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40 ANOS DA HISTÓRIA DA 
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Nesta edição, comemoramos com o coração agradecido o Dia do Cardiologista, celebrado 
em 14 de agosto, data em que esta especialidade médica é lembrada com carinho pelos 
cuidados dedicados à nossa saúde.

Também é nesta edição que comemoramos o início de um trabalho que vai proporcionar 
aos profissionais da indústria farmacêutica o acesso a um documento histórico, retratando 
os 40 anos da memória da desta indústria pujante e tão importante para o País, que salva 
vidas e atua para a preservação da saúde da população.

Esse trabalho estará disponível não somente para os que já trabalham na área, mas também 
iremos disponibilizar todo o material para faculdades e universidades, que nos procuram 
para desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, médicos que gostam de acompanhar a 
história do mercado farmacêutico, bem como para aqueles que já foram atuantes nesta área 
da saúde, a fim de que possam recordar momentos e lembrar-se de suas contribuições.

Trata-se de um trabalho que tem por objetivo digitalizar e indexar aproximadamente 10.000 
páginas de reportagens que a Revista UPpharma vem desenvolvendo ao longo de 40 anos 
de circulação. Estamos resgatando histórias fantásticas, reunindo neste acervo digital en-
trevistas com diversos profissionais da IF, médicos e professores, hospitais, além de matérias 
com lançamentos de produtos, empresas, enfim, um histórico de um imenso valor para 
todos os que fazem desta área a sua profissão, dedicando-se com o coração.

Para este trabalho, disponibilizamos algumas cotas para subsidiar este gigantesco retra-
balho de digitalização de todas as edições da UPpharma, e já contamos com o apoio e 
simpatia das empresas Astellas, Biolab, BMS e Chiesi. Aproveitamos para expressar nossos 
agradecimentos, e aguardamos outras que venham a se juntar a este projeto.

Esperamos, de coração aberto, que os profissionais homenageados nesta data sejam sem-
pre felizes e bem-sucedidos, e possam conhecer um pouco dos pilares da saúde no Brasil 
nestes últimos 40 anos.

Nelson Coelho

Publisher

Editorial
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UPPHARMA 
TEM VERSÃO 
DIGITAL QUE VAI 
PARA MÉDICOS

A Revista UPpharma homena-
geou mais de 10.000 Propa-
gandistas no Dia 14 de Julho 
com a sua tradicional edição es-
pecial, que além da versão im-
pressa, possui também o formato 
digital, distribuído gratuitamente 
para todas as Forças de Vendas 
dos laboratórios no dia da cele-
bração.

Obrigado a todos por mais essa 
edição de sucesso!

EVENTOS

Congresso Brasileiro de 
Cardiologia
O 72º Congresso Brasileiro de Car-
diologia será realizado no São Paulo 
Expo – Exhibition&Convention Center, 
em São Paulo, entre os dias 3 a 5 de 
novembro, com organização da Socie-
dade Brasileira de Cardiologia (SBC). 
Mais informações: www.cardio2017.
com.br.

Lupa de Ouro: novas 
categorias
Com a criação de três novas categorias 

‘Prescrição Produtos Maduros’, ‘Prescrição 

Lançamentos’ e Prescrição Non Retail’, es-

tão abertas as inscrições para a 41ª edição 

do Lupa de Ouro. 

O Lupa de Ouro, que reconhece as melhores 

campanhas e os melhores profissionais de 

marketing da indústria farmacêutica, vai 

premiar ao menos nove categorias:

• Performance de Marketing - Prescrição

• Performance de Marketing - Prescrição - 

Produtos Maduros

• Performance de Marketing - Prescrição - 

Lançamentos

• Performance de Marketing - MIPs

• Performance de Marketing - Non Retail

• Melhor Projeto - Marketing / Vendas

• Melhor Projeto - Inteligência de Mercado / 

Produtividade e Efetividade

• Excelência em Marketing - Adalmiro 

Baptista

• Performance Empresarial - Non Retail – (*) 

Dependendo da variedade das campanhas 

inscritas, mais prêmios poderão ser conce-

didos nas categorias de Prescrição.

