boa aposta afirmar que “jamais serão” rou-
badas de nós. A criatividade é uma delas.
E para quem habita o reino da comunica-
ção corporativa, isso significa, principal-
mente em curto prazo, que os algoritmos 
podem realizar uma boa parte do trabalho, 
mas jamais prescindirão do toque huma-
no, que ainda faz toda a diferença.
Um anúncio, filme ou qualquer peça de co-
municação podem até estar no lugar certo 
na hora certa. Podem explodir pirotecnica-
mente na tela dos computadores certos. 
Pode-se fazer presente na hora exata em 
que um consumidor tiver a necessidade 
daquele produto. Mas se a mensagem não 
for adequada para a proposta de valor e se 
essa proposta de valor não for transmitida 
de forma criativa a ponto de chamar a 
atenção e envolver o consumidor, o índi-
ce de compra será muito menor do que 
poderia ser.
Tenho apontado e defendido a impor-
tância dos profissionais de comunicação 
desenvolverem competências ligadas aos 
aspectos quantitativos da comunicação. 
Afinal, na era do Big Data e com dezenas 

de ferramentas de análise disponíveis, 
quem não tem nenhuma afinidade com os 
números, já larga atrás. 
O marketing digital de forma geral e as 
redes sociais, em particular, demandam 
uma perspectiva estatística que não era 
requerida num passado bem recente. Mas 
isso não quer dizer que a criatividade seja 
secundária. Continua sendo o coração 
do processo. Afinal, uma das formas de 
entender a internet é como um amplifica-
dor. E amplificar um diálogo criativo com 
o mercado é muito diferente de espalhar 
uma mensagem ruim, ainda que seja para 
o universo todo.
Alguém pode dizer que a história está 
ficando complicada demais para um pro-
fissional que trabalha com comunicação. 
Afinal, ser proficiente quantitativa e quali-
tativamente ao mesmo tempo é bastante 
desafiador. Verdade. E é aí que 
o grande profissional se des-
taca. Não por saber tudo so-
bre tudo. Mas por ter uma 
visão ampla e 

lucidez sobre o que é importante na co-
municação corporativa, para depois con-
seguir agregar em torno de si especialistas 
que complementem suas competências 
de forma a gerar resultado. Funcionando 
como um articulador de esforços rumo aos 
objetivos organizacionais. Afinal, como diz 
o ditado: “não precisa saber fazer, o impor-
tante é conhecer quem sabe.”
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Os desafios do 
Marketing em uma das 
empresas que mais 
crescem no Brasil 

 
Entrevista

Acredito que teremos de 
continuar a nos reinventar 
cada vez mais. O que foi 
sucesso no passado, nem 
sempre, servirá mais nos 
próximos anos. A indústria 
precisa estabelecer um 
relacionamento mais 
próximo com todos os 
seus stakeholders.

Abílio Nascimento, da Astellas

Há quase uma década, a Astellas chegou 
ao País com a filosofia de oferecer medica-
mentos inovadores, que realmente contri-
buíssem para melhorar a qualidade de vida 
e bem-estar dos pacientes.
Com essa linha de atuação, a empresa 
registrou sólido crescimento e construiu um 
portfólio de produtos especializados, que é 
reconhecido pela classe médica brasileira. 
Com planejamento, marketing assertivo e 
um time de colaboradores engajado, a As-
tellas tem se destacado, mesmo em meio 
a cenários desafiadores, como os que o 
Brasil tem passado nos últimos três anos.
Nesta entrevista, Abílio Nascimento, Diretor 
de Marketing da Astellas, revela os passos 
da companhia no Brasil, bem como conta 
um pouco sobre sua trajetória e desafios na 
área de marketing de umas das empresas 
que mais crescem no mercado farmacêuti-
co brasileiro. Confira.

Revista UPpharma – Fale – nos um 
pouco de sua trajetória profissional. 

Abílio Nascimento – Sou formado em 
Engenharia de Produção com MBA em 
gestão executiva, e meu primeiro empre-
go na indústria farmacêutica foi no Lilly, 
em 1996, na área de manufatura. Vinha 
de uma experiência em banco e buscava 
uma oportunidade para desenvolver um 
trabalho que tivesse um significado diferen-
te, que não somente me proporcionasse 
retorno financeiro.
A partir daí, passei por diversas áreas 
na companhia, desde planejamento de 
produção, logística, compras e finanças. 
Também permaneci por alguns anos como 
expatriado nos Estados Unidos, com expe-
riência em projetos em países da Europa, 
Canadá e América Latina. De volta ao Bra-
sil, atuei na área de negócios corporativos, 
quando tive minha primeira experiência em 
vendas institucionais e acesso, para, em 
seguida, assumir uma posição na área de 
marketing, já trabalhando com pesquisa de 

mercado e planejamento para lançamento 
de novos produtos.
Essa vivência me preparou para novos de-
safios. Fui convidado para trabalhar na No-
vartis, empresa em que me desenvolvi de 
forma mais efetiva em marketing. Trabalhei 
com planejamento estratégico, inteligência 
de mercado, efetividade da Força de Ven-
das e premiação, até ser convidado para 
assumir uma gerência de produto e, em 
seguida, de marketing.
Ainda dentro da Novartis, tive uma expe-
riência regional, América Latina e Canadá, 
como head da unidade de negócios de 
Produtos Maduros e de Operações de 
Marketing e Vendas, além de Business 
Development e Marketing Digital.
Há um ano, fiz uma nova mudança de car-
reira, e ingressei na Astellas, onde respon-
do pela diretoria de marketing, que inclui 
também parte de operações comerciais e 
business development.

Em geral, os executivos que atuam 
em marketing vêm de uma carreira 
nessa área. Muitos foram, inclusive, 
propagandistas. Você, diferentemen-
te, começou em manufatura, seguindo 
por finanças e depois vendas. O que 
essa bagagem agregou na sua vida 
profissional?

O amplo conhecimento adquirido em ou-
tras áreas me ajudou a ter uma visão mais 
holística da empresa. O fato é que toda 
ação ou estratégica de marketing tem 
impacto em vários setores da companhia. 
Na área de finanças, por exemplo, afeta 
processos de compras, budget e fluxo 
de caixa. Também impacta vendas, afinal, 
temos de pensar como a Força de Vendas 
vai executar o que o marketing planejou. 
O trabalho de marketing ainda interfere na 
produção, pois se houver um bom retorno 
com a ação executada, teremos maiores 
vendas e, consequentemente, necessitare-
mos produzir volumes que atendam a essa 

demanda. Por isso, é importante ter uma 
visão de toda essa cadeia.
Algumas áreas que me ajudaram muito a 
melhorar minha visão foram Planejamento 
de Novos Produtos, Inteligência de Mercado 
e Acesso, esta última fundamental dentro do 
modelo de negócios atual da indústria far-
macêutica. Para beneficiarmos o paciente, 
que é nosso foco, precisamos ter habilidade 
para construir uma estratégia de lançamento 
bem pensada, bem como uma proposta de 
valor robusta de nossos produtos para os 
pagadores e, ao mesmo tempo, conseguir 
comunicar isso de uma maneira efetiva.

Abílio Nascimento
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Na verdade, considero-me privilegiado por 
ter tido a oportunidade de atuar em gran-
des companhias com líderes que acredita-
ram na minha capacidade e me permitiram 
ter experiência em várias áreas.

Ao longo dos anos, o modelo de ne-
gócios das empresas tem mudado. 
Hoje, diferentemente do passado, em 
que os gerentes de produtos eram res-
ponsáveis por um portfólio diversifica-
do, existem as Unidades de Negócios, 
com executivos especializados em de-
terminados nichos. Qual sua opinião 
sobre esse novo modelo?

Na minha visão pessoal, essa é uma ten-
dência na indústria farmacêutica. Muitas 
empresas já operam dentro desse modelo 
de unidades de negócios (BUs), que traz 
vantagens, uma vez que o executivo é 
responsável por todo o ciclo de produto, 
desde o planejamento até a execução. 
Tudo dentro de uma mesma estrutura.
Isso faz com que o tenhamos profissio-
nais bastante especializados e focados em 
determinadas áreas terapêuticas, o que 
é bom, dependendo da estratégia que a 
empresa adotar.
Por outro lado, considero também impor-
tante transitar por múltiplas especialidades, 
para que o profissional aumente sua visão 
de negócio e conhecimento. Mas tudo vai 
depender do que o profissional quer para 
sua carreira.

Quais são as especialidades ou áreas 
terapêuticas em que a Astellas atua e 
as principais Unidades de Negócios? 

Temos atualmente três Unidades de Negó-
cios: Oncologia, que é a maior; Urologia, 
que é mais tradicional; e Hospitalar e 
Transplantes, que é uma unidade de ne-
gócios que possui um dos produtos mais 
emblemáticos da empresa, o Tacrolimo, 
indicado para pacientes submetidos a um 
transplante de rim ou fígado, a fim de evitar 
que o sistema imunológico rejeite o órgão 
transplantado.

O que pode ser aprimorado quando se 
analisa o conceito Unidade de Negó-
cios, considerando tanto o mercado 
em geral quanto a estrutura da As-
tellas?

Pensando no conceito de unidades de 
negócios, acredito que o mais importante 
é aprimorar o conhecimento médico-cien-
tífico da área terapêutica em que se está 
atuando, assim como as necessidades dos 
pacientes.

Nesse aspecto, vejo como fundamental 
trazer para a indústria farmacêutica profis-
sionais e médicos com experiência multi-
disciplinar no tratamento das doenças para 
as quais desenvolvemos nosso portfólio de 
produtos, de modo que as estratégias ela-
boradas tenham a credibilidade necessária 
junto a sociedades médicas, hospitais, clí-
nicas, planos de saúde, Governo etc.
O objetivo é fazer com que a proposta da 
empresa tenha valor agregado para eles, 
que são os provedores de saúde de um 
modo geral, e a ajude a melhorar a quali-
dade de vida dos pacientes.

Qual sua visão quanto à atual relação 
entre médicos e a indústria farmacêu-
tica?

Um dos pilares centrais e estratégicos da 
Astellas globalmente é o foco no paciente. 
Procuramos entender bem a jornada do 
paciente, conhecer as necessidades ainda 
não atendidas durante o tratamento de 
determinada doença etc.
Nesse contexto, a indústria farmacêutica e 
nossos stakeholders, que são os provedo-
res de saúde (médicos, hospitais, planos 
de saúde, Governo etc.), compartilham 
cada vez mais uma visão comum, que é a 
melhoria da qualidade de vida do paciente, 
o que coloca todos os esforços numa mes-
ma direção. Isso facilita as discussões e 
alinhamento das expectativas, que é funda-
mental dentro de um trabalho de parceria.

O ano de 2016 foi bastante difícil para o 
País. Como foi para a Astellas?

Posso dizer que a Astellas está na con-
tramão do mercado nesse sentido, já que 
2016 foi o melhor ano em termos de perfor-
mance na história da companhia no Brasil.
Tivemos crescimento muito expressivo em 
várias áreas. Praticamente dobramos de 
tamanho nos últimos 12 meses e estamos 
entre as três empresas que mais crescem 
no mercado.
Nossos produtos atingiram performance 
bastante significativa, muitos deles cres-
cendo dois ou até três dígitos.
Além disso, executamos lançamentos e 
construímos um portfólio de produtos ino-
vador, que atende às necessidades médi-
cas e de pacientes em áreas que estavam 
carentes de tratamentos inovadores.

Ao longo de sua trajetória pela in-
dústria farmacêutica, quais foram, na 
sua visão, as principais mudanças do 
mercado?

Uma das mudanças observadas no Brasil 
refere-se à estratégia de algumas empre-
sas, que direcionavam a maior parte de 
seus esforços principalmente para produ-
tos blockbusters, de grande faturamento. 
Com a chegada dos genéricos e uma com-
petitividade cada vez maior, muitas Farma-
cêuticas de pesquisa e inovação – como 
a Astellas – estão se voltando para nichos 
menores, visando atender necessidades 
médicas muito específicas. E isso conti-
nuará sendo uma tendência para o futuro.
Outra mudança importante foi a evolução 
da comunicação médica. Hoje, o aspec-
to médico-científico, foco no paciente e 
medicina com base em evidências, têm 
importância fundamental na comunicação 
das empresas. Atualmente, não consegui-
mos imaginar atividades promocionais que 
não tenham embasamento muito forte em 
estudos clínicos e/ou farmacoeconômicos.
Além disso, tivemos também a chegada da 
tecnologia digital, que é um fenômeno que 
veio para ficar.
O desafio no futuro será incorporar efetiva-
mente a tecnologia na promoção médica, 
ou seja, dentro de um modelo atual de 
comunicação basicamente movido pela 
visita física e presencial do representante/
propagandista.
Como indústria, creio que ainda não en-
contramos o “caminho das pedras”, mas 
temos de fazer isso de uma forma ética. 
É um mercado bastante regulado, que 
precisa atender legislações rígidas em re-
lação à comunicação e à promoção de 
medicamentos. Mas estamos caminhando, 
com várias empresas fazendo coisas muito 
interessantes, e tenho a certeza de que a 
indústria conseguirá absorver toda essa 
tecnologia com ética, responsabilidade, 
transparência e, acima de tudo, muita 
criatividade.

Hoje, fala-se muito sobre estratégia 
multicanal. Qual sua visão sobre esse 
conceito de comunicação com os mé-
dicos?

Com a evolução da tecnologia, temos 
diversas ferramentas e recursos à dispo-
sição. O desafio é usá-los de forma que a 
comunicação com o médico seja a melhor 
possível. Isso significa que devemos anali-
sar todos os canais disponíveis, on-line ou 
off-line, utilizá-los e adequá-los às necessi-
dades dos médicos, com uma estratégia 
de comunicação consistente multiplata-
forma, e que seja mais útil para o dia a dia 
deles, proporcionando ganhos de produti-
vidade e eficiência para esses profissionais.
Por outro lado, em um País de cultura la-
tina, como o Brasil, não tenho dúvidas de 
que continuaremos a ter ainda por muitos 
anos a visita presencial do representante. 

15



No entanto, é possível agregar novos recur-
sos de uma forma mais eficaz. Cada vez 
mais, a indústria irá investir nos chamados 
‘mobile devices’, como pulseiras, relógios, 
smarthphones e outros dispositivos mó-
veis, que possibilitem tanto ao médico 
quanto ao paciente monitorar sua condição 
de saúde, contribuindo para a melhoria dos 
resultados dos tratamentos que podemos 
oferecer.
O mundo digital, com certeza, irá contribuir 
para isso de uma maneira totalmente ino-
vadora, com marcadores mais eficazes e 
mais seguros.

Também estamos evoluindo em marke-
ting de conteúdo?

Sim, mas ainda há um grande caminho 
a percorrer, até para que possamos 
adaptar nossas estratégias às limitações 
previstas na legislação. Nesse novo 
ambiente tecnológico continua sendo 
importante levar educação médica para 
nossos clientes de forma ética, além das 
informações sobre nossos produtos, sobre 
as doenças e tratamentos de uma maneira 
efetiva, seja de uma forma institucional ou 
direta. 

Por exemplo, quando desenvolvemos algu-
ma estratégia que leva conteúdo de pres-
tação de serviços para os médicos, isso é 
bem aceito e traz resultados, pois estamos 
contribuindo para melhorar sua rotina, e, 
ao mesmo tempo, reforçando nossa marca 
junto aos prescritores. Mas isso tem de ser 
feito de uma forma séria, consistente, e 
tendo em vista sempre o foco no paciente.

Qual sua visão para o mercado farma-
cêutico nos próximos cinco anos?

Acredito que teremos de continuar a nos 
reinventar cada vez mais. O que foi suces-
so no passado, nem sempre servirá mais 
nos próximos anos. A indústria precisa es-
tabelecer um relacionamento mais próximo 
com todos os seus stakeholders, de modo 
a demonstrar a proposta de valor de seus 
produtos de maneira efetiva.
Daqui para frente, haverá uma tendência 
de não termos tantos blockbusters a se-
rem lançados, mas sim produtos que vão 
alavancar o portfólio da empresa de uma 
maneira muito mais incremental do que 
antes. Isso vai fazer com que a dinâmica de 
crescimento das companhias se modifique 
nos próximos anos.