GIRO

INOVAÇÃO

O anuário Valor Inovação Brasil 2017 listou 12 indústri-
as farmacêuticas entre as mais inovadoras do País. 
O Aché está na 10ª posição do ranking. As demais 
são Cristália (12ª), E.M.S (27ª), Eurofarma (36ª), 
Bayer (41ª), Janssen (64ª), Reckitt Benckiser 
(83ª), Sanofi (97ª), Hypermarcas (109ª), União 
Química (111ª), Roche (134ª) e Prati-Dona-
duzzi (147ª).

FERNANDO ALMEIDA NA PRESIDÊNCIA 
DO CONSELHO DA INTERFARMA
O executivo Fernando Almeida, Presidente da Chiesi, foi 

eleito por unanimidade como o novo presidente do Con-

selho Diretor da Interfarma. Ele assumiu o lugar de Victor 

Mezei. Almeida é formado em administração de empre-

sas com MBA em General Management pelo INSPER 

de São Paulo. General Manager da Chiesi desde janeiro 

de 2013, o novo Presidente do Conselho começou a sua 

carreira na Janssen-Cilag, com passagem pela AstraZen-

eca e pela Roche. No total, ele já acumula 29 anos de ex-

periência no mercado farmacêutico, atuando em diversas 

posições e liderando diferentes projetos. 

“Você pode fechar um grande 

negócio sem uma boa propaganda. 

O seu”.

• Glenmark tem nova Diretora de Marketing e Vendas. Ela 

é Luana Kulesza.

• Flávio Zemella também contratado como Diretor de Mar-

keting pela Biolab Farma.

• No Baldacci, a novidade foi a contratação de Sérgio 

Perelman como Head de Marketing.

• Silvia Sfeir também assumiu como Diretora de Acesso de 

Mercado da Bayer.

• E na Apsen, Fábio Campos é o novo Gerente de Produ-

to-Especialidade.

• A Janssen realizou três contratações para o board da 

companhia no Brasil. Cynthia Diaferia assume a posição de 

diretora Comercial; Tatiana Ianhez, à frente da recém-cria-

da diretoria de Excelência Comercial, irá atuar na eficiência 

organizacional; e Thatiana Levorato que ocupou o cargo 

de diretora de Recursos Humanos (RH).

• Na Chiesi, Rodrigo Lorca assumiu como Diretor da Uni-

dade de Negócio Primary Care. Ele vai liderar as áreas de 

Marketing e o time de Força de Vendas do segmento. 

Formado em Engenharia Elétrica com ênfase em Sistemas 

Digitais e Computadores pela USP, Rodrigo Lorca pos-

sui também MBA Executivo em Marketing pela mesma 

instituição, além de uma sólida experiência na indústria 

farmacêutica.

• A Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores 

de Produtos para Saúde – ABRAIDI – deu posse ao 

novo Presidente da entidade: Sérgio Rocha. Formado 

em administração de empresas com pós-graduação em 

Administração Hospitalar, atuou na Spal - Coca Cola, mas 

logo migrou para o setor de saúde. 
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Nelson Mussolini

Excesso de zelo 
A troca de informações en-
tre laboratórios e médicos, 
seja por meio de propagan-
distas, encontros ou con-
gressos, é normal, legítima 
e útil para os profissionais e 
seus pacientes.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal 
promulgou, recentemente, a Lei nº 5.881, de 
06/06/2017, que “proíbe a presença de repre-
sentante da indústria farmacêutica em unidades 
de saúde do Distrito Federal”. Não é para tanto. 
Há na medida um excesso de zelo.