Particularmente, a Astellas espera conti-
nuar crescendo fortemente, sobretudo no 
Brasil, com base em nosso pipeline de 
soluções inovadoras.
Nossa estratégia é planejar o lançamento 
de mais produtos no futuro, ou seja, ofere-
cer medicamentos que tragam inovação e 
estejam voltados às necessidades médicas 
que não estejam sendo atendidas comple-
tamente.
Continuaremos com nosso foco no bem-
-estar do paciente. A Astellas tem esse 
pilar muito embasado e acreditamos nisso 
para impulsionar nosso crescimento nos 
próximos anos.

Esta edição é comemorativa do Dia do 
Propagandista. Gostaria de deixar uma 
mensagem para esses profissionais 
tão importantes na indústria farma-
cêutica?

Na passagem deste dia, gostaria de home-
nagear todos os representantes da indús-
tria, especialmente os consultores e time 
comercial da Astellas, que têm realizado 
um grande trabalho, gerando resultados 
consistentes e contribuindo para cons-
truirmos uma base importante para nosso 
crescimento no futuro.
Parabéns a todos propagandistas!
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Por que é tão bom ser 
propagandista?

Construindo pontes 

Especial 14 de Julho

Nesta edição 
comemorativa, saiba por 
que esses profissionais 
(até mesmo os que já 
estão em outras funções) 
são apaixonados pela 
profissão, que continua 
sendo uma base sólida de 
carreira.

Todos os anos, a Revista UPpharma 
prepara uma reportagem especial  na 
passagem do Dia do Propagandista, ce-
lebrado em 14 de Julho. Nessas mais de 
quatro décadas, já homenageamos esse 
profissional de fundamental importância 
na indústria farmacêutica de várias manei-
ras, mas sempre buscando valorizar essa 
profissão, que começou lá trás, de forma 
ainda empírica, e atravessou o tempo, 
tornando-se uma base sólida de carreira.
Hoje, muito mais do que a simples di-
vulgação dos produtos, o propagandista 
precisa ter amplos conhecimentos, inclu-
sive, na área científica, para conversar e 
convencer o prescritor, que, por sua vez, 
tem cada vez menos tempo para visitas, 
recebendo um volume imenso de infor-
mações todos os dias.
Nossas reportagens especiais comemo-
rativas do Dia do Propagandista abrem 
espaço para que esses profissionais pos-
sam transmitir suas mensagens e contar 
suas experiências e, ao mesmo tempo, 
expressar o orgulho que sentem em ser 
propagandistas.
Nesta edição não foi diferente. Entrevis-
tamos vários representantes – e também 
profissionais que assumiram outras posi-
ções nos laboratórios em que trabalham 
–, que contaram um pouco de sua traje-
tória e revelaram por que gostam de ser 
propagandistas.
O mais interessante é que tanto os mais 
novatos quanto os mais veteranos falaram 
com grande entusiasmo da profissão. 
Esperamos que essas histórias e essa 
homenagem sejam a inspiração e o com-
bustível para que todos os propagandistas 
e gerentes continuem exercendo seu 
trabalho com profissionalismo e repre-
sentando de forma brilhante essa classe, 
que permanece como o principal pilar da 
comunicação com os médicos. 
Parabéns, propagandistas!

Há mais de um ano na Força de Vendas 
da Glenmark, Rafael Crispim Garcia Viei-
ra ingressou na indústria farmacêutica há 
aproximadamente sete anos, quando teve 
a oportunidade de participar de um projeto 
de estagiários no Rio de Janeiro. 
Antes disso, Rafael trabalhava como bal-
conista em uma rede de drogarias, onde 
pôde conhecer um pouco sobre a profis-
são de propagandista com os representan-
tes que visitavam a loja. 
“Lembro-me de um amigo, o Mileto, Pro-
pagandista da Merck, que sempre me 
dizia: ‘Poxa Rafa, você tem perfil de pro-
pagandista. Por que não vem trabalhar na 
indústria?’. Mas, sinceramente, não me 
sentia muito atraído pela profissão. Porém, 
a função que tinha na drogaria me limitava 
quanto ao desenvolvimento profissional. 
Mediante a essas conversas, tive a opor-
tunidade de participar de um processo 
seletivo na Merck. Fui aprovado e debutei 
na indústria farmacêutica no ano de 2010”, 
conta Rafael.
Para ele, ser propagandista é ser dinâmico, 
inovador, empático e resiliente.  “Esse dina-
mismo nos tira da rotina e nos faz repensar 
a cada fala e a cada atitude no dia a dia. 

Isso é encantador.  Existem momentos 
em que somos mais do que marketeiros: 
somos matemáticos, psicólogos, farmacêu-
ticos, comunicadores e vendedores. Essa 
diversidade de situações nos faz perceber 
que ninguém é igual a ninguém e que não 
podemos lidar da mesma forma com to-
dos”, acrescenta.
Ele lembra que, no atual cenário, é de suma 
importância que o propagandista se mante-
nha atualizado, estratégico e resiliente, para 
que consiga acompanhar o mercado tão 
competitivo e desbravador. 
“O propagandista hoje é aquele que cons-
trói pontes entre o laboratório que repre-
senta e a classe médica. Quando olho 
para o futuro, acredito que devo continuar 
estudando e me preparando, a fim de que 
quando as oportunidades chegarem, esteja 
pronto. Em uma ocasião, estava assistindo 
a uma aula, e ouvi a seguinte frase de um 
professor: ‘Oportunidade não se pede, mas 
também não se perde’. Ninguém sabe o 
dia de amanhã. Podemos até planejar, mas 
planejamento sem estar qualificado para tal 
não nos garante os requisitos prévios para 
tais oportunidades”, destaca.
Realizado com a profissão que decidiu 
seguir, Rafael não mede palavras para ex-
pressar a sua satisfação. “Sinto-me honrado 
e feliz em poder participar deste momento 
tão importante, que é partilhar, em poucas 
palavras, a minha história nesta reportagem 
em homenagem ao Dia do Propagandista, 
tendo a oportunidade de representar cada 
um deles”, finaliza.

Rafael Garcia Vieira, da Glenmark



Foco nos 
pacientes 

Amor à 
primeira 
vista Graduado em Administração Geral e pós-

-graduado (MBA) em Gestão Comercial, 
Felipe Freire é Consultor Técnico Especia-
lidades da Astellas Farma Brasil há sete 
anos e meio.
Ele conheceu a propaganda médica na 
Faculdade e em conversas com um primo, 
que atuava como propagandista na indús-
tria farmacêutica. 
Por meio desse mesmo parente, ele tomou 
conhecimento de processos seletivos em 
laboratórios e entrou para o ramo, há 18 
anos.
“O que mais gosto na profissão é o gran-
de propósito de levar novas soluções e 
alternativas de tratamentos farmacológi-
cos para melhorar a qualidade de vida 
de pacientes. Acredito que, hoje em dia, 
a profissão é muito mais valorizada pela 
classe médica. Levamos soluções de trata-
mentos, atualizações científicas e o desen-
volvimento de novos medicamentos, que 
auxiliam os pacientes”, destaca
Para ele, o propagandista de hoje deve 
ser o mais bem informado possível, uma 
vez que o avanço das informações nas 
áreas da medicina e farmacológica cami-
nha rápido. “Temos de estar atualizados e 
preparados para conversar sobre as novas 
terapias. Espero que a indústria farmacêuti-
ca continue pesquisando e desenvolvendo 
novos produtos”, completa. 
Para o futuro, Felipe tem planos de conti-
nuar atuando no ramo farmacêutico como 
consultor ou em outra função, confor-
me as necessidades da empresa em que 
atua. “Gostaria que pesquisas sobre novas 
formas de tratamento para antigas doen-
ças avançassem. Temos de ter esperança 
quanto ao desenvolvimento de tratamentos 
para as novas patologias que surgem com 
o tempo, mas também para aquelas que 
ainda não têm o tratamento ideal”, diz. 

Adriana Martins do Monte atua como pro-
pagandista há 14 anos na Biolab. Ela 
lembra que o contato com a profissão foi 
amor à primeira vista. “Trabalhava como 
educadora e sai para ser propagandista. 
Meu marido sempre foi representante, e 
ver o empenho e a satisfação dele com 
a profissão despertou em mim a vontade 
de também trabalhar nessa área. Tudo o 
que eu sei sobre a profissão, aprendi com 
excelentes gestores com quem atuei na 
Biolab, além do suporte que a companhia 
sempre proporcionou para o crescimento e 
desenvolvimento de seus colaboradores”, 
garante.
O que ela mais gosta na profissão é de 
ser desafiada a cada dia, lidando com 
pessoas, áreas e necessidades diferentes. 
“Sempre me reinvento e procuro buscar in-
formações e abordagens novas. Lidar com 
pessoas é o grande desafio e também a 
vantagem de ser propagandista. Cada dia, 
é verdadeiramente um novo dia. Isso me 
fascina.”, acrescenta.
Na opinião de Adriana, o propagandista 
deve ser sempre proativo, assumir mais 
riscos, atuar alinhado às estratégias da 
empresa, bem como precisa se manter 
atento aos mínimos detalhes, ser um faci-
litador para seu cliente e entender as suas 
necessidades, além de fazer uma leitura 
emocional do cliente e o ambiente no qual 
ele se encontra.
“Espero que o amor à profissão não acabe. 
Acredito que a tecnologia deva estar cada 
vez mais presente no nosso dia a dia e seja 
sempre um fator facilitador, mas que nunca 
substitua o sorriso, o bate-papo e a espera 
de uma nova visita e relacionamento entre 
o propagandista e o médico”, analisa.
Sobre os planos para o futuro, ela pretende 
crescer ainda mais profissionalmente. “Vejo 
que todos os dias temos algo novo para 
aprender, e estou disposta. Assim poderei 
buscar novas oportunidades dentro da 
Biolab”, finaliza.

Especial 14 de Julho

Adriana Martins, da Biolab

Felipe Freire, da Astellas
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Motivação 
diária 

Mestre em 
estratégias  

Tecnólogo em Marketing, Edevanilton Bo-
nifácio Pinto é propagandista há 12 anos, 
dos quais quatro atua no Bagó. A oportu-
nidade de ingressar na profissão surgiu há 
20 anos, quando ele já trabalhava na área 
de saúde. “Deixei oito anos de trabalho 
prestados em uma empresa e me engajei 
neste novo desafio, que só me trouxe co-
nhecimento e me faz transformador com a 
informação”, conta.
O que ele mais gosta na área é de com-
partilhar conhecimentos. “Gosto dessa ro-
tina que me traz um desafio novo a cada 
dia e um novo começo todo mês. A vida 
nos apregoa muitas oportunidades e esta 
profissão tem em seu fundamento algo 
que me traz muito prazer como forma de 
motivação diária e pessoal”, declara. 
Na opinião do representante, o propagan-
dista de hoje deve ser um profissional com 
foco e que respeite a sua profissão. “O dia 
a dia do propagandista é muito mais do 
que sair de casa para as visitas rotineiras. 
O propagandista é a voz da sua empresa”, 
destaca.
Para o futuro, ele pretende continuar seu 
aprendizado diário e contínuo, trabalhar 
focado no resultado dessas ações, plane-
jando estratégias positivas que o levem a 
adquirir a cada dia mais resultados para 
transformar a empresa na maior e melhor 
do mercado farmacêutico. “Os desafios de 
toda profissão têm seu caminho mais curto 
ou mais longo. Somente nós podemos, de 
forma categórica, acolher nosso ofício e 
fortalecer nossa empresa, buscando sem-
pre o conhecimento e desenvolvimento 
pessoal ético e sustentável”, finaliza.

Jorge Kloiwa abraçou a profissão de pro-
pagandista há 26 anos, sendo 25 na TRB 
Pharma. Formado em Administração de 
Empresas, o representante começou a tra-
balhar com medicamentos em 1979, aos 
14 anos, em uma farmácia em São Paulo. 
Foi no contato com os propagandistas que 
visitavam à farmácia, que surgiu o interesse 
na profissão. O primeiro emprego nessa 
área foi como vendedor em uma empresa 
de cosméticos. Em 1992, foi contratado 
pela TRB Pharma como propagandista.
“O que mais gosto são o desafio do dia a 
dia, que é a principal magia desta profis-
são, da conquista da prescrição médica, 
do relacionamento com os envolvidos nes-
te processo, da busca do aperfeiçoamento 
constante e da necessidade da atualização 
diária sobre os principais assuntos em 
evidencias na mídia. Alguns dizem que é 
rotina, mas entendo como sedimentação: 
visitar o médico e iniciar um trabalho para 
conquistar sua prescrição é fascinante;  
dar continuidade a este trabalho até você 
conquistar é a compensação de todos os 
esforços aplicados”, analisa. 
Na visão de Jorge, a profissão mudou 
muito nos últimos anos. “Os médicos já 
não têm tanto tempo para nos atender. Por 
isso, o propagandista de hoje tem de estar 
muito bem preparado, com excelência no 
conhecimento dos seus produtos, além 
de estar devidamente atualizado sobre os 
acontecimentos globalizados, ser dinâmi-
co, ter flexibilidade, ou seja, ser um mestre 
em estratégias”, descreve.
Apesar da globalização e canais diferen-
ciados de comunicação, ele acredita que 
o propagandista continua tendo um papel 
fundamental na conquista de uma prescri-
ção. “É o principal canal de comunicação 
entre o profissional da saúde e a indústria 
farmacêutica. Com certeza, novos concei-
tos poderão aparecer, mas a função de 
propagandista é indispensável neste mer-
cado tão competitivo”, opina.

Concorrência 
acirrada 

Filho de médi-
co, Jorge Squeff  
Neto, há 18 anos 
propagandista do 
laboratório Bal-
dacci, aprendeu 
o que fazia um 
propagandista 
na família. “Meu 
pai falava muito 

dos representantes 
que lhe visitavam. Dizia que a profissão 
era muito boa e o salário também. Tinha 
bons amigos e prestigiava muito a classe. 
Eu ainda cursava a faculdade de Direito e 
trabalhava como representante autônomo 
(tinha escritório), quando meu sogro (que 
foi propagandista), falou-me da vaga no 
Baldacci. Lembrei-me das palavras do meu 
pai sobre a profissão e resolvi me candi-
datar, sendo admitido no outro dia após a 
entrevista”, conta
No dia a dia, Jorge procura trabalhar com 
bastante criatividade para não entrar em 
uma rotina. “Gosto da liberdade de ação, 
das relações interpessoais e da venda. Es-
pero que a nossa profissão seja cada vez 
mais valorizada, tanto pelos nossos clien-
tes quanto pelas nossas empresas. Meus 
planos são desempenhar meu trabalho 
com dedicação, empenho, satisfação e, 
ao mesmo tempo, ajudar minha empresa a 
alcançar seus objetivos, pois dessa forma, 
espero também ter condições de atingir os 
meus”, revela.
Na visão do representante, a profissão 
de propagandista hoje em dia é bastante 
massificada. Segundo ele, há um grande 
número de representantes no campo e isso 
faz com que a presença deles nos consul-
tórios não seja mais tão esperada como 
antes, tanto pelo médico quanto pelos 
pacientes. “Aumentou muito a quantidade 
de marcas comerciais de medicamentos, e 
a concorrência com os genéricos é muito 
acirrada, principalmente no PDV. O fato 
é que estamos passando por uma crise 
econômica que atinge a todos, direta ou 
indiretamente, mas não podemos ficar re-
clamando e esperando que as dificuldades 
passem sem que façamos a nossa parte. 
Temos de ‘meter a mão na massa’ e bus-
car dias melhores. Eles virão”, aconselha.