Entende-se e aplaude-se a intenção da inicia-
tiva: garantir que médicos e profissionais da 
saúde deem atenção prioritária a todos os que 
buscam tratamento nas unidades de saúde do 
DF. Mas o fato é que a presença de propagan-
distas dos laboratórios farmacêuticos nesses 
locais, nos horários de atendimento público em 
nada impede que isso aconteça. Até porque os 
representantes conversam com médicos so-
mente dentro dos consultórios e sem nenhum 
contato com os pacientes.

O respeito ao doente é um compromisso 
“pétreo” e incondicional da indústria 
farmacêutica. Justamente porque curar 
e controlar enfermidades, minorando o 
sofrimento das pessoas, é a razão de ser do 
setor.

O relacionamento entre médicos e represen-
tantes da indústria farmacêutica existe para aju-
dar os pacientes e não para atrapalhá-los. Seria 
um contrassenso criar embaraços num proces-
so do qual, geralmente, resulta a prescrição dos 
produtos que as empresas pretendem divulgar.

Por essa razão, nunca é demais reafirmar os 
princípios que norteiam o setor na divulgação 
dos medicamentos que desenvolve e produz e 
nos contatos que mantém com a classe médica.

Nos ambientes públicos e privados, os canais de 
comunicação dos fabricantes de medicamentos 
com a classe médica expressam uma relação de 
credibilidade e confiança construída ao longo 
do tempo. Sem a troca de conhecimentos entre 
laboratórios farmacêuticos e profissionais da 
saúde e vice-versa, os tratamentos não teriam 
avançado tão extraordinariamente como se 
constata atualmente. A medicina evoluiu assim.

Esta é a regra. No entanto, distorções 
podem ocorrer. Por isso, esse procedimento 
padrão é reforçado por compromissos 
firmados por escrito, nos diversos Códigos 
de Conduta elaborados e seguidos por 
empresas e entidades representativas da 
indústria farmacêutica. Códigos esses que 
definem parâmetros objetivos sobre as ações 
promocionais dos laboratórios.

Mas, independentemente das leis, há o cuida-
do e o respeito permanentes da indústria far-
macêutica para com os pacientes.

Os laboratórios farmacêuticos estão 
empenhados em descobrir e produzir 
medicamentos seguros e de qualidade e 
garantir que o seu consumo esteja baseado 
na divulgação de informações fidedignas e na 
avaliação isenta dos profissionais habilitados 
a prescrevê-los. Afinal, o negócio da indústria 
farmacêutica é, acima de tudo, vender saúde, 
bem-estar e qualidade de vida para a 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

As ações promocionais da indústria farmacêutica 
entre os profissionais da saúde têm a finalidade 
de informá-los sobre as competências científicas 
e tecnológicas dos laboratórios, as características 
terapêuticas de seus produtos e o lançamento 
de novos medicamentos.

Até porque os laboratórios estão proibidos por 
lei de se comunicar diretamente com os pacien-
tes-consumidores. Os únicos meios disponíveis 
por parte dos fabricantes para divulgar os seus 
produtos são a visitação aos médicos e os conta-
tos em congressos médicos.

Na prática diária, a troca de informações entre 
laboratórios e médicos, seja por meio de 
propagandistas, encontros ou congressos, é 
normal, legítima e útil para os profissionais e 
seus pacientes. E em nenhuma hipótese deve 
acontecer em circunstâncias que prejudiquem 
consultas, exames e procedimentos médicos 
de qualquer natureza em consultórios e clínicas 
particulares, unidades públicas de saúde, 
hospitais públicos e privados etc.

No caso dos postos de saúde, há um benefício 
adicional acessório. Além de transmitir infor-
mações, os propagandistas fornecem aos 
médicos do serviço público amostras grátis de 
medicamentos, que serão repassadas a pessoas 
enfermas que, muitas vezes, não podem pagar 
pelo produto. O que não deixa de contribuir para 
a assistência farmacêutica. 

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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Pedro Bernardo

Setor farmacêutico 
aumenta importações e 
revela necessidade de 
nova política de incentivo à 
produção

 
Interfarma

O que preocupa é haver um 
mercado em crescimento no 
Brasil, com quase 80% de au-
mento em dez anos, e ele não 
ser aproveitado para gerar em-
pregos, promover a inovação 
e trazer diversas melhorias à 
economia nacional.

Os números mostram uma realidade preocu-
pante para o Brasil. A participação das impor-
tações no mercado farmacêutico saltou 19 pon-
tos percentuais em dez anos, passando de 33% 
em 2005 para 52% em 2015, considerando o to-
tal de medicamentos e insumos comercializados 
no País. Esse percentual é calculado com base 
nas importações sobre o faturamento do setor.

Não que importar seja um problema, pois mun-
do afora nenhuma nação é autossuficiente em 
produtos farmacêuticos. Importar é necessário. 
O que nos preocupa é haver um mercado em 
crescimento no Brasil, com quase 80% de au-
mento em dez anos, e ele não ser aproveitado 
para gerar empregos, incrementar a renda, pro-
mover a inovação e trazer diversas melhorias di-
reta e indiretamente à economia nacional.

Isso acontece porque a produção nacional não 
consegue acompanhar a demanda do setor, em 
crescimento constante. Algo intrigante, afinal, o 
aumento da demanda não é exatamente uma 
surpresa. Ao contrário disso, o setor farmacêu-
tico brasileiro reflete as mesmas tendências do 
restante do mundo: demanda crescente e baixa 
susceptibilidade às oscilações da economia. 

Em outras palavras, a indústria atuante no País 
poderia ter se preparado para aumentar o seu 
parque industrial e produzir mais, não só para 
atender às demandas internas, mas também 
externas, impactando positivamente a balança 
comercial. 

O que não aconteceu foi uma política pública 
de incentivos à indústria, que atraísse e incenti-
vasse os investimentos em produção nacional, 
independentemente da origem do recurso ser 
brasileira ou não. Afinal, de que importa a nacio-
nalidade do investidor, se ele está gerando em-
pregos, incrementando renda e beneficiando a 
economia brasileira?

Antes dos incentivos e das políticas públicas 
atentas às peculiaridades do setor, precisaríamos 
de uma combinação essencial em qualquer 
nação que se propusesse a ser mundialmente 
competitiva: transparência, previsibilidade, 
coerência e segurança jurídica. Mudanças 
repentinas e inesperadas afastam investidores, 
pois os planos de investimentos não se encerram 
no curto prazo; eles contemplam projeções para 
médio e longo prazos.

Em vez disso, enfrentamos mudanças frequentes 
nas lideranças do setor, comumente orientadas 
por razões políticas e não técnicas, e com desdo-
bramentos impactantes. Para citar dois exemplos, 
vivenciamos, recentemente, alterações inespera-
das nas políticas de transferência de tecnologia 
ao Governo e na legislação para reajustes de 
preços. Essas coisas deixam o setor preocupado 
e, se não prejudicam os investimentos, no míni-
mo faz com que eles sejam postergados.

A tributação elevada e o excesso de processos 
são outros dois agravantes, que fazem investi-
dores repensarem os seus planos, devido aos 

custos. Os medicamentos têm o benefício de 
isenção de PIS/Cofins, mas a lista dos bene-
ficiados levou sete anos para ser atualizada. A 
última atualização foi em 2014, ou seja, várias 
terapias novas são obrigadas a pagar 12% a 
mais de tributos, em comparação com medica-
mentos antigos. Qual mensagem é passada 
com isso? A mensagem de que inovação não 
é bem-vinda.

Diante disso, torna-se fundamental e urgente 
que o Governo, com seus órgãos ligados ao 
comércio e à indústria, bem como ao comér-
cio exterior, repensem de maneira muito crítica 
o que está sendo feito e o que pode ser feito 
para atrair investimento à produção nacional 
do setor farmacêutico. Estamos falando de 
um mercado que movimenta mais de R$ 60 
bilhões e segue em crescimento, mas que não 
está recebendo a devida atenção do País. 