Jorge Squeff Neto, do Baldacci
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ELO ENTRE NOSSA
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Os profi ssionais responsáveis por levar a 
inovação de nossos produtos aos médicos  
a cada visita têm um novo desafi o 
e uma nova meta a conquistar.
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farmacêuticos, que, com toda a garra e 
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Vocação e 
engajamento 

Aprimoramento 
constante 

Há quem imagine que o sucesso profissio-
nal de um propagandista é consequência 
de uma formação acadêmica ou técnica 
voltadas ao setor da saúde. Mas isso é 
mito. Na opinião de Fernanda de Melo San-
tos, propagandista há oito anos e, metade 
desse período, representante do laborató-
rio Cristália, um fator muito importante para 
atuar na área é gostar de estudar e buscar 
constantemente novos conhecimentos. “O 
nosso conteúdo intelectual impacta dire-
tamente à classe médica que, por meio 
do nosso trabalho, tem rápido acesso às 
principais informações dentro de sua área 
de atuação”, analisa a profissional. 
Fernanda, que é formada em Publicida-
de e Propaganda, lembra que algumas 
ferramentas apoiam o propagandista na 
obtenção do conhecimento e no relacio-
namento com os médicos. “A tecnologia 
levou mais produtividade e eficiência às 
ferramentas de trabalho. Por meio de ta-
blets, conseguimos acessar campanhas de 
marketing, apresentar vídeos idealizados 
pelo laboratório e ter mais interatividade 
com médicos”, aponta Fernanda.
Na visão da propagandista, os desafios 
da profissão não se limitam somente à 
incansável dedicação aos estudos. A área 
envolve ainda horas de intensos treinamen-
tos, nas quais os propagandistas conhe-
cem não somente as peculiaridades dos 
medicamentos, mas aprendem técnicas 
de vendas e comunicação, além de in-
formações científicas para que possam 
abordar os médicos com propriedade e 
conhecimento.
Ela acredita que a vocação para a ativi-
dade de propagandista está atrelada ao 
engajamento, e o sucesso é consequência 
da empatia com o próximo e a disposição 
em se atualizar e compartilhar conheci-
mento. Fernanda, inclusive, foi contagiada 
por essa essência tão positiva pelo próprio 
pai. “Tive grande influência para entrar na 
área por parte do meu pai, pois ele cons-
truiu sua carreira profissional na indústria 
farmacêutica e, por meio de sua história de 
amor e sucesso, percebi que era algo que 
eu também gostaria de realizar profissional-
mente”, confidencia.

Publicitário de formação e propagandista 
por escolha, Angelo Hypolito Correa exerce 
essa profissão há 23 anos, dos quais 12 
na Torrent do Brasil. A decisão pela área 
foi uma influência do pai, que, por 38 anos, 
trabalhou como propagandista. “Meu pai 
sempre me passou os melhores sentimen-
tos em relação a essa atividade. Tenho 
um carinho muito grande pela profissão. 
A indústria farmacêutica sempre foi tema 
presente na nossa família”, revela.
Quando perguntado por que ele gosta 
de ser propagandista, Angelo destaca o 
dinamismo e o fato de esse profissional 
contribuir, de alguma forma, para levar mais 
saúde à população. “Somos o elo entre a 
indústria e o médico, mas o objetivo prin-
cipal é atender o paciente. Tenho muito or-
gulho de trabalhar nessa empresa em que 
podemos oferecer tratamentos de ponta a 
um preço mais acessível.”, destaca.
Para ter sucesso nessa profissão, Angelo 
aconselha investir na constante atualiza-
ção. “Temos de dispor das mais variadas 
ferramentas e, o mais importante,  o  com-
promisso com o aprimoramento perma-
nente. Esta é a palavra-chave. Precisamos 
nos atualizar em relação à informática, fazer 
relatórios cada vez mais precisos e sempre 
nos reciclarmos sobre os  medicamentos 
e as patologias. Afinal, são os temas do 
nosso dia a dia e o que dá  sentido para o 
nosso trabalho”, pontua.
Ele acredita que, acompanhando às mu-
danças do mercado, a profissão de pro-
pagandista irá sofrer transformações, mas 
o representante será sempre uma peça 
imprescindível.

A propaganda médica sempre foi é uma 
base sólida de carreira. Hoje, muitos pro-
fissionais que começaram no campo assu-
miram outras posições nas empresas em 
que trabalham graças aos conhecimentos 
adquiridos com a experiência como pro-
pagandista.
Bruno Porcel, atual Gerente de Marketing 
de Prescrição Médica da Eurofarma, é um 
desses profissionais. Graduado em Publi-
cidade e Propaganda e pós-graduado em 
Marketing, ele atuou como propagandista 
por quatro anos, dos quais dois pela Euro-
farma e os demais na EMS e Roche.
A escolha pela propaganda médica se deu 
por influência do irmão, à época propagan-
dista da Aventis (hoje Sanofi). “Para mim, o 
melhor da profissão de propagandista é a 
necessidade de ser um profissional versátil: 
um pouco de profissional de marketing, far-
macêutico, comunicador, vendedor, bom 
com números, enfim, é preciso muitas 
habilidades em um único profissional”, co-
menta. 
Na visão do gerente, mesmo que a tec-
nologia tenha permitido maior acesso à 
informação dos profissionais de saúde, 
o propagandista sempre será o principal 
canal de comunicação. Ele lembra que a 
classe médica só terá acesso a determi-
nadas informações e serviços por meio do 
propagandista.
“Com a grande variedade de produtos e o 
alto nível de competitividade entre os labo-
ratórios, o propagandista dos dias de hoje 
necessita de muita capacidade de análise 
das auditorias, profundo entendimento das 
oportunidades que sua região oferece, 
bem como precisa saber avaliar o perfil 
do profissional de saúde e cruzar com os 
medicamentos que ele propaga. Precisa 
ter absoluto entendimento dos benefícios 
de seus produtos, não se conformar e estar 
totalmente engajado com o propósito da 
empresa que trabalha”, acrescenta.

Sempre 
propagandista 

Angelo Hypolito Correa, da TorrentFernanda de Melo, do Cristália
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Capacidade de 
adaptação 

Visão estratégica  

Há 21 anos, Adriano Leon Cardoso iniciava 
sua carreira como propagandista na Bristol 
Myers Squibb, onde esteve por cinco anos. 
Em seguida, passou pela Janssen Cilag e, 
em 2011, ingressou no Zambon, onde já 
atua há seis anos.
Para ser propagandista, Adriano se inspirou 
no pai, que por muitos anos foi vendedor 
no segmento têxtil. O que ele mais aprecia 
na área é o contato diário com os médicos, 
farmácias e hospitais. “O mais interessan-
te é que não existe rotina, e cabe a nós, 
propagandistas, sermos flexíveis e nos 
adaptarmos a cada cliente e seus estilos”, 
observa.
Para ele, a profissão de propagandista é 
essencial à sociedade. “O profissional de 
hoje deve atuar sempre como um con-
sultor que se coloca no lugar do cliente, 
evidenciando os benefícios de cada medi-
camento e suas indicações. Espero que a 
cada dia nossa atividade profissional seja 
mais valorizada pelas pessoas e seja vista 
como essencial para o progresso mundial, 
proporcionando sempre uma melhor quali-
dade de vida a todos nós. Desejo construir 
novas fortalezas, escrevendo histórias de 
muito sucesso no Zambon, empresa que 
nos proporciona todas as condições para 
executarmos um trabalho de qualidade, 
criando cases de sucesso junto a nossos 
clientes. É muito bom e gratificante fazer 
parte desse time de campeões”, finaliza.

Marcelo dos Santos Amador, Gerente de 
Treinamento da Força de Vendas da Ap-
sen, também adquiriu no campo conheci-
mentos que o capacitaram a assumir novas 
posições em sua carreira.
Durante 11 anos, ele atuou como propa-
gandista. Mas antes de optar pela indústria 
farmacêutica, Marcelo já se desenvolvia na 
área comercial no segmento de ferragens 
e ferramentas.
Já nessa época, o gerente conhecia al-
gumas pessoas, inclusive um primo, que 
atuavam como propagandistas. “Acreditei 
que seria uma boa oportunidade de unir 
minha experiência e habilidade na área 
comercial com o conhecimento técnico e 
paixão pela área da saúde. Foi então que 
me informaram sobre algumas vagas. A 
primeira empresa em que participei de um 
processo seletivo para propagandista foi a 
Apsen, onde estou há 23 anos. Desde o 
primeiro dia, me apaixonei pela profissão, 
que é muito dinâmica e exige um alto grau 
de dedicação. Até mesmo as pessoas que 
hoje estão em outras funções na indústria 
farmacêutica e já foram propagandistas, 
dizem: ‘Uma vez propagandista, sempre 
propagandista’. Trata-se de uma profissão 
apaixonante, que marca nossa carreira”, 
conta.
Uma das características que ele mais gosta 
da função é a importância do propagan-
dista como um agente da saúde, propor-
cionando à classe médica a atualização 
constante e informações sobre opções 
inovadoras de tratamento.

“A indústria farmacêutica vem passando 
por grandes transformações nos últimos 
anos. O advento dos genéricos, órgãos re-
gulatórios atuantes frente a uma regulação 
cada vez mais forte no setor, pacientes co-
nhecedores das patologias, tratamentos e 
produtos, o ponto de venda cada vez mais 
competitivo. Apesar de todas as mudan-
ças, vejo a profissão de propagandista com 
mais importância ainda. Um propagandista 
mais informado daquele de uma década 
atrás. O propagandista é um profissional 
com excelente visão estratégica, capacida-
de de gestão de relacionamento, profundo 
conhecedor de seus produtos e demais 
opções de tratamento, cada vez mais 
resiliente e com adaptabilidade às novas 
mudanças que ainda estão por vir”, avalia.
Na opinião de Marcelo, o modelo de vi-
sitação médica continuará sendo a prin-
cipal forma da indústria farmacêutica se 
relacionar com os médicos. “Outros canais 
podem ser utilizados, porém, entendo que 
são complementares ao serviço feito pelo 
propagandista. Com isso, o grande diferen-
cial entre as empresas é o ser humano, e, 
no caso da indústria farmacêutica, é aquele 
que se relaciona com os profissionais de 
saúde. A vantagem competitiva cada vez 
mais será o propagandista muito bem pre-
parado”, observa.

Adriano Leon Cardoso, do Zambon
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Desde 2006 atuando como propagandista 
da Eurofarma, Giselane Luz de Albuquer-
que atua na propaganda médica há 18 
anos. “Gosto do desafio do dia a dia da 
nossa profissão. Vender é uma arte. Traba-
lhamos com persistência junto ao médico 
e temos de transmitir muita confiança na 
hora de divulgar nossos produtos. Existe 
um trabalho importante de nossa parte 
para aprender sobre o medicamento e de-
pois passar essa convicção para a classe 
médica, para que no final sejamos recom-
pensados com a tão sonhada prescrição 
médica. Meu dia a dia é pautado em estar 
sempre buscando melhorar como pessoa 
e como profissional”, declarou.
Na visão de Giselane, o propagandista de 
hoje tem de ter disciplina de horários e 
de estudos, não se conformar com seus 
resultados, saber seus números e, princi-
palmente, os de seus concorrentes. “Tem 
de ter nas veias o sangue da venda; tem 
de ser realmente encantado pela profissão, 
gostar de vender e ser paciente na espera 
pelos médicos, enfim, não é uma tarefa 
tão fácil como muitos que estão de fora da 
profissão imaginam. Eu me deparo com 
muitas pessoas que sonharam tanto em 
entrar na profissão e que permaneceram 
por pouco tempo por não se adaptarem ao 
ritmo e por acharem que tudo seria mais fá-
cil. Muitos querem os benefícios e salários 
da indústria farmacêutica, mas não querem 
os sacrifícios”, relata.
Giselane também vê a profissão do propa-
gandista como essencial para a indústria 
farmacêutica. “Muitas empresas terceiri-
zam esse trabalho por e-mail, visitas tele-
fônicas para a classe médica ou malotes 
com amostras grátis. Mas garanto que 
mais de 90% da classe médica não gostam 
desse tipo de propaganda. O contato entre 
médico e propagandista nunca poderá ser 
substituído por um contato telefônico. O 
médico não se sente prestigiado por uma 
simples ligação”, acrescenta.
Na opinião de Giselane, é uma função 
que nunca vai acabar. “Já ouvi muitas 
pessoas comentarem que nossa profissão 
vai acabar, mas acho impossível. Pretendo 
continuar atuando na Eurofarma, essa 
empresa que me acolheu de braços 
abertos e me permite desempenhar meu 
trabalho com total credibilidade perante 
a classe médica. Continuo achando que 
a indústria farmacêutica tem um futuro 
brilhante pela frente”, conclui.

Futuro 
brilhante 

Porta-voz 
da saúde 
Há nove anos atuando como propagan-
dista na Sanofi, Priscilla Reis Vasconcelos 
conheceu a profissão em um laboratório 
de análises clínicas, onde trabalhava como 
técnica em informática. Em certa ocasião, 
o referido laboratório decidiu criar vagas 
para propagandistas, quando ela se inte-
ressou pelo trabalho e foi atrás da oportu-
nidade. “Um ano depois, recebi indicação 
para uma entrevista de estágio na Sanofi, 
empresa na qual estou até hoje e que pre-
tendo ficar por muitos anos”, conta.
 O que ela mais gosta na área é do traba-
lho dinâmico, buscando sempre mostrar 
aos médicos, de formas diferentes, como 
transformar qualidade em benefícios aos 
pacientes.
“O que mais gosto é de estar com pessoas 
diferentes o tempo todo, de ir a cada dia 
em um lugar, criando laços de trabalho, 
amizade e parceria. Gosto da autonomia 
para buscar o que for melhor para o ne-
gócio, trabalhando em equipe, trocando 
ideias, ajudando e sendo ajudada, mas 
sempre respeitando as regras de complian-
ce”, declara.
Para a propagandista, a profissão é uma 
aliada do médico para o bem comum, que 
é a saúde do paciente. “Espero que a área 
se perpetue por longos anos e continue 
valorizando seus profissionais, tendo eles 
como a principal porta de acesso para o 
relacionamento entre médicos e a indústria 
farmacêutica. Para isso, devemos estar 
sempre preparados para futuras mudan-
ças, buscando a automotivação por meio 
de aperfeiçoamento contínuo, sempre fo-
cados em levar qualidade de vida a quem 
precisa”, acrescenta. 
Em relação ao futuro, Priscilla pretende 
continuar buscando a automotivação, con-
quistando e conhecendo novos ambientes, 
novas linhas e mercados, a fim de crescer 
ainda mais na carreira.“O profissional pro-
pagandista vai muito além daquele indiví-
duo de pasta grande que sempre entra na 
frente dos pacientes no consultório. Ele é, 
sem dúvida, o porta-voz da saúde, que au-
xilia o médico na tomada de decisão para 
levar o que há de melhor e mais moderno 
no tratamento de doenças, promover qua-
lidade de vida e trazer melhoria continua à 
população. “, finaliza

Priscilla Reis, da Sanofi 

Giselane Luz, da Eurofarma
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Lais Almeida Rothe atua há seis anos como 
propagandista, dos quais quase cinco na 
Apsen. Ela conta que o que mais lhe satis-
faz na profissão é saber que está levando 
aos médicos informações de extrema im-
portância, que podem impactar de forma 
positiva à saúde e à qualidade de vida 
dos seus pacientes. “É uma satisfação, no 
meu dia a dia, saber que a minha profissão 
soma consideravelmente no meio em que 
trabalho, pois acredito que uma informa-
ção passada com credibilidade ao médico 
pode ser a solução para o problema de 
muitos pacientes”, comenta.
Na visão de Lais, o propagandista de hoje 
em dia trabalha em um mercado extrema-
mente disputado. Por isso, deve ser um ex-
celente comunicador, ter bastante foco nos 
resultados e, principalmente, ser um bom 
ouvinte, pois toda informação, objeção ou 
feedback informados pelo médico podem 
colaborar positivamente para o trabalho 
que ele realiza. “Quanto mais o propagan-
dista se dedicar e estudar as necessidades 
técnicas de cada médico, mais sucesso 
ele irá ter em suas visitas e no seu dia a dia 
como um todo”, recomenda.