Pedro Bernardo é Diretor da Interfarma.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br
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Diarreias, Probióticos e o 
Microbioma Intestinal Humano 

O intestino vem sendo 
considerado como o “se-
gundo cérebro”, pois é 
onde encontramos a maior 
concentração de recep-
tores para neurotransmis-
sores depois do SNC.

Ciências Farmacêuticas

Adriana Marcos Vivoni e Leon Rabinovitch

O assunto de Próbióticos e Prebióticos, nos 
últimos anos, está assumindo características 
ainda mais relevantes para a saúde humana. A 
crescente evolução do conhecimento destes 
produtos está promovendo a reestruturação 
da regulamentação sanitária para fins de reg-
istro e comercialização deles, com o objetivo 
de separar dos que têm atividade terapêutica 
daqueles que atuam como alimentos ou com-
plementos alimentares.

O intestino foi, sem dúvida, um dos órgãos 
mais negligenciados do corpo humano. Du-
rante muito tempo tratado como um órgão 
não nobre e considerado “lixão”, responsável 
pelas excretas e por assuntos considerados 
embaraçosos, recentemente, o intestino (e 
seu incrível microbioma) foi elevado a um pa-
pel de grande destaque na saúde do corpo 
do homem.

O trato gastrointestinal dos mamíferos hospe-
da um número elevado e diverso de micror-
ganismos, conhecidos como microbiota ou 
microbioma intestinal. Bactérias, Archea, 
protozoários, fungos e vírus coabitam e in-
teragem mutuamente e com o hospedeiro, 
notadamente com células epiteliais e imunes. 
As populações de micróbios intestinais alca-
nçaram uma configuração mais ou menos 
definida durante a evolução humana, o que 
facilitou o estabelecimento de relações mutu-
alistas com o hospedeiro.

O intestino humano adulto contém mais de 
1kg de bactérias, o que é, essencialmente, 
comparável ao peso do cérebro humano. 
Estima-se que o intestino seja habitado por 
cerca de cerca de 1.014 microrganismos, 
um número significativamente maior do que 
o número de células humanas no corpo. 
Esta população de bactérias contém mais de 
100 vezes o número de genes do genoma 
humano.

Como funcionam os Próbióticos

Diferentes funções estão sendo atribuídas à 
microbiota intestinal à luz da pesquisa realizada, 
principalmente, nos últimos dez anos, e entre as 
quais podemos citar: a manutenção da barreira 
epitelial, a inibição da adesão de patógenos às 
superfícies intestinais, a modulação e maturação 
do sistema imunológico, a degradação 
de fontes de carbono – para as quais não 
apresentamos capacidade de digestão, tais 
como polissacarídeos de plantas e a produção 
de diferentes metabólitos (vitaminas e ácidos 
graxos de cadeia curta). Talvez, a melhor 
indicação da influência benéfica da microbiota 
intestinal sobre o hospedeiro tenha sido 
obtida de animais chamados “germfree” ou 
livres de germes, nos quais a ausência de 
microrganismos colonizando seu tubo digestivo 
resulta na formação de um sistema imunológico 
imaturo e um trato gastrintestinal aberrante. Por 

isso, não é possível falar sobre probióticos sem 
antes falarmos sobre o microbioma intestinal.

Nosso microbioma começa a ser formado a partir 
do nascimento. A microbiota que nos coloniza do 
nascimento à infância é fortemente influenciada 
pelas nossas mães. Muitos estudos mostraram 
que a via de parto e o tipo de amamentação 
podem alterar a composição microbiana no 
início da vida. Foi relatado que a via de um 
parto também afeta a colonização intestinal. O 
parto vaginal coloca a criança em contato com 
microrganismos, fazendo com que ela tenha uma 
composição bacteriana intestinal semelhante à da 
microbiota vaginal da mãe, contendo Lactobacillus 
e Prevotella ou Sneathia spp. Neste caso, 
Lactobacillusacidophilus é um dos primeiros 
microrganismos a colonizar o intestino de recém-
nato. O mesmo é atribuído ao Lactobacillusbifidus. 
Em contraste, os nascidos de cesariana têm uma 
composição microbiana semelhante à da pele da 
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apropriada na microbiota intestinal é essencial 
não só para a saúde intestinal, mas também 
para o funcionamento fisiológico normal de 
outros órgãos, especialmente do cérebro. 
Uma microbiota intestinal alterada na forma de 
disbiose nos extremos da vida, tanto no recém-
nascido como no idoso, pode ter um profundo 
impacto sobre a função cerebral do indivíduo.

O eixo cérebro-intestino-microbiota é um sistema 
de comunicação bidirecional que permite que 
os micróbios intestinais se comuniquem com o 
cérebro, e este com o intestino. Embora a comu-
nicação cérebro-intestino tenha sido um assunto 
investigado por décadas, uma exploração do 
papel dos micróbios do intestino, neste contex-
to, tem sido caracterizada somente nos últimos 
anos. Os mecanismos de transmissão do sinal 
são complexos e não completamente elucida-
dos, mas incluem neural, endócrino, imunidade 
e vias metabólicas.

A microbiota intestinal também regula os 
principais neurotransmissores centrais, como 
a serotonina, alterando os níveis de seus 
precursores. Por exemplo, foi demonstrado 
que Bifidobacterium infantis pode elevar 
os níveis plasmáticos de triptofano e assim 
influenciar a transmissão de serotonina central 
(5HT). Curiosamente, a síntese e liberação de 
neurotransmissores por bactérias têm sido 
relatadas: Lactobacillus e Bifidobacterium 
spp podem produzir ácido g-aminobutírico 
(GABA); Escherichia, Bacillus e Saccharomyces 
spp podem produzir noradrenalina; Candida, 
Streptococcus, Escherichia e Enterococcus 
spp podem produzir serotonina; Bacillus pode 
produzir dopamina e Lactobacillus pode 
produzir acetilcolina. Estes neurotransmissores 
microbiologicamente sintetizados podem 
atravessar a camada mucosa dos intestinos, 
embora seja altamente improvável que eles 
influenciem diretamente a função cerebral.

Atualmente, o intestino vem sendo considerado 
como o “segundo cérebro”, pois é onde encon-
tramos a maior concentração de receptores para 
neurotransmissores depois do sistema nervoso 
central. Após um grande número de estudos 

apontarem desequilíbrios no intestino e seu 
microbioma como fatores importantes em 
várias patologias, intestinais e extraintestinais, 
uma atenção muito maior passou a ser dada 
aos chamados probióticos e pré-bióticos com 
o objetivo de manipular o microbioma e torná-
lo “normal” ou “saudável”.

No entanto, desde a antiguidade, os produtos 
fermentados que contêm microrganismos 
vivos vêm sendo usados para restaurar 
ou manter a saúde. Isso já foi reconhecido 
em uma versão do Antigo Testamento 
que atribuiu a longevidade de Abraão 
ao consumo de leite azedo. No início do 
século passado, o imunologista russo Élie 
Mechnikov, ganhador do Prêmio Nobel de 
Medicina de 1908,  introduziu a “ideia de 
consumir microrganismos vivos benéficos 
para melhorar a saúde”. Mechnikov propôs 
que “consumir leites fermentados contendo 
lactobacilos poderia deslocar os organismos 
intestinais putrefativos e patogênicos e 
aumentar a longevidade”. Isso poderia ser 
considerado como a primeira referência à 
nossa compreensão atual do conceito de 
probiótico.