Formada em Propaganda e Marketing e 
pós-graduada em Gestão Estratégica de 
Negócios com ênfase em Marketing, ela 
acredita que com o grande avanço da 
tecnologia, o trabalho do propagandista 
irá contar cada vez mais com o apoio de 
ferramentas modernas. “Assim, podere-
mos conquistar mais a segurança e a 
credibilidade dos médicos a cada visita 
realizada. Gosto muito da minha profissão 
e, principalmente, de trabalhar na Apsen. 
Tenho planos de continuar exercendo meu 
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Há quase dez anos na propaganda médica, 
Carmen Maria Ferreira de Carvalho Derbly, 
propagandista da Eurofarma, se interessou 
pela área acompanhando o trabalho de um 
casal de amigos, que demonstrava grande 
realização com a profissão. “Aos poucos, 
busquei mais informações e me preparei 
para uma futura oportunidade. Descobri 
que poderia trabalhar com algo relacionado 
à saúde, base da minha formação, e, ao 
mesmo tempo, desenvolver minha aptidão 
pela área comercial”, lembra.
Graduada em Fisioterapia, o que ela mais 
destaca na profissão é a oportunidade de 
adquirir conhecimentos científicos em uma 
área de extrema importância à vida. “Com-
partilhar com a classe médica esses co-
nhecimentos me possibilita contribuir para 
levar esperança de cura e melhor qualidade 
de vida a tantas pessoas. Outro privilégio 
que a profissão nos oferece é desenvolver 
a relação interpessoal e, muitas vezes, criar 
novos laços de amizade”, destaca.
Ela também concorda que a rotina de um 
propagandista é muito dinâmica, mas, ao 
mesmo tempo, estimulante. “Você precisa 
saber aproveitar todas as oportunidades e 
ter autonomia para direcionar o seu traba-
lho em cada situação vivenciada. E a cada 
instante surge um novo desafio que exige a 
tomada de decisão. No meu dia a dia, gos-
to de ser motivada a cumprir metas, atingir 
objetivos, levar informações e conhecimen-
to, sempre buscando encantar as pessoas 
que dividem o dia comigo. Ser gentil, pres-
tativa e oferecer um sorriso tornam o nosso 
dia de trabalho gratificante.”, observa.
Na opinião de Carmen, o propagandista 
de hoje deve ser um profissional bastante 
analítico, que realize o seu trabalho com 

Encantar pessoas 
planejamento, estratégia, ética e profissio-
nalismo.
“Deve estar preparado para se reinventar 
e inovar no dia a dia, com alternativas efi-
cientes para enfrentar a forte concorrência. 
Além disso, a exigência técnica torna-se 
cada vez maior, destacando-se no mer-
cado os profissionais que constantemente 
aprimoram seu conhecimento, são proati-
vos e sabem identificar as reais necessida-
des de cada médico”, aconselha.
Quanto ao futuro, ela também espera dar 
continuidade ao seu desenvolvimento por 
meio de especializações voltadas à área 
de gestão e ao mercado, visando tornar-se 
uma profissional cada vez mais completa e 
apta para atuar com excelência em novas 
perspectivas dentro da indústria farma-
cêutica.
“Espero que a profissão de propagandista 
seja mais discutida e abordada no ambien-
te acadêmico, permitindo maior visibilidade 
profissional para jovens em formação”, 
acrescenta.

Na Apsen há oito anos, Leandro de Fi-
gueiredo Brolessi abandonou um cargo de 
gerência na indústria química e cerâmica 
para assumir um novo desafio na área 
da propaganda médica. A esposa, que já 
havia trabalhado em outra Farmacêutica 
visitando PDVs, foi também a inspiração 
de que ele precisava. “Ingressei em uma 
distribuidora como vendedor. Algum tem-
po depois, a partir da indicação de dois 
amigos, ingressei na Apsen. Hoje, o mais 
relevante para mim é saber que cada visita 
é única, e cada profissional de saúde é um 
profissional diferente, mesmo quando me 
refiro ao mesmo médico já visitado. Esse 
dinamismo exige que você se adapte a 
diferentes públicos, ambientes e costumes 
de acordo com a região, bem como saiba 
lidar com o inesperado. No entanto, as 
amizades e a relação de confiança e cre-
dibilidade que se constroem com o passar 
do tempo junto aos profissionais de saúde 
é muito gratificante”, relata.
Ele também não vê a extinção da profis-
são no futuro, mesmo com o advento de 
recursos tecnológicos e tendências que 
chegam a todo momento. “Existem teorias 
apontando o propagandista sendo engoli-
do pela tecnologia. É certo que as coisas 
mudam rapidamente, mas o cenário e a 
tendência que enxergo mostram a cada 
dia que passa uma necessidade maior de 
termos melhores profissionais que levem a 
imagem das empresas de maneira fidedig-
na, madura e de forma relevante, de modo 
a facilitar a vida dos atarefados profissionais 
de saúde. O espaço para amadores já não 
existe mais”, avalia.

Lidar com o 
inesperado 

Carmen Maria Ferreira de Carvalho Derbly,
da Eurofarma
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que ele realiza. “Quanto mais o propagan-
dista se dedicar e estudar as necessidades 
técnicas de cada médico, mais sucesso 
ele irá ter em suas visitas e no seu dia a dia 
como um todo”, recomenda.

Formada em Propaganda e Marketing e 
pós-graduada em Gestão Estratégica de 
Negócios com ênfase em Marketing, ela 
acredita que com o grande avanço da 
tecnologia, o trabalho do propagandista 
irá contar cada vez mais com o apoio de 
ferramentas modernas. “Assim, podere-
mos conquistar mais a segurança e a 
credibilidade dos médicos a cada visita 
realizada. Gosto muito da minha profissão 
e, principalmente, de trabalhar na Apsen. 
Tenho planos de continuar exercendo meu 
trabalho com muita excelência”, ressalta.

Convidado a participar de um proces-
so seletivo por um colega de Faculdade, 
que já trabalhava como gerente de uma 
companhia farmacêutica, e falava com en-
tusiasmo dos encantos de ser um propa-
gandista, Reinaldo Orlando Barbara Junior, 
propagandista da Eurofarma há 13 anos, 
decidiu abraçar essa profissão.
Formado em Administração de Empresas, 
Reinaldo conta que o que mais lhe atrai na 
área são os desafios. “Gosto dos desafios 
contínuos, do dinamismo, da interatividade 
e da capacidade de superar constante-
mente os objetivos e metas, e assim poder 
contribuir para meu crescimento pessoal 
e profissional. Não existe rotina em nosso 
trabalho, cada visita tem uma característica 
única. Em cada visita surgem novas opor-
tunidades, objeções e argumentações, que 
devemos contornar com sabedoria. Por 
esses motivos, o propagandista deve estar 
bem treinado e ter excelente conhecimento 
para alcançar as metas estabelecidas”, 
avalia.
Para ele, o propagandista atual deve ser 
dinâmico, arrojado, motivado, polivalente e 
estar focado nos objetivos da visita, tanto 
no PDV quanto no consultório médico, pois 
a profissão exige profissionais muito bem 
qualificados para aproveitar as oportunida-
des que o mercado oferece.
“Observo que a profissão cada vez mais 
exige um profissional preparado, pois o 
mercado farmacêutico está a cada dia mais 
competitivo. O que faz a diferença são o 
treinamento, a garra, a motivação, a dedi-
cação e o amor pela profissão.”, completa.
Para ele, no futuro, a área da propagan-
da médica exigirá um profissional mais 
qualificado e cada vez mais focado nos 
resultados, uma vez que com os avanços 
tecnológicos e novas pesquisas, entrarão 
no mercado novas combinações, novas 
moléculas e novos concorrentes, exigindo 
cada vez mais conhecimentos técnico e 
científico, associados a uma maior habili-
dade comercial.
Reinaldo também mantém planos para o 
futuro. Ele pretende consolidar ainda mais 
sua carreira na Eurofarma. “Ser um ‘profis-
sional espelho’ para os novos propagandis-
tas que estão iniciando no ramo farmacêu-
tico, demonstrando, por meio de preparo e 
motivação, reconhecimento por tudo que 
a Eurofarma tem proporcionado ao longo 
desses anos na minha vida”, finaliza.

Movido a 
desafios 

Bom 
ouvinte 

Reinaldo Orlando Barbara Junior, da Eurofarma
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representantes estão melhor equipados 
e preparados. Isso não significa, porém, 
que os desafios tenham diminuído. Por 
isso, é fundamental que o representante 
desempenhe, mais do que nunca, a 
função de ser o ‘gerente de seu próprio 
território’, conhecendo profundamente 
seus clientes (hábitos, costumes e prefe-
rências) e o mercado em que atua, bem 
como seus produtos e os de seus con-
correntes. Exercitar o poder de argumen-
tação, ser otimista, ter boa postura, ser 
ético, saber atuar em um ambiente tão 
regulamentado e interpretar auditorias 
de mercado são aspectos essenciais”, 
recomenda. 
Desenvolver a flexibilidade e a versatilida-
de também é importante para desempe-
nhar bem o papel em campo, segundo 
Nilo. “Gosto desta profissão por conside-
rá-la uma atividade completa em vários 
sentidos. Há um ditado que diz que a ex-
periência acumulada com o trabalho do 
propagandista o habilita a trabalhar em 
diferentes áreas. É fácil entender por que. 
Para desempenhar bem sua atividade, o 
profissional precisa desenvolver diferen-
tes habilidades e transitar na interface de 
diferentes áreas da organização”, analisa.

O primeiro contato de Nilo Marcio Pau-
la Resende com a propaganda médica 
aconteceu há 26 anos, na Pfizer, quando 
ele abraçou uma oportunidade para atuar 
como estagiário nessa área. Durante sete 
anos, Nilo se dedicou à empresa, até ser 
contratado por outra companhia farma-
cêutica, onde permaneceu por nove anos, 
voltando à Pfizer logo depois. 
“Acredito que eu tenha sido um dos primei-
ros estagiários a trabalhar neste setor, em 
minha área de atuação, na grande Goiânia. 
A princípio, não tinha ideia dos desafios 
que iria enfrentar, mas acabei me apaixo-
nando pela profissão. Tanto é verdade que 
estou aqui até hoje”, acrescenta
Nilo, que é graduado em Administração 
de Empresas, com pós-graduação em 
Marketing e mestrado em Administração, 
orgulha-se da área que escolheu. “A nossa 
rotina de trabalho é dinâmica e estimulante 
pelas interações que realizamos com os 
diferentes atores desse negócio, como 
os médicos, hospitais, clínicas, farmácias, 
secretarias e até mesmo com os outros 
representantes. Não existe um dia igual ao 
outro, nem uma visita médica igual à outra. 
E as empresas reconhecem esse valor a 
ponto de considerar os propagandistas 
como um de seus principais ativos. Como 
consequência, elas nos capacitam cada 
vez mais, investindo fortemente nos treina-
mentos”, analisa.
Na visão do executivo, a propaganda mé-
dica passou por grandes transformações 
nos últimos anos. “O propagandista nunca 
contou com tantos recursos para desen-
volver suas atividades como agora. E a 
tendência é que esses recursos continuem 
a chegar. Porém, saber utilizá-los para 
conseguir alcançar os objetivos organiza-
cionais e ainda equilibrar o trabalho com 
a vida social/familiar continuará a ser um 
grande desafio a ser enfrentado por todos 
nós”, pontua.
Nesse cenário, o planejamento continua a 
ser uma habilidade-chave para o sucesso 
de qualquer profissional nesta área, segun-
do ele. Mas o profissional de hoje precisa 
colocar esse planejamento em prática. 
Para isso, é necessário ter domínio e equi-
líbrio no uso dessas ferramentas. “Nossa 
profissão sempre foi desafiadora, mas, em 
comparação ao passado, atualmente, os 

Paixão pela profissão 

Nilo Marcio Paula Resende, da Pfizer
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O propagandista é a imagem 
da empresa. Por isso, é 
fundamental que ele tenha 
as ferramentas necessárias 
para melhorar o atendimento 
aos médicos e estreitar as 
relações. 

14 de Julho

Inovação com foco em 
produtividade

S.C. Capelli

O trabalho do propagandista farmacêutico 
está cada vez mais complexo e desafiador. 
Afinal, na rotina dos consultórios é cada 
vez menor o tempo que esses profissionais 
têm com os médicos e precisam estar 
muito bem preparados. Por toda a dedica-
ção e garra, o dia 14 de julho deve ser ce-
lebrado como mais um ano de conquistas.  
Esse novo momento do negócio levou a 
Biolab a investir ainda mais em inovações 
tecnológicas. Um bom sistema de gestão 
tornou-se fundamental para a realização 
desse trabalho de maneira produtiva, em 
virtude do tamanho da Força de Vendas. 
Com o uso do sistema “ICRM”, que con-
templa diversos aplicativos, foi possível 
otimizar o tempo e gerenciar melhor o 
trabalho diário e seus resultados. 
O “ICRM” atua nas frentes de Gestão, 
Promoção e ainda tem a função de facilitar 
a vida do Gestor. O “ICRM Gestão” pos-
sibilita que o representante acompanhe 
o seu próprio desempenho, o que traz 
uma visão atualizada do seu trabalho dia 
a dia.  A ferramenta também controla a 
agenda de visitas, a carteira de produtos e 
ainda permite realizar pesquisa qualificada 
de médicos para a tomada de decisões 
importantes, como o melhor dia e horário 
para visita e os lançamentos que se en-
caixam no perfil do médico. Os benefícios 
são tantos para a empresa quanto para os 
médicos visitados.
O “ICRM Promoção” é a plataforma com 
os materiais promocionais da Biolab. Com 
apenas um clique, é possível encaminhar 
o conteúdo para o médico. Por ser um 
sistema inteligente, permite que o Marke-
ting acompanhe as estratégias que estão 
sendo utilizadas. Já o “ICRM Gestor” é a 
ferramenta utilizada pelos gestores para 
acompanhar o desempenho das equipes 
de campo e propiciar uma atuação de 
forma direcionada.
Os representantes também contam com 
um aplicativo para acesso aos relatórios de 
auditorias dos produtos, com informações 
importantes, como: quanto foi demandado 

e se foi realizada a venda e para quais 
farmácias. A equipe também possui uma 
espécie de “rede social” para compartilhar 
as ações realizadas, as fotos de eventos, 
os informativos de treinamentos e, claro, 
os lançamentos.
Essas inovações foram desenvolvidas para 
facilitar o trabalho dos nossos represen-
tantes. A valorização desse profissional se 
dá a cada momento e a companhia busca 
incessantemente alternativas para uma 
melhor qualidade de trabalho e, com isso, 
a equipe Biolab coloca-se em um elevado 
patamar de eficiência.
Vale destacar o importante papel da equi-
pe de treinamento, que trabalha na reta-
guarda para que as melhorias cheguem 
aos usuários da maneira correta, e o 
Marketing, que atua com estratégias e 
campanhas condizentes às necessidades 
dos médicos.
Colocar esse pacote tecnológico à dispo-
sição da nossa Força de Vendas objetiva 
intensificar a relação de confiança e respei-
to com os médicos, parceiros essenciais 
nesse processo. Assim, não é coincidência 
que a Biolab já recebeu por sete vezes o 
Prêmio Empresarial da Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia, na categoria Visita-
ção Médica. Na ocasião, são avaliados a 
qualidade e a relevância das informações 
e serviços levados aos médicos por meio 
dos profissionais que realizam a visitação.
Outra grande conquista recente da nossa 
Força de Vendas veio com os resultados 
da primeira “Pesquisa de imagem dos 
laboratórios junto à classe médica”, realiza-
da pelo Sindusfarma neste ano. Foram ou-
vidos mais de 900 médicos, que avaliaram 
os melhores laboratórios em parâmetros 
como qualidade dos produtos e da visita-
ção dos representantes. Em cardiologia, 
especialidade em que a Biolab é líder em 
prescrição e vendas, destacou-se como 
a principal empresa em preferência e que 
oferece o melhor suporte, custo-benefício, 
maior frequência de visitas e proximidade 
com os médicos. Em dermatologia, a 

Biolab também foi reconhecida como a 
empresa com maior frequência de visitas 
a essa especialidade. Os excelentes resul-
tados apresentados são a constatação de 
um trabalho que é construído diariamente. 
Sabemos que a tecnologia jamais subs-
tituirá um sorriso, mas é essencial para 
potencializar o trabalho e os resultados 
alcançados, que são fruto do esforço e 
dedicação desses profissionais a quem 
fazemos essa singela homenagem. 

Parabéns a você, PROPAGANDISTA!