Embora esse conceito pareça ser antigo, o 
termo “probiótico” não havia sido definido 
até recentemente. O primeiro uso do termo é 
atribuído a Lilly e Stillwell que, em um artigo 
publicado na Science, em 1965, estabeleceu 
os probióticos como “fatores promotores do 
crescimento produzidos por microrganismos”. 
Muitos probióticos foram originalmente isola-
dos do trato gastrointestinal e caracterizados 
pela Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e Agricultura (FAO)/OMS como 
“microrganismos vivos que, quando adminis-
trados em quantidades adequadas, conferem 
um benefício para a saúde do hospedeiro”. 
Seus efeitos benéficos sobre o hospedeiro se 
dão por meio de quatro mecanismos princi-
pais: interferência com potenciais patógenos, 
melhoria da função barreira epiteliais do intes-
tino, imunomodulação e produção de neuro-
transmissores. Seus alvos nos hospedeiros 
variam da microbiota residente aos compo-
nentes celulares do eixo cérebro-intestino.

mãe e do ambiente hospitalar. O parto cesáreo 
tem sido associado a várias doenças que podem 
ocorrer posteriormente, em outras fases na vida, 
incluindo obesidade, diabetes tipo 1 e asma, o 
que pode ser atribuído ao tipo de colonização 
microbiana.

Após o nascimento, o aleitamento materno é 
muito importante para a formação da microbiota 
intestinal. Estudos recentes identificaram e 
isolaram microrganismos no colostro e no 
leite materno. Foi identificado um “núcleo” de 
nove gêneros composto por Streptococcus, 
Staphylococcus, Serratia, Pseudomonas, 
Corynebacteria, Ralstonia, Propionibacterium, 
Sphingomonas e Bradyrhizobiaceae. 

Este “núcleo” é, provavelmente, compartilhado 
entre cada indivíduo estudado. Portanto, a ama-
mentação potencialmente fornece probióticos ao 
trato gastrointestinal do bebê. Além disso, o leite 
materno contém galacto-oligossacarídeos, que 
são açúcares fermentáveis resistentes, proces-
sados por bactérias no cólon. As bactérias pro-
bióticas e os galacto-oligossacarídeos facilitam o 
desenvolvimento de uma microbiota saudável e 
benéfica no trato gastrointestinal do bebê.

A microbiota dos seres humanos já se assemelha 
à de um adulto aos três anos de idade. Fatores 
como mudanças na dieta, uso de antibióticos e 
doenças podem prejudicar temporariamente 
a microbiota, a qual, posteriormente, 
posteriormente, se regenera. Esse fenômeno 
confirma as hipóteses de que os estágios 
iniciais da vida são essenciais para a formação 
da microbiota e de que as mães são elementos-
chave no estabelecimento da microbiota da 
prole.

O microbioma intestinal torna-se instável à me-
dida que as pessoas envelhecem e apresenta 
maior variação interindividual entre os adultos 
mais velhos do que entre os adultos mais jovens.

Estudos do eixo cérebro-intestino-microbiota 
têm sido descritos como uma mudança 
de paradigma na neurociência. Evidências 
crescentes apontam que uma diversidade 
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Probióticos e sua composição nos 
produtos comercializados

Probióticos estão sendo industrializados, 
inclusive na indústria farmacêutica, e usados no 
tratamento e controle de várias doenças, tais 
como: diarreia infecciosa, diarreia associada ao 
uso de antibióticos, doença intestinal inflamatória 
e síndrome do intestino irritável, infecção 
por Helicobacterpylori, obesidade, diabetes, 
constipação e intolerância à lactose.

Espécies do gênero Lactobacillus - tais como 
L. rhamnosus, L. acidophilus, L. casei, L. 
reuteri e L. fermentum  – atuam pela produção 
de ácido lático a partir de sacarídeos, cujo pH 
ácido in situ desloca as bactérias alcalofílicas 
proteolíticas momentaneamente predominantes 
no trato intestinal, produzindo diarreias. Com o 
tratamento, posteriormente, a flora dita normal se 
restabelece assim como a função intestinal.

• Espécies do gênero Bifidobacterium, tais como 
B. bifidum, B. infantis, B. animale e B. longum;

• Espécies do gênero Bacillus, tais como B. 
subtilis, B. clauseii, B. pumilus e até mesmo 
cepas específicas de B. cereus.