S.C. Capelli
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14 de Julho

Luciana Almeida

S.C. Capelli Luciana Almeida

A figura do representante comercial 
da indústria farmacêutica

Faça chuva ou faça sol, 
os melhores 
representantes estarão em 
campo, conquistando o 
espaço na mente e no dia 
a dia do prescritor.

Aqueles que iniciam a sua profissão na 
área comercial, geralmente, enxergam o 
representante da indústria farmacêutica 
como um objetivo a ser atingido. Afinal de 
contas, este profissional tem um carro cus-
teado pela empresa, frequenta restauran-
tes top de linha, participa de convenções 
internacionais com diversos dias livres para 
curtir os melhores hotéis, não possui um 
horário fixo de trabalho e, além de tudo, 
recebe um salário astronômico. Só que, 
muitas vezes, enxergamos somente o que 
queremos ver e não a realidade nua e crua.
Nós, que estamos no dia a dia deste ramo, 
sabemos que não é bem assim! O carro só 
é recebido depois de um tempo corren-
do atrás como estagiário; as convenções 
são consequência das metas atingidas; 
e o horário fixo não é determinado pelo 
chefe, mas sim pelo médico CAT 1, que 
só atende representante às terças-feiras, 
às 7 horas da manhã. Além de tudo isso, 
também tem como rotina as caras feias 
de um consultório cheio de mães com 
crianças doentes, que os veem como mais 

uma pessoa a tomar o tempo do seu filho 
com o médico. E o momento de driblar o 
ocasional pedido de amostras por pessoas 
de fora da indústria?
Nós, humanos, temos sempre a tendência 
a visualizar o jardim do vizinho sendo mais 
verde, enquanto o nosso está “lotado” de 
erva daninha. Poucas vezes, reconhece-
mos os méritos dos outros e os nossos 
também. Precisamos enxergar e valorizar 
este profissional que rala diariamente, que 
estuda constantemente para se manter 
atualizado na frente do médico e faz com 
que essa indústria se mantenha cres-
cendo! São profissionais respeitados pela 
classe médica por trazerem novidades e 
atualizações constantemente.
Faça chuva ou faça sol, os melhores 
representantes estarão em campo 
correndo atrás dos principais médicos, 
conquistando o espaço na mente e no 
dia a dia do prescritor, enfrentando muito 
trânsito e estradas extensivas, executando 
as estratégias elaboradas pelo marketing e 
desenhando os melhores planos de ação 

para atingir os seus objetivos. Não é à toa 
que eles merecem o nosso reconhecimento 
diário, mas possuem uma data especial 
para poder comemorar! Parabéns, por 
mais um Dia do Propagandista!
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Os propagandistas das indústrias far-
macêuticas – também chamados de 
representantes ou consultores farma-
cêuticos – são profissionais encontrados 
com frequência nas salas de espera 
dos consultórios médicos, geralmente, 
com um sorriso no rosto e sem pressa 
de aguardar. Mas qual é o papel destes 
profissionais? Muito mais do que os 
pacientes imaginam, a função do propa-
gandista é de extrema relevância para a 
classe médica e para a sociedade, pois 
são eles que levam aos médicos o que 
há de mais moderno em medicamen-
tos, ou seja, os atualizam quanto aos 
lançamentos dos laboratórios, novos es-
tudos clínicos e formas de tratamento 
de determinada patologia com o uso de 
um medicamento e/ou princípio ativo já 
conhecidos.
Diante de um papel tão importante, nada 
mais justo do que homenagear este 
profissional pelo Dia do Propagandista, 
celebrado em 14 de julho. Visitar em 
média 300 médicos por mês e contribuir 
para fomentar o desenvolvimento da in-
dústria farmacêutica e da área da saúde 
não é tarefa fácil e merece todo o nosso 
respeito e consideração.
Há quem diga que o propagandista 
tenha múltiplas tarefas: fazer marketing, 
vender e ensinar, além de ser o cartão de 
visita do laboratório.
Mas quais são as competências técnicas 
desse profissional que faz toda a dife-
rença para a área da saúde brasileira? 
De acordo com o artigo publicado em 
2016, pelos pesquisadores Jorge Vieira 
da Silva e Valmor Lovato Júnior, na Re-
vista da Faculdade de Ciências Médicas 
de Sorocaba, ao recrutar um profissional 
para ser propagandista, os laboratórios 
buscam alguns requisitos específicos, 
como nível superior, independentemente 
da área de formação; boa organização 
e comunicação; bom entendimento de 
assuntos diversos e abertos a mudan-

ças; bom relacionamento interpessoal, ex-
pressar credibilidade, confiança e liderança 
– essenciais para representar de maneira 
adequada a sua empresa.
Para os laboratórios, é um desafio recom-
pensador recrutar e capacitar esses profis-
sionais. O treinamento é ato contínuo e não 
para nunca. Eles fazem cursos, participam 
de reuniões, palestras, aulas médicas e, 
rotineiramente, passam por avaliação e 
reciclagem. 
A tecnologia é sua grande aliada: por meio 
de aplicativos para tablets e smartphones, 
os propagandistas estão conectados em 
tempo integral e têm acesso instantâneo 
aos vídeos de aulas científicas e com 
farto material de apoio para apresentar 
aos profissionais da saúde. A cada novo 
lançamento de medicamentos seguem-se 
intensos treinamentos, incentivando a evo-
lução da tecnologia e ciência em conjunto.
Apesar dos avanços tecnológicos na área 
da comunicação, nenhuma outra estratégia 
é tão eficaz para a propaganda de medi-
camentos quanto à atuação do propagan-
dista, uma vez que esse profissional está 
diariamente em contato com os médicos 
criando relacionamento ao mesmo tempo 
em que leva conteúdo científico. Essa 
proximidade também permite não só com-
preender as necessidades do médico, mas 
também a carência terapêutica da área, 
que pode ser levada para o laboratório 
farmacêutico como uma oportunidade de 
desenvolvimento de novo produto.
Desde o início, os propagandistas repre-
sentam o principal canal de comunicação 
entre a indústria farmacêutica e a área 
médica. O mercado cresceu e se desen-
volveu com o surgimento das distribuidoras 
de medicamentos e até mesmo com o 
advento da informatização e do pedido ele-
trônico, mas nada substituiu esse contato 
pessoal e direto entre os dois profissionais.  
É uma profissão democrática, que recebe, 
atualmente, homens e mulheres em igual-

Eduardo Job

Propagandista
O principal elo entre a indústria 
farmacêutica, os médicos e a sociedade

14 de Julho

Apesar dos avanços 
tecnológicos, nenhuma 
outra estratégia é tão 
eficaz para a propaganda 
de medicamentos quanto 
à atuação do 
propagandista.
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dade, mas que exige comprometimento, 
flexibilidade e resultados.
Os propagandistas, inclusive, têm se adap-
tado muito bem às mudanças, buscando 
continuamente o aprimoramento de seus 
conhecimentos e das técnicas utilizadas 
para exercer bem a sua profissão. Anti-
gamente, o representante precisava ser 
apenas um exímio vendedor. Hoje, muito 
mais do que a proatividade e atualização 
constante, o propagandista se tornou um 
verdadeiro consultor, que estuda o cliente 
e a concorrência.
No Cristália, além dos propagandistas da 
Divisão Farma, focados no atendimen-
to a médicos em seus consultórios, há 
os especializados em atender hospitais, 
voltados, principalmente, para os aneste-
siologistas, intensivistas, emergencistas, 
farmacêuticos hospitalares e algologistas.
Neste caso, os representantes investem 
muitas horas nas visitas, considerando-se 
atrasos ou ainda as restrições dos médi-
cos que, em alguns casos, limitam a en-
trada em suas instalações e consultórios, 
devido ao elevado número de pacientes 
aguardando atendimento.
Considerando-se que o Brasil é um país 
de dimensões continentais, a visita do 
propagandista é um momento importante 
especialmente para que o médico que 
trabalha fora das grandes capitais possa 
ter acesso a novidades em medicamentos 
e tratamentos que beneficiem seus pacien-
tes. Embora a tecnologia ajude na busca 
pela informação, o contato pessoal com 
o profissional treinado é ainda a melhor 
ferramenta de atualização de novos pro-
dutos para a área médica. Neste contexto, 
o trabalho deste profissional se reverte 
em ganhos terapêuticos que ultrapassam 
fronteiras.

Esse é o retrato do profissional que tra-
balha para criar oportunidades a partir da 
demanda ou levar soluções para a área 
médica em geral, possibilitando curar, di-
minuir ou eliminar a dor, além de prolongar 
ou melhorar a qualidade de vida de milha-
res de pessoas.
E quantos de nós não fizemos cara feia 
na sala de espera quando percebemos a 
presença de um propagandista, ávido para 
entrar na nossa frente, sem ter marcado 
hora? É só a porta abrir e ele corre para 
dentro da sala com a maleta pesada na 
mão. Felizmente, a conversa é rápida. Na 
maioria das vezes, ele deixa a sala satis-
feito. A razão é uma só: conseguiu deixar 
para o médico um compilado de estudos 
científicos e algumas amostras grátis, que 
são o ponto de partida para o início imedia-
to do tratamento, até que se possa adquirir 
o medicamento nas farmácias e drogarias. 
E ele nem liga para nossa cara feia. Missão 
cumprida. Parabéns a todos estes admirá-
veis profissionais.

Dr. Eduardo Job
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Propagandista: 
“o que te faz acordar 
todas as manhãs”

14 de Julho

Uma nova atitude perante 
a vida pode significar a 
nossa felicidade e a do 
outro. Esta é a verdadeira 
recompensa!

Marlon Bastos

O diagrama abaixo representa uma suges-
tão para refletirmos sobre nossas vidas e 
encontrarmos um recomeço, uma nova 
chance de ser e fazer melhor, para os ou-
tros e para nós mesmos.

Pensando neste quadro, tive a oportuni-
dade de fazer uma grande reflexão, pois 
ao longo de quase 30 anos de indústria 
farmacêutica, onde iniciei como represen-
tante, ainda enxergo que sempre há uma 
nova oportunidade de refazer e recomeçar 
uma versão melhorada de nós mesmos.
Como reflexão final, podemos pensar 
onde cada um de nós quer estar e o 
quanto isso depende de nós mesmos, 
pois os nossos caminhos somos nós 
quem escolhemos. Podemos nos valer 
de diversas técnicas para nos auxiliar 
nessa busca, como coaching, liderança 
situacional, assessment, entre outras, 
porém, somente você poderá encontrar o 
seu IKIGAI e desfrutar de todo o sucesso e 
felicidade que essa resposta trará a você.
Comemore todos os dias: o sucesso é seu 
e a felicidade também!
Um fraterno abraço!

É indiscutível a importância do papel do 
Propagandista na cadeia de relacionamen-
to entre indústria farmacêutica e classe 
médica. Nos últimos anos, agregaram-
-se ainda outros importantes stakeholders 
neste elo, desafiando este profissional de 
vendas ao aperfeiçoamento contínuo fren-
te à nova realidade.
Com a regulamentação do setor, novas 
formas de tecnologia, como o uso de 
apps, gadgets e outras formas interativas, 
modernizaram esse trabalho e tornam-se 
ferramentas de aperfeiçoamento e desa-
fios contínuos a esse profissional.
Nessa nova era, ocorre uma segregação 
automática dos profissionais que se encai-
xam neste novo perfil. Os propagandistas, 
que exercem sua função com maestria, 
são capazes de perceber que, além de 
todas as atribuições que lhe são exigidas, 
devem buscar um algo a mais, para se 
destacarem nesse mercado tão dinâmico 
e competitivo.

Marlon Bastos

Analisando os diferentes perfis dos profis-
sionais de sucesso, nota-se uma carac-
terística em comum: a verdadeira paixão 
pelo que fazem!!! Compartilho dessa opi-
nião!
Além disso, entre eles, é comum que 
sejam indivíduos pró-ativos, com muita 
atitude, que costumam ser referência em 
suas equipes, empresas, no próprio setor, 
para os médicos e pessoas que, direta ou 
indiretamente, desfrutam de seu convívio 
diário.
Recentemente, deparei-me com um con-
ceito chamado ÏKIGAI”, o qual gostaria 
de compartilhar com vocês neste dia tão 
especial.
Ikigai é uma palavra japonesa que significa 
“o que te faz acordar todas as manhãs”, 
a sua paixão, o que dá sentido à sua 
existência. 
Acredito que grande parte de nossas vidas 
é dedicada à busca de nosso Ikigai, limi-
tados por hábitos e rotinas que ameaçam 
a nossa felicidade, como por exemplo, 
problemas de ordem financeira e a neces-
sidade de pagar nossas contas e honrar 
nossos compromissos. Quantas vezes nos 
sentimos frustrados com a vida que leva-
mos e sentimos que gostaríamos de fazer 
algo diferente e realmente inspirador?
Este conceito surgiu exatamente para mo-
tivar os indivíduos a sentirem-se parte de 
algo maior que as suas próprias vidas. 
Podemos fazer a diferença, diariamente, 
com pequenos gestos que podem modifi-
car a forma de enxergarmos a vida e lidar 
com nossos problemas. Uma nova atitude 
perante a vida pode significar a nossa fe-
licidade e a do outro. Esta é a verdadeira 
recompensa!!

42  | Mai/Jun – 2017



43

mailto:dannias%40danniasconsultoria.com?subject=
mailto:ivan%40dannias.com.br?subject=
http://danniasconsultoria.com


Éramos um time. Catarina 
explicava para os médicos 
como funcionavam os 
medicamentos. E eu passei 
a compreender que nosso 
trabalho era ajudar as 
pessoas.

Nasci numa fábrica. Fui costurada pouco 
a pouco, tomando forma, ficando comple-
tinha. Depois, me embalaram em plástico, 
o cheiro característico de couro novinho. 
Colocaram-me em uma caixa de papelão, 
escuridão total. Adormeci.

Um dia, acordei. Música bem alta. Ouvi 
gente feliz, cantando, batendo palmas. 
Abriram minha caixa, vi luz, festa e gente 
– muita gente! Olhei para o lado, outras 
iguais a mim. Nem percebi, a garota apre-
ensiva na minha frente. Fui desembalada, 
tiraram o plástico. Entregaram-me à garo-
ta. O crachá no peito dela dizia – Catarina.

A garota me abraçou, as mãos eram ma-
cias e geladas. Só depois fiquei sabendo 
que era de ansiedade – primeiro dia como 
Propagandista.

Depois disso, conheci outros amigos. Um 
deles foi o Caneta. Era vermelho, tinha um 
nome gravado na lateral, pertinho do clipe. 
O mesmo nome que eu tinha na minha 
frente de couro. Caneta chegou no mesmo 
dia em que eu conheci Catarina. 

Tabet foi outro que conheci. Era meio 
quadradão – basicamente uma tela cheia 
de marcas de dedo – mas muito culto. 
Sempre tinha muito a dizer – era cheio 
de letrinhas, frases, palavras,  figuras, 
gráficos e fotos. Pouco tempo depois de 
conhecer Tabet, conheci pessoalmente as 
caixinhas, que só tinha visto nas fotos que 
ele mostrava. Caixinhas andavam todas 
amontoadas no porta-malas do carro e, 
por isso, gostavam de andar de carona 
comigo.
Eu gostava delas, mas nem dava tempo 
de ficarmos amigos – elas iam e vinham 
constantemente. Às vezes, só voltavam 
depois de meses – e Catarina se descul-
pava com os médicos: “Próximo ciclo, eu 
trarei, Doutor.”

Ah, médicos. Conheci muitos, muitos. O 
trabalho de Catarina era conversar com 
eles, diariamente, 10 ou 12 deles. Choves-
se ou fizesse sol. Era uma rotina repetitiva: 

Sérgio Eidi Hikawa 

Catarina 
chegávamos, ela esperava um pouco, às 
vezes, eu ficava no colo dela, às vezes o 
Tabet. Entrávamos no consultório, ela me 
sentava na cadeira e cumprimentava o 
médico. Aí o Tabet saía e Catarina mostra-
va as letrinhas e frases, palavras, figuras, 
gráficos e fotos. Às vezes, Caneta também 
saía e ficava no bolso da Catarina. Depois 
voltava. 

No começo, nas salas de espera, Catari-
na me colocava no colo e me abraçava. 
Ficava insegura, nunca tinha sido Propa-
gandista. Carregava muitos livros, aposti-
las, manuais. Lia, enquanto esperava os 
médicos. Eu carregava muito peso, mas 
mesmo assim vivia no colo dela.
Com o tempo, passei a carregar menos 
peso, a garota ficou mais experiente. Suas 
mãos passaram a ficar menos geladas, 
mas também menos macias. Ela tinha 
calinhos na mão e eram culpa minha. Foi 
quando conheci outro amigo – Hidratante 
– que Catarina (e eu) sempre carregáva-
mos para lá e para cá.

Não fui a única a conhecer novos amigos. 
Catarina convivia com Propagandistas 
que também carregavam outras como 
eu – umas marrons, outras pretas, umas 
cheias, outras mais vazias – mas sempre 
com uma igual a mim. 

Com o tempo, passei a entender melhor 
o trabalho dela. Éramos um time. Catarina 
pegava o Tabet e explicava para os médi-
cos como funcionavam os medicamentos. 
Então, as caixinhas saíam de mim, e os 
médicos as entregavam para as pessoas 
doentes. E eu passei a compreender que 
nosso trabalho era ajudar as pessoas. 
O Caneta ficava bravo quando as pessoas 
usavam o termo “Canetar”. Justo ele, que 
sempre escrevia certo (por linhas tortas). 
Ele adorava dizer que era “um especialista 
em riscos”.

Às vezes, aparecia em mim um cartão com 
o nome de um rapaz. Às vezes, lenços de 
papel. Uma vez por mês, sempre, cho-
colate – muito chocolate. Aí os lenços de 
papel sumiam.

14 de julho
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Éramos um time. Catarina 
pegava explicava para os 
médicos como funcionavam 
os medicamentos. E eu 
passei a compreender que 
nosso trabalho era ajudar as 
pessoas.

Nasci numa fábrica. Fui costurada pouco 
a pouco, tomando forma, ficando comple-
tinha. Depois, me embalaram em plástico, 
o cheiro característico de couro novinho. 
Colocaram-me em uma caixa de papelão, 
escuridão total. Adormeci.

Um dia, acordei. Música bem alta. Ouvi 
gente feliz, cantando, batendo palmas. 
Abriram minha caixa, vi luz, festa e gente 
– muita gente! Olhei para o lado, outras 
iguais a mim. Nem percebi, a garota apre-
ensiva na minha frente. Fui desembalada, 
tiraram o plástico. Entregaram-me à garo-
ta. O crachá no peito dela dizia – Catarina.

A garota me abraçou, as mãos eram ma-
cias e geladas. Só depois fiquei sabendo 
que era de ansiedade – primeiro dia como 
Propagandista.

Depois disso, conheci outros amigos. Um 
deles foi o Caneta. Era vermelho, tinha um 
nome gravado na lateral, pertinho do clipe. 
O mesmo nome que eu tinha na minha 
frente de couro. Caneta chegou no mesmo 
dia em que eu conheci Catarina. 

Tabet foi outro que conheci. Era meio 
quadradão – basicamente uma tela cheia 
de marcas de dedo – mas muito culto. 
Sempre tinha muito a dizer – era cheio de 
letrinhas, frases, palavras,  figuras, gráficos 
e fotos. Pouco tempo depois de conhecer 
Tabet, conheci pessoalmente as caixinhas, 
que só tinha visto nas fotos que ele mos-
trava. Caixinhas andavam todas amonto-
adas no porta-malas do carro e, por isso, 
gostavam de andar de carona comigo.
Eu gostava delas, mas nem dava tempo 
de ficarmos amigos – elas iam e vinham 
constantemente. Às vezes, só voltavam 
depois de meses – e Catarina se descul-
pava com os médicos: “Próximo ciclo, eu 
trarei, Doutor.”

Ah, médicos. Conheci muitos, muitos. O 
trabalho de Catarina era conversar com 
eles, diariamente, dez ou 12 deles, faça 
chuva ou faça sol. Era uma rotina repetiti-
va: chegávamos, ela esperava um pouco, 

Sérgio Eidi Hikawa 

Catarina 
às vezes, eu ficava no colo dela, às vezes 
o Tabet. Entrávamos no consultório, ela me 
sentava na cadeira e cumprimentava o mé-
dico. Aí o Tabet saía e Catarina mostrava as 
letrinhas e frases, palavras, figuras, gráficos 
e fotos. Às vezes, Caneta também saía e 
ficava no bolso da Catarina. Depois voltava. 

No começo, nas salas de espera, Catarina 
me colocava no colo e me abraçava. Ficava 
insegura, nunca tinha sido Propagandista. 
Carregava muitos livros, apostilas, manuais. 
Lia, enquanto esperava os médicos. Eu 
carregava muito peso, mas mesmo assim 
vivia no colo dela.
Com o tempo, passei a carregar menos 
peso, a garota ficou mais experiente. Suas 
mãos passaram a ficar menos geladas, mas 
também menos macias. Ela tinha calinhos 
na mão e eram culpa minha. Foi quando 
conheci outro amigo – Hidratante – que 
Catarina (e eu) sempre carregávamos para 
lá e para cá.

Não fui a única a conhecer novos amigos. 
Catarina convivia com Propagandistas que 
também carregavam outras como eu – 
umas marrons, outras pretas, umas cheias, 
outras mais vazias – mas sempre com uma 
igual a mim. 

Com o tempo, passei a entender melhor 
o trabalho dela. Éramos um time. Catarina 
pegava o Tabet e explicava para os médi-
cos como funcionavam os medicamentos. 
Então, as caixinhas saíam de mim, e os 
médicos as entregavam para as pessoas 
doentes. E eu passei a compreender que 
nosso trabalho era ajudar as pessoas. 
O Caneta ficava bravo quando as pessoas 
usavam o termo “Canetar”. Justo ele, que 
sempre escrevia certo (por linhas tortas). 
Ele adorava dizer que era “um especialista 
em riscos”.

Às vezes, aparecia em mim um cartão com 
o nome de um rapaz. Às vezes, lenços de 
papel. Uma vez por mês, sempre, chocola-
te – muito chocolate. Aí os lenços de papel 
sumiam.

14 de julho

E assim o tempo passou. Tabet ganhava 
novas letrinhas, frases, palavras, figuras, 
gráficos e fotos todos os anos. Caneta se 
perdia sempre, mas quando voltava, trazia 
novos amigos, todos com nomes diferen-
tes na lateral. Caixinhas sempre vinham 
e voltavam. E eu já não tinha o mesmo 
cheiro característico de couro novinho. 
Minha pele já trazia marcas, e se não estou 
enganada, a de Catarina também.

Um dia, entramos no carro, mas seguimos 
um caminho diferente. Catarina parou na 
frente de um prédio grande. O nome es-
crito no prédio era o mesmo gravado no 
meu já desgastado couro. Ela me pegou 
pela mão, como sempre, e entramos. Suas 
mãos calejadas estavam geladas de novo.
Entramos em uma sala envidraçada. Cata-
rina cumprimentou muitas pessoas. Abra-
çaram-se. Catarina chorava e sorria ao 
mesmo tempo, eu não entendia. Só de-
pois compreendi que havia sido promovi-
da. A partir daquele dia, a sala envidraçada 
passaria a ser o seu novo local de trabalho.

Tabet foi quem me explicou o que era 
promoção. Catarina não visitaria mais mé-
dicos. Seríamos transferidos para outra 
pessoa, que passaria a visitar os médicos 
de outrora. Provavelmente, não veríamos 
mais Catarina.

Tabet foi o primeiro a sair de mim. As 
caixinhas foram em seguida. Caneta. Hi-
dratante, chocolate, e tantos outros com-
panheiros. Senti-me vazia, literalmente. 
Meu couro, de repente, pareceu ainda 
mais enrugado, gasto, cansado. Catarina 
me olhava, gotas brilhantes acumulavam 
nos seus olhos e borravam sua maquia-
gem. Deu-me um olhar carinhoso, saiu da 
sala envidraçada e nos deixou.  Voltou em 
instantes. Pegou-me no colo, me embalou 
em plástico e me colocou em uma caixa 
de papelão. Escuridão total. Adormeci.

Um dia, acordei. 
Abriram minha caixa, vi luz. Mas não havia 
festa. Olhei para o lado, estava na sala 
envidraçada. Nem percebi a garota emo-
cionada na minha frente. Fui desembalada, 
tiraram o plástico. Cheiro de couro novi-
nho. Eu havia sido totalmente reformada. 
Entregaram-me para a garota. O crachá 
no peito dela dizia – Catarina, Gerente de 
Produtos.
Vi Tabet sobre uma mesa, ao lado de 
um telefone e do bom e velho Caneta. 
Hidratante já morava em uma gaveta no 
cantinho da sala. O time estava junto no-
vamente.
Já o chocolate, esse nunca mais eu vi.

Sérgio Hikawa
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Os esforços da Sanofi se 
destinam a promover a 
ascensão feminina na 
liderança da companhia. Em 
vários setores, já temos 
participação equilibrada 
entre mulheres e homens.

Christiano Silva

A importância das 
mulheres propagandistas 

14 de Julho

As mulheres representam 51% da po-
pulação brasileira, de acordo com o 
último censo de 20101, mas ainda não 
têm igual representação no mercado de 
trabalho. Os dados mais recentes do 
Ministério do Trabalho mostram que as 
trabalhadoras responderam por 43% 
do total de empregados com carteira 
assinada no País em 20142.
Os números mostram que ainda há es-
paço a ser conquistado pelas mulheres. 
Elas são a maioria em todas as regiões 
do País e, de acordo com o censo de 
2010, entre os 97 milhões de mulheres 
brasileiras, 60% delas estão na faixa 
economicamente ativa1, o que reafirma 
o potencial e a força feminina no merca-
do de trabalho.
A distância de representação que ain-
da existe não significa que não houve 
avanço. Em verdade, a transformação 
do papel feminino na economia e na so-
ciedade brasileira nas últimas décadas 
aumentou a participação feminina no 
mercado de trabalho. De acordo com 
o Ministério do Trabalho, o número de 
mulheres em postos formais de trabalho 
quase dobrou em dez anos, de 12,5 
milhões em 2004 para 21,4 milhões em 
20142.

A mudança de cenário ocorre também entre 
os representantes farmacêuticos. Na Sanofi, 
em 2016, observamos que a porcentagem 
de mulheres na Força de Vendas subiu em 
todos os níveis hierárquicos, revelando um 
amadurecimento no segmento e a valorização 
das diferenças pela companhia, que pretende 
aumentar esse número ainda mais nos pró-
ximos anos, principalmente, na liderança de 
Força de Vendas e negócios. 
O aumento da participação feminina entre os 
propagandistas é fundamental para o atendi-
mento a um público que também é diverso. 
No total de médicos em atividades no País, 
as mulheres representam 41,3% e dados 
indicam que a participação delas também só 
tende a crescer. Em 2011, 54% dos 14.634 
médicos formados no País foram mulheres. 
Entre os alunos que ingressaram em cursos 
de medicina em 2011, as mulheres repre-
sentaram 56% do total3, segundo trabalho 
da USP que analisou bancos de dados do 
Conselho Federal de Medicina e do Censo da 
Educação Superior do INEP. 
Com mais mulheres chegando no mercado 
de trabalho, também podemos esperar mais 
líderes femininas, o que é uma ótima notícia 
para as empresas. Estudo recente realizado 
pela consultoria Great Place to Work aponta 
que as mulheres ocupam 36% dos cargos de 
chefia nas melhores empresas para trabalhar 
do Brasil4. 
Neste cenário, os esforços da Sanofi se des-
tinam a promover a ascensão feminina na 
liderança da companhia. Em vários setores 
da empresa, já temos participação equilibrada 
entre mulheres e homens. As áreas de supor-
te e industrial são exemplos notórios desse 
equilíbrio. 
No caso da Força de Vendas, temos diversos 
times com participação igualitária, um deles 
é a equipe que coordeno, composta por um 
gerente distrital homem e uma gerente distrital 
do sexo feminino. Os esforços da companhia 
começam já nos processos seletivos, que têm 
por objetivo a contratação de candidatos com 
qualidade técnica e comportamental para as 
posições, independentemente do sexo, e que 
buscam, na medida do possível, o equilíbrio 
de gêneros. 

No âmbito global, das 100 mil pessoas 
empregadas em mais de 100 países pela 
Sanofi, 46% são mulheres. Já no Brasil, 
das 4,7 mil pessoas empregadas pela 
companhia, elas representam 45%. Essa 
participação das mulheres é extremamente 
importante, pois incorpora no modelo de 
gestão da companhia características mais 
comumente presentes nas mulheres como 
maior capacidade de delegar, facilidade no 
relacionamento interpessoal, talento para 
gerir equipes e poder de negociação. 
Um estudo da Mckinsey&Company mos-
tra que companhias com diversidade de 
gênero têm em média 15% mais chances 
de superar seus competidores, enquanto 
empresas com diversidade étnica têm 
35% mais chances de superar a média 
do mercado. A diversidade também é 
um fator importante para atrair talentos, 
melhorar a relação com grupos chave de 
consumo, melhorar a capacidade de deci-
são e aprimorar a imagem da companhia5.
De modo geral, há grande potencial de 
crescimento na participação no merca-
do de trabalho. É com satisfação que 
notamos uma tendência de aumento da 
presença feminina nos próximos anos com 
a expansão do papel da mulher na econo-
mia, e do seu poder de influência e decisão 
nas famílias.
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Vemos o propagandista 
nos consultórios, 
hospitais, farmácias e 
em outros locais. O que 
poucos sabem é quanto 
de preparo precisam 
até sair em campo com 
suas “catarinas”!

 
14 de julho

O nome deste profissional mudou ao longo 
do tempo: PVC, Representante, Consul-
tor, Divulgador Científico e, atualmente, 
propagandista. A essência do nosso tra-
balho, entretanto, continua a mesma, ou 
seja, levar informações e atualizações aos 
médicos para auxiliá-los a tomar a melhor 
decisão sobre o que prescrever a seus 
pacientes. A profissão é recheada de de-
safios diários, que vão desde sol, chuva, 
sobe, desce, caminhadas longas, espera. 
“Hoje não posso atender. Pode voltar outra 
hora?”. E apesar de todos os contratem-
pos e desafios, o propagandista nunca 
esmorece! E tem mais, com o passar dos 
anos, a atuação desse profissional vem 
se tornando mais abrangente. Ele dialoga 
também com outros profissionais pres-
critores, como farmacêuticos e dentistas, 
sempre buscando levar informações e 
atualizações dos medicamentos que pro-
pagam. Isso é fundamental para que os 
profissionais visitados tenham condições 
de decidir o tratamento mais adequado 
para seus pacientes. 
Estamos acostumados a ver o propa-
gandista nos consultórios, hospitais, far-
mácias, clínicas e em outros locais. O 
que poucos sabem é quanto de preparo 
precisam até sair em campo com suas 
“catarinas”! Até não muito tempo atrás, o 
treinamento era feito por meio de cursos 
presenciais, de longa duração, com aulas 
até mesmo de cadeiras de medicina, como 
anatomia, fisiologia, doenças diversas, 
além das informações sobre produtos da 
empresa a serem propagados, incluindo os 
dos concorrentes. 
Nesses cursos os profissionais eram pre-
parados para conversas de alto nível com 
os médicos, mostrando as vantagens e 

 
Propagandista, 
um profissional 
preparado como 
poucos

Carlos Eduardo Simões

benefícios dos produtos e seus possíveis 
efeitos adversos.
Ferramentas mais recentes modificaram 
as técnicas de treinamento, substituindo 
os cursos presenciais por outros on-
line, conteúdo na intranet, webmeetings 
etc. Os recursos podem ser modernos, 
mas a preparação continua árdua. O 
desenvolvimento é uma constante para 
este profissional, e não é raro ver um 
propagandista estudando um artigo 
científico ou uma publicação recente, 
para poder discuti-los com os médicos. 
Além dos cursos e atualizações, no 
decorrer do ano há reuniões frequentes 
voltadas ao treinamento, de modo que o 
profissional esteja “afiado” para falar de 
qualquer assunto referente aos produtos 
que propaga.
Esta alta especialização e treinamento são 
qualidades reconhecidas no mercado, e 
com frequência vemos profissionais oriun-
dos do cargo de propagandista nos altos 
escalões das empresas farmacêuticas. 
Isso provavelmente ocorre devido à base 
de sua formação, aliada a uma grande 
carga de conhecimento obtidas durante 
o trabalho, conversa com profissionais de 
saúde, participações em congressos etc. 
Na maioria das vezes tem grande conheci-
mento em determinadas áreas de atuação 
– cardiologia, sistema nervoso central, 
oncologia etc. –, possibilitando conversas 
aprofundadas com os médicos interlocu-
tores e gerando confiança nas informações 
apresentadas. 
E todo este conteúdo precisa ser atuali-
zado frequentemente, seja por conta de 
novos estudos clínicos, novas alternativas 
terapêuticas ou combinações possíveis, 
que levam a uma melhor qualidade de 
vida, sobrevida ou cura do paciente.