Como podemos ver, as pesquisas nesse campo 
tão interessante estão evoluindo rapidamente 
e prometem, num futuro próximo, perspectivas 
interessantes e otimistas de tratamento 
de doenças por meio da manipulação do 
microbioma intestinal.
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Precisamos parar de tratar 
os colaboradores como 
hipossuficientes e passar a  
compartilhar a 
responsabilidade da boa 
relação líder/liderado entre 
os dois protagonistas que 
estrelam esse filme. 

Comunicação

Feedback para 
dar e receber

Yuri Trafane

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

Se tem uma palavra ligada à comunicação corpo-
rativa, essa palavra é feedback. Segundo estima-
tivas do Escritório Internacional do Trabalho, to-
dos os anos as empresas dedicam 825.000.000 
de horas preparando, dando e acompanhando 
feedbacks. Se transformássemos essas horas 
em anos, seriam 94.000. Muito tempo. E o im-
pacto dessa prática na performance individual e 
corporativa é agudo. 

Dezenas de estudos mostram uma alta cor-
relação entre a quantidade e qualidade dos 
feedbacks e os resultados profissionais e empre-
sariais alcançados.

Por isso, as organizações vêm trabalhando para 
desenvolver seus líderes na arte e na ciência do 
feedback há décadas. Treinamentos, livros e 
coachings de todos os tipos estão disponíveis 
no mercado para quem quer aprender a dar 
feedback. Com isso, percebe-se uma gradativa 
evolução na qualidade das conversas de 
avaliação, orientação e reconhecimento, tão 
presentes nas corporações. Mas algo que 
parece ter passado despercebido por todo esse 
tempo é que o feedback é uma conversa. 
E, como tal, tem dois lados. 
Será que não seria muito mais eficaz treinar 
também quem recebe os insights? Será que um 
liderado com a orientação certa não consegue 
envolver-se na conversa com habilidade, 
fazendo escolhas inteligentes sobre se vai usar 
e como usar a informação que está recebendo? 
Administrando seus gatilhos emocionais de 
modo a poder assimilar o que a outra pessoa diz 
e estar aberto a se enxergar de uma forma nova? 
Posso apostar que sim. 

Uma boa comunicação não é feita apenas da boa 
capacidade de transmitir, mas, principalmente, 
da competência para compreender o que 
é transmitido. Então por que jogar toda a 
responsabilidade da qualidade do processo 

sobre os ombros do líder. Se duas cabeças 
pensam melhor do que uma, duas cabeças 
treinadas para um bom feedback hão de 
gerar mais resultados do que apenas uma. 
Precisamos parar de tratar os colaboradores 
como hipossuficientes e passar a  compartilhar 
a responsabilidade da boa relação líder/liderado 
entre os dois protagonistas que estrelam esse 
filme. 

Todos só têm a ganhar: colaboradores mais 
preparados e bem-sucedidos, empresas mais 
eficazes e mercado atendido com mais com-
petência. O que você acha?
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Uma versão digital para 
atender todas as 
necessidades do 
mercado farmacêutico

Tendência  

A versão digital da Revista 
UPpharma, desde janeiro de 
2009, tem apresentado um 
importante crescimento de 
KPI (Key Performance Indica-
tor) gerando índices superi-
ores a 70% de download.

Você sabia que a Revista UPpharma possui tam-
bém uma versão digital, que é distribuída, além 
de nossos assinantes, para o painel de médi-
cos do site de notícias SnifDoctor, um produto 
da DPM Editora,  num total de mais de 74 mil 
médicos?

A versão digital da Revista UPpharma existe 
desde 2009 e foi criada para acompanhar as 
tendências da área da comunicação e atender 
às necessidades do mercado farmacêutico,  
oferecendo ampla cobertura e espaços diferen-
ciados.

O fato é que grandes meios de comunicação em 
massa de pouco tempo atrás – rádio 

e TV e mesmo os jornais e revistas – cederam 
sua vez para os meios digitais. A internet, indu-
bitavelmente, é uma presença até nas calçadas