O propagandista também costuma ter 
excelente formação acadêmica. Volta e 
meia nos deparamos com farmacêuticos, 
administradores de empresas ou profissio-
nais com formação superior em marketing 
trabalhando na indústria farmacêutica. Eu 
mesmo já tive a oportunidade de conhecer 
advogados e dentistas levando atualiza-
ção científica aos profissionais da saúde. 
A aliança entre formação adquirida e a 
atualização constante proporcionada pelas 
empresas resulta em um profissional com-
pleto, como poucas vezes se encontra em 
outras profissões. É uma classe que tem 
todo o meu respeito e consideração. E 
embora se tenha escolhido um dia especial 
para homenageá-lo, acredito que nosso 
respeito e homenagem devem estender-se 
diariamente no trato com este profissional, 
que “faz a coisa acontecer”.  
Parabéns a todos os propagandistas!

Carlos Eduardo Simões
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Pela internet
Nesta edição comemorativa do Dia do Propagandista, alguns profissionais tam-
bém nos enviaram frases, por meio de uma ação que realizamos em nosso site 
de notícias SnifBrasil (www.snifbrasil.com.br), contando por que gostam de ser 
propagandistas. Veja algumas delas:

Por que eu gosto de ser propagandista?

Porque levar conhecimento e melhorar a qualidade de vida do ser humano vai 
além do simples fato de trabalhar...é desafiador...é pura paixão.

Penha Mazega - Laboratórios Servier do Brasil - Vitória - Espírito Santo

Tenho a oportunidade diária de compartilhar o conhecimento adquirido com os 
profissionais médicos e contribuir para uma vida melhor dos pacientes!

Vanessa Amorim Sermenho - Bayer – Rio de Janeiro 

Porque foi um sonho que se realizou na minha vida após dez anos.

Francisco Ferreira - Biolab Farma - Rio de Janeiro 

Gosto de ser Propagandista, pois é muito gratificante imaginar que se pode estar 
ajudando o próximo com as informações que entregamos ao médico.

Raimundo Pereira de Oliveira Neto - Biolab Farma - Cuiabá – Mato Grosso

Participaram da homenagem:

Carlos Eduardo Simões - Presidente da Torrent do Brasil
www.torrent.com.br

Christiano Silva - Diretor de Unidade de Negócios Praluent da Sanofi
www.sanofi.com.br

Eduardo Job - Presidente Executivo do Laboratório Cristália
www.cristalia.com.br

Luciana Almeida - Gerente de Produtos dos Laboratórios Bagó do Brasil 
www.bago.com.br 

Marlon Bastos - Executivo de Marketing e Vendas da indústria farmacêutica 
E-mail: marlon.s.bastos@hotmail.com

S.C. Capelli - Vice-Presidente Comercial da Biolab
www.biolabfarma.com.br

Sergio Eidi Hikawa – Executivo de Marketing – Glenmark Farmacêutica
www.glenmarkpharma.com.br
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Fernando Almeida, da Chiesi

Cargo Presidente, 
mas alma de 
Propagandista

As empresas do segmento 
de Life Sciences estão 
se reorganizando e 
se preparando para a 
retomada econômica. 
Essas indústrias 
se deparam com 
desafios distintos.

Nesta edição comemorativa do Dia do Pro-
pagandista, entrevistamos Fernando Almei-
da, atual Presidente da Chiesi no Brasil, que 
ingressou na indústria farmacêutica ocupan-
do justamente o cargo de representante.
Do início como propagandista até assumir a 
atual função, o executivo passou por várias 
empresas e, hoje, tem ajudado a consolidar 
o porftólio de produtos da Chiesi em um 
mercado altamente competitivo e regulado, 
como é o Brasil.
Segundo ele, a experiência no campo lhe 
trouxe grandes ensinamentos, o que foi fun-
damental no desenvolvimento de seu traba-
lho nas várias áreas em que esteve atuando.
A verdade é que ser propagandista traz uma 
base sólida de carreira, que ajuda a formar 
profissionais que poderão assumir futura-
mente outras posições, inclusive, cargos 
estratégicos, como a presidência.
Nesta entrevista, Fernando, que também 
tem pai propagandista ainda na ativa, co-
menta sua experiência no campo e revela 
como essa vivência influenciou sua forma-
ção e sua rotina na atual função.

Revista UPpharma – Você começou sua 
carreira como Propagandista na Jans-
sen. O que o motivou a ingressar na 
profissão?

Fernando Almeida – Na verdade, comecei 
a minha carreira na indústria farmacêutica 
como estagiário na Força de Vendas, em 
Ribeirão Preto (SP), na Squibb (hoje BMS). 
Logo em seguida, fui para a Cilag Farma-
cêutica, que era uma das duas unidades de 
negócio Farma da Johnson & Johnson.
A primeira motivação para começar na in-
dústria veio com meu pai, que trabalhou 
mais de 35 anos no setor e, hoje com 78 
anos, continua na ativa trabalhando todos 
os dias com a classe médica. Vê-lo desde 
criança com aquela paixão e dedicação em 
uma área que ajuda a salvar vidas me dire-
cionou num primeiro momento. 
Atualmente, após muitos anos atuando na 
indústria, tendo a oportunidade de trabalhar 

com várias áreas da Medicina, tenho abso-
luta certeza de que fiz a escolha certa. Nasci 
para isso. 

Considerando a função de Propagan-
dista, há alguma atividade específica ou 
atribuições que você destacaria como 
mais importantes, ou que podem favo-
recer a boa atuação do profissional?

Esta é uma das posições que mais requer a 
construção de reputação junto a uma cate-
goria muito exigente, como a classe médica. 
Para contribuir esta reputação é mandatório 
se dedicar ao conhecimento técnico: estu-
dar, saber muito sobre diversas patologias e  
produtos. Muitas vezes, um Propagandista 
tem poucos minutos para passar uma infor-
mação precisa sobre um determinado estu-
do clínico. Não se pode errar sem o prejuízo 
à sua reputação.  
No final, temos um papel fundamental no 
processo que proporciona um tratamento 
de saúde aos milhões de pacientes no Bra-
sil e no Mundo.
Adicionalmente, tem de haver muita habili-
dade para construir relacionamentos dura-
douros dentro e fora das empresas. Julgo 
que a curiosidade é outro elemento chave 
para o sucesso deste profissional. Tem de 
se desafiar o tempo todo em busca de co-
nhecer mais e fazer sempre melhor.

Quais outros cargos você ocupou na 
IF e como a experiência em campo 
influenciou seu trabalho nessas posi-
ções?

Primeiramente, aproveitei para tirar o má-
ximo proveito e absorver conhecimento de 
todos os grandes profissionais que tive a 
chance de trabalhar nos quatros empresas: 
Janssen, AstraZeneca, Roche e Chiesi. 

Tive ainda uma grande oportunidade em 
construir a minha carreira, assumindo mui-
tas posições em Força de Vendas, Marke-
ting, Novos Negócios, Planejamento Es-

tratégico, até assumir uma posição de 
liderança em uma Unidades de Negócios e, 
nos últimos quatro anos, como Presidente 
da Chiesi no Brasil. Ou seja, fui aprendendo 
novas visões e situações ao longo desses 
anos. Entretanto, ressalto que a oportuni-
dade de ter trabalhado na Força de Vendas 
me fez desenvolver um diferencial muito im-
portante, que é sempre ter em perspectiva 
a possibilidade de execução das estratégias 
e o impacto desta decisão no sistema com-
plexo da saúde no Brasil. 

Nessas áreas, o que você destaca com 
mais importante para sua formação/
capacitação profissional?

Considero que tenha sido a oportunidade 
de passar por várias áreas dentro das em-
pesas pelas quais eu trabalhei. Eu sou um 
entusiasta de “job rotation”. Adoro identifi-
car pessoas que possam mudar de área e 
ir em busca do desenvolvimento de novas 
competências e novos desafios. É preciso 
sair da zona de conforto, que proporciona 
ampliar as perspectivas sobre as quais tra-
balhamos.
Aprender com acertos e erros, não tendo 
receio de errar e tendo coragem para ousar 
e inovar transforma o potencial em realida-
de.  

Sobre o mercado geral, quais as princi-
pais mudanças que ocorreram desde o 
início de sua carreira até a atualidade?

A inovação, acesso à informação, aumento 
da competitividade e preocupação com a 
reputação junto com responsabilidade so-
cial corporativa estão sendo transformado-
res em minha opinião. Estamos trabalhando 
cenários mais complexos e para os quais 
não existem soluções únicas.  
Incrível como o investimento e custo em 
P&D aumentaram nos últimos anos, trazen-
do mais tratamentos inovadores, principal-
mente, para doenças crônicas e raras. O 
aumento da expectativa de vida tem relação 

 
Em Foco
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direta com a capacidade da indústria farma-
cêutica de investir em inovação. Logica-
mente, o desafio do acesso a essas novas 
terapias, tem a mesma complexidade com 
que essa evolução aconteceu. Esse é, sem 
dúvida, um grande dilema que esta sobre a 
mesa de todos os agentes na área de saúde 
e em todos os países do Mundo.
O fato é que estamos cumprindo a nossa 
missão, que é gerar mais informação e ino-
vação, afinal, trabalhamos para salvar vidas!

Atualmente, você dirige a Chiesi no 
Brasil. Quais são os principais desafios 
e como a função de PV tem auxiliado 
em suas tomadas de decisões?

Temos uma visão de curto e longo prazos 
muito bem definida e sabemos onde que-
remos chegar e como vamos fazê-lo. Um 
fato que nos enche muito de orgulho, ainda 
mais neste momento em que o Brasil vive, 
é que a que a Chiesi foi a primeira empresa 
Farmacêutica a receber o selo de Empresa 
Pró-Ética pelo Ministério da Transparência 
no Brasil. É com esses valores que refor-
çamos o nosso compromisso em elevar o 
padrão ético no Brasil. 
Nosso desafio é transformar a nossa visão 
de longo prazo em algo possível e real. Pre-
cisamos crescer em receitas, mais do que 
os custos crescem. Tarefa nada fácil, preci-
samos inovar sempre em gestão.
Temos um time muito engajado. Nossa pes-
quisa de clima, chamada VOICES, mostrou 
um nível engajamento de 99% dos nossos 
colaboradores. Incrível.

A base de tudo isso é nosso time de For-
ça de Vendas. São eles que representam 
os nossos valores junto aos nossos clien-
tes. Temos investido muito na formação da 
nossa equipe de PV e temos um objetivo 
comum, ser a melhor e mais qualificada FV 
da Indústria no Brasil. 

Considerando a Chiesi, quais têm sido 
as principais ações da empresa em ter-
mos mercadológicos neste último ano?

A Chiesi tem crescido muito acima do mer-
cado brasileiro nos últimos dois anos e, con-
sequentemente, estamos ganhando market 
share nos segmentos relevantes para o nos-
so portfólio. Lançamos dois novos produtos 
em 2014 e estamos ampliando o tamanho 
da nossa Força de Vendas. Buscamos ga-
nhar sempre mais eficiência.
Estamos entre as TOP 3 Farmacêuticas no 
mercado de  Asma/DPOC e somos líderes 
no mercado de Neonatologia com surfac-
tante. Aliás, em 2017, Curosurf comemora 
25 anos salvando milhões de vidas de be-
bês prematuros. Temos também uma par-
ticipação interessante em outros mercados, 
como Cardiologia e OTC.

A Chiesi tem o seu maior portfólio na 
área respiratória e tem investido na 
segmentação de P&D voltada a doen-
ças raras. Qual a posição da empresa 
em relação a estes investimentos?

Queremos fazer a diferença na vida das 
pessoas. Essencialmente, investir em ino-
vação para trazer soluções para melhorar 
a qualidade de vidas dos pacientes. Dessa 
forma, a Chiesi escolheu investir em tem 
três grandes áreas: Asma/DPOC; Neonato-
logia e Doenças Raras. 
Acabamos de receber a aprovação na Euro-
pa para lançar a primeira combinação tripla, 
cujo nome comercial é Trimbow, em um úni-
co dispositivo inalatório para o tratamento 
da DPOC. Esperamos trazer esta inovação 
aos pacientes brasileiros o mais rápido pos-
sível. 
Em doenças Raras, a Chiesi tem uma sub-
sidiária chamada Holostem, que obteve a 
aprovação na Europa da primeira terapia de 
células autólogas humanas contendo célu-
las-tronco, um produto oftalmológico que 
atua por meio da substituição de células da 
córnea danificada, incluindo células-tronco 
do limbo.
A Chiesi adquiriu em 2013 a empresa Zy-
menex, que focou a sua área de pesquisa 
em terapias baseadas na reposição de pro-
teínas. Com isso, planejamos lançar no Bra-
sil Lamzede, que será o primeiro tratamento 
para uma doença rara chamada Alfa-mano-
sidose. 
Iremos submeter também no Brasil o Ken-
greal (Cangrelor), indicado para a Síndrome 
Coronariana Aguda com uso exclusivamen-
te hospitalar. Trata-se de mais um produto 
inovador.
A Chiesi investiu ainda 22% do faturamento 
global em P&D em 2016, reforçando o seu 
compromisso com a busca pela inovação.
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Portanto, devemos lançar três novos produ-
tos em 2019. Isso traz uma dinâmica muito 
positiva para a organização. 

Qual a participação da filial brasileira 
na share global da empresa? Quais os 
planos de crescimento no Brasil após 
completar 40 anos de atuação nacio-
nal?

Estamos presentes há 40 anos no Brasil e 
mais de 80 no mundo. A Chiesi Brasil foi a 
primeira afiliada aberta fora da Itália. Além 
da operação comercial no Brasil, temos 
uma planta de produção que atende o mer-
cado nacional e exporta para outras afilia-
das dentro do Grupo Chiesi.
A Chiesi Brasil é a 7º afiliada dentro da Cor-
poração e a 2º dentro dos mercados emer-
gentes logo depois da China.  
Em relação a investimentos, estamos focan-
do na ampliação de nossa fábrica no Brasil, 
que fica em Santana de Parnaíba (SP), com 
o objetivo de dobrar o nosso volume de ex-
portação nos próximos anos. 
O nosso plano de longo prazo, Chiesi 2022, 
tem como objetivo dobrar as nossas vendas 
em cinco anos. Para atingir essa visão, te-
mos uma estratégia de crescimento orgâni-
co e não orgânico. Lançaremos três novos 
produtos do pipeline Chiesi em 2019 e es-
tamos ativamente à procura de aquisições e 
licenças no Brasil. 

Recentemente, vocês receberam a cer-
tificação do Top Employers Institute na 
prática de gestão de pessoas. Comente 
sobre este trabalho e como isso se es-
tende a FV.

Receber a certificação Top Employer no 
Brasil foi de fundamental importância para 
ratificar que estamos fazendo a gestão de 
pessoas de forma correta e eficiente. Te-
mos em nossa Visão Chiesi 2022 ser uma 
excelente empresa para se trabalhar, princi-
palmente e essencialmente certificada pelos 
nossos colaboradores.
Quando você recebe uma premiação por 
um instituto, você tem a certeza de que está 
no caminho certo. 
A Força de Vendas é, em nossa minha opi-
nião, o grupo de colaboradores que mais 
rapidamente expressa seu engajamento 
quando sente que a empresa faz todo o 
esforço possível para que eles tenham uma 
condição ótima para fazer muito bem o 
seu trabalho. É assim que trabalhamos na 
Chiesi, buscando dar o melhor para a nossa 
Força de Vendas e receber o melhor dela: 
engajamento com a nossa Missão, Valores 
e Estratégia. 

Esta é uma edição especial que come-
mora os 42 anos de reconhecimento da 
profissão Propagandista Vendedor no 
Brasil. Qual a sua mensagem a estes 
profissionais?

Minha mensagem é muito simples: valori-
ze-se. Entenda que o seu papel é de ex-
trema importância para que os pacientes 
possam receber o melhor e mais adequado 
tratamento possível. A função de Represen-
tante é muito valorizada em outros países. 
Alguns, inclusive, exigem formações espe-
cíficas nas áreas de saúde. Isso não é por 

acaso. Isso demonstra a valorização de 
uma posição que tem como compromisso 
principal disseminar conhecimento aos pro-
fissionais de saúde.
Portanto, prepare-se mais, estude mais, 
busque sempre ser o melhor e o correto. 
Entenda a sua contribuição e responsa-
bilidade dentro desse contexto chamado 
Saúde. 
Parabéns a todos os Propagandistas, Re-
presentantes, Consultores nesta data co-
memorativa.  

Fernando Almeida
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• Envio Personalizado 
Inserção do logo do laboratório assinante no e-mail para sua 
Força de Vendas.

• Valorização do seus profi ssionais
Sua Força de Vendas merece fi car bem informada, com o 
prestígio exclusivo da empresa em que trabalha.

• Informação com velocidade
Sua Força de Vendas recebe o exemplar no primeiro dia da 
circulação.

• Interatividade
É possível interagir com as matérias e seus autores, com 
links exclusivos.

• Praticidade
Leitura direta das matérias pelos links desenvolvidos no 
índice.

• Sustentabilidade
E tudo isso sem o uso de papel e impressão, respeitando o 
nosso público e a natureza.

A versão digital da Revista UPpharma é perfeita para 
sua Força de Vendas, que está conectada a tudo o 
que acontece no segmento e quer informação de 
qualidade com velocidade.
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Prêmio Sindusfarma 
de Qualidade premia os 
melhores fornecedores

Em 22 de maio, o Sindusfarma realizou 
mais uma edição do Prêmio Sindusfarma 
de Qualidade, que aconteceu na casa de 
espetáculos Tom Brasil, em São Paulo.
Na ocasião, foram premiados os melhores 
fornecedores e prestadores de serviço da 
indústria farmacêutica, em 24 categorias. 
A jornalista Jacqueline Brazil foi a mestre 
de cerimônias. 
Ao fim da cerimônia, a atriz Elizabeth Sa-
valla subiu ao palco e falou de improvi-
so sobre o desafio de ser empresário no 
País. A empresa da família - Gráfica e Edi-
tora Brogotá - venceu na categoria Bulas. 
“Um prêmio como esse, há 21 anos, neste 
País, é um tento e tanto. As empresas que 
conseguiram ficar em pé durante todos 
esses anos (...), com pouquíssima ajuda 
governamental..[a gente] depende única e 
exclusivamente de cada empresário sério 
deste País e de cada funcionário, que dá 
a sua alma para fazer com que a indústria 
farmacêutica continue em pé”, afirmou a 
estrela. 
Em sua 21ª edição, o Prêmio contou com 
a participação de 129 fornecedores, dos 
quais 68 foram selecionados para a etapa 
final. 
No encerramento da festa, os convidados 
puderam assistir à apresentação da can-
tora Maria Rita.

Aconteceu

A premiação contemplou 
os melhores fornecedores e 
prestadores de serviço da 
indústria farmacêutica, em 
24 categorias.

Patrono

Em 2016, o Prêmio Sindusfarma de Qua-
lidade instituiu a categoria Patrono. As-
sim, a cada edição é homenageada uma 
personalidade da indústria farmacêutica, 
cuja trajetória está ligada à qualidade e ao 
aprimoramento tecnológico e científico do 
setor. O patrono do Prêmio Sindusfarma 
de Qualidade 2017 é o empresário Victor 
Siaulys.
Falecido em 2009, Victor Siaulys foi um 
dos fundadores do laboratório Aché, ten-
do sido responsável pelo lançamento de 
medicamentos nos anos 1960, 1970 e 
1980 que, por sua eficácia, qualidade e 
novidade, conquistaram a preferência de 
prescritores e profissionais da saúde. 

Votação

Num processo de votação iniciado em 
fevereiro, as indústrias farmacêuticas 
apontaram os melhores fornecedores em 
24 categorias, divididas em cinco classes: 
Máquinas e Equipamentos; Prestadores 
de Serviço; Matéria-Prima; Material de 
Embalagem; e Materiais, Equipamentos 
e Serviços de Controle de Qualidade. A 
apuração dos votos foi validada por uma 
Comissão Organizadora e uma Comissão 
de Auditoria. O processo foi auditado pela 
Auris Assessoria Contábil & Auditoria.
O Prêmio Sindusfarma de Qualidade é 
coordenado por Jair Calixto, gerente de 
Boas Práticas, Inovação e Auditorias Far-
macêuticas do Sindusfarma.

Com a palavra, os vencedores

“Esse prêmio representa a preocupação 
da Bausch com a satisfação de nossos 
clientes e é muito importante para o re-
conhecimento de nossa equipe”, disse 
o Coordenador de Qualidade da Bausch 
Advanced,  Jurandir Cardoso Dias.

“É um prêmio fundamental que acaba re-
compensando o esforço diário que temos 
para entender e atender às necessidades. 
Esse troféu é prova de que estamos sen-
do eficazes e colaborando com a causa”, 
disse o Diretor Superintendente da Blan-
ver, Ricardo Grizzo.

“É muito importante ganhar o Prêmio. 
Já ganhamos em outras oportunidades. 
Nosso trabalho é voltado para atender 
à indústria farmacêutica com qualidade, 
e poder contribuir com um setor tão im-
portante, como o de medicamentos, nos 
deixa extremamente honrados”, disse o 
Gerente de Vendas da Schott, Nivaldo 
dos Santos.

“Para nós, é extremamente importan-
te, pois atuamos nesse mercado de alta 
qualidade. Para gente estar aqui e vencer 
esse prêmio é como uma consagração; 
é uma honra”, disse o CEO da Prakolar, 
Alexandre Chatziefstratiou.
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Máquinas e Equipamentos

Fabricantes Nacionais de Equipamentos 
para Formulação e Embalagem | Bausch
Importadores de Equipamentos para 
Formulação e Embalagem | Merck

Prestadores de Serviço

Terceirização de Etapas de Produção 
e Embalagem | Eurofarma
Armazenagem e Distribuição 
de Equipamentos | DHL 
Transporte de Medicamentos | Ativa 
Logística Prestação de Serviços para a 
Produção e CQ | Waters Technologies  
Soluções para Cadeia Fria | Polar Técnica
Prestação de Serviços de Despachos 
Aduaneiros | Unitrade

Conheça os vencedores

Vencedores das 24 categorias 
do Prêmio Sindusfarma de 

Qualidade 2017

Nelson Mussolini e Elizabeth 
Savalla durante a cerimônia 

do Prêmio Qualidade

Show da cantora Maria Rita 
anima Prêmio Qualidade

Victor Siaulys, patrono do 
Prêmio Sindusfarma de 

Qualidade 2017

Matérias-Primas

Fabricante de Matérias-Prismas  | 
Blanver Farmoquímica
Importadores de Matérias-Primas |  
Colorcon

Materiais de Embalagem

Ampolas e Fracos de vidro (Tipo I), Seringas Pré-
enchidas e Bolsas para parenterais | Schott Brasil
Frascos de vidro (Tipo II e Tipo III) | Wheaton Brasil
Fabricantes de Bisnagas | Bispharma | 
Bulas Brogotá | Embalagens de Transporte | 
Penha Cartuchos | Macron 
Rótulos | Prakolar | Filmes Plásticos | 
para Bliter | Klockner Pentaplast
Fabricantes Nacionais de Frascos e 
Tampas Plásticas | Gerresheimer 

Laminados de Alumínio | 
Embalagens Flexíveis Diadema 

Materiais, Equipamentos 
e Serviço de Controle 
de Qualidade

Prestação de Serviço de 
Bioequivalência, Equivalência, 
Estudos Clínicos, Pré-Clínicos, 
Terceirização de Análises 
e Ensaio Físico-Químico-
Microbiológicas | T & E Analítica
Aparelhos , Equipamentos e 
Instrumentos e Materiais de 
Laboratório | Waters Technologies
Padrões, Solventes e Reagentes 
Analíticos | LAS do Brasil
Projetos e Instalações para Indústrias 
Farmacêuticas | Azbil Telstar
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Conheça os 
homenageados com o 
Colar Cândido Fontoura 

A premiação Colar 
Cândido Fontoura do 
Mérito Industrial 
Farmacêutico 
homenageou 31 
empreendedores e 
profissionais do setor 
farmacêutico e 
pesquisadores da área 
da saúde.

Em 18 de abril, o Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos no Estado 
de São Paulo (Sindusfarma) realizou mais 
uma edição da premiação Colar Cândido 
Fontoura do Mérito Industrial Farmacêutico, 
que homenageou 31 empreendedores e 
profissionais do setor farmacêutico e pes-
quisadores da área da saúde.
A cerimônia reuniu cerca de 600 pessoas 
no Golden Hall do World Trade Center, em 
São Paulo. A festa também comemorou 
o 84º aniversário da entidade e o Dia da 
Indústria Farmacêutica Paulista.
O Presidente da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), Jarbas Barbosa, 
homenageado na categoria Autoridades, 
exaltou a iniciativa do Sindusfarma. “Sin-
to-me muito honrado em receber essa 
homenagem do Sindusfarma juntamente 
com essas pessoas que estão hoje aqui 
e contribuíram para o desenvolvimento da 
indústria farmacêutica brasileira”, disse. 
No pronunciamento de agradecimento em 
nome dos novos comendadores, Nelson 
Libbos falou da contribuição da indús-
tria farmacêutica no Brasil e no mundo. 
“A indústria farmacêutica transforma seus 
produtos em saúde. Temos hoje a cura do 
câncer graças à Pesquisa e Desenvolvi-
mento da indústria farmacêutica”, afirmou.
Citando a excelente qualidade dos medica-
mentos fabricados no País, Libbos apontou 

Premiação

o grande desafio do setor nos próximos 
anos. “No Brasil precisamos fechar apenas 
um gap: fazer com que as pesquisas de 
base sejam feitas [em colaboração] entre 
as universidades e a indústria. Um dia 
vamos ser um País competitivo na pes-
quisa básica [de novos medicamentos]”, 
declarou.

Confiança

Em sua saudação, o Presidente do Sindus-
farma, Cleiton de Castro Marques, disse 
que a indústria farmacêutica confia na ca-
pacidade realizadora do Brasil e dos brasi-
leiros. “Vivemos e superamos outras crises 
justamente porque pessoas do mais alto 
nível – da mesma estirpe das que reveren-
ciamos esta noite – souberam reconduzir o 
país para o bom caminho”, destacou.
Cleiton exortou o País a adotar uma mo-
derna agenda econômica para ampliar a 
competitividade global. “E um dos cami-
nhos mais promissores (...) é investir em 
atividades com alto potencial de geração 
de conhecimento e desenvolvimento tec-
nológico, como a indústria farmacêutica e 
o complexo da saúde”, afirmou. 

Confira os agraciados de 2017 com o Co-
lar Cândido Fontoura do Mérito Industrial 
Farmacêutico:

EMPRESÁRIOS E EXECUTIVOS
Abraham Avi Meizler
Celso Araújo Braga
Luiz Eduardo Violland
Márcia de Carvalho Santos
Marcos Antônio Cortês Martins
Michel Kfouri Filho
Nelson Naim Libbos
Nelson Roberto de Almeida Marques
Wilson Borges
 
PROFISSIONAIS
Antônia Conceição Rodrigues
Clarice Mitie Sano Yui
Fernando Fernandes
Francisco Paula Santos
João Massud Filho
Jorge Luiz Coelho
José Fernando Ramadinha
Marcelo Liebhardt
Maria Gisela Piros
Samuel Eustáquio do Amaral
 
PESQUISADORES 
DA ÁREA DA SAÚDE
Cesar Eduardo Fernandes
Freddy Goldberg Eliaschewitz
Marco Antônio Mota Gomes
Marcus Vinícius Bolívar Malachias
Regina Scivoletto
Rubens Belfort Jr
 
PARCEIROS
Claudio Roberto Ely
Clovis Antônio Gil
Modesto Araújo Neto
Pedro José
Peter Gottschalk Junior
 
AUTORIDADES
Jarbas Barbosa da Silva Júnior 
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Nelson Libbos discursa no Colar 
Cândido Fontoura em nome dos 
homenageados

O Presidente da Anvisa, Jarbas 
Barbosa, recebeu a comenda de 

Cleiton de Castro Marques, 
Presidente do Sindusfarma

Homenageados do Colar 
Cândido Fontoura 2017

Cerimônia no Golden Hall do 
WTC reuniu cerca de 600 
convidados



Os propagandistas gostam 
do que fazem, e o fazem 
bem, com uma dedicação, 
competência, motivação e 
bom humor que causariam 
inveja.

Dose Única

O propagandista 
em prosa e verso

Floriano Serra

Ao longo desses quatro ou cinco anos em 
que tenho mantido esta coluna, pelo me-
nos uma vez por ano o texto é dedicado a 
comemorar o Dia do Propagandista. Nada 
mais justo. 
Durante o período em que fui gestor, con-
sultor ou palestrante de Recursos Huma-
nos, em várias Farmacêuticas nacionais e 
multinacionais, tive oportunidade de convi-
ver com os representantes dessa valorosa 
categoria profissional e aprendi a ter por 
eles uma profunda admiração e respeito.
São profissionais que gostam do que fa-
zem, e o fazem bem, com uma dedicação, 
competência, motivação e bom humor que 
causariam inveja a algumas outras cate-
gorias. E não se trata de trabalho fácil: 

diariamente, tendo de cumprir uma cota de visitas, 
deparando-se com doutores nem sempre pacientes – 
sem trocadilho –, despertando a ira dos clientes que, 
na sala de espera, resmungam diante da prioridade no 
atendimento deles, sem falar das atribulações do trân-
sito, do frio –  com e sem chuva –, do calor de verão, 
das estradas mal conservadas, das distâncias… Ufa!
Neste ano, pensei numa forma diferente de homenageá-
los sem ser com o tradicional artigo. E me veio a ideia 
de um acróstico. Ei-lo abaixo. Espero que gostem. Foi 
criado com a mesma admiração e respeito com que 
escrevi todos os artigos anteriores.

Floriano Serra é Psicólogo, Palestrante, Escritor  
e Diretor Executivo da Consultoria Somma4 Gestão 
de Pessoas.
E-mail: florianoserra@somma4.com.br

Propagador da saúde, sempre com disposição,
Realizando visitas a médicos de toda região,
O nosso herói repete dados com palavras amáveis,
Percorrendo caminhos nem sempre confortáveis.
Apresentando recursos e soluções para moléstia
Garantindo eficácia com clareza e modéstia,
Apresenta ao médico sempre um novo remédio.
Novas terapêuticas são divulgadas por seu intermédio.
Depois de cumprida no consultório uma missão
Imediatamente parte para sua outra região
Sabendo que vai recomeçar a mesma entrevista
Tão motivado e disposto para cumprir sua lista.
Assim é a luta diária do valoroso Propagandista!
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SEUS PRODUTOS EM DESTAQUE
PARA O MÉDICO CERTO.

SUA MARCA SEMPRE NA FRENTE
DO ESPECIALISTA.

Marketing de conteúdo inteligente.

Uma alternativa multichannel racional.

74 mil médicos participantes.

Presente a cada 15 dias para o especialista do seu target:
       - Cardiologia
                - Ginecologia
                        - Dermatologia
                               - Hospitalar/Dor

Se o seu laboratório tem a BU para estas especialidades,
agende uma visita: dpm@dpm.srv.br
tel.: (11) 5533-5900 / (11) 98787-4080

ASSUNTOS MÉDICOS
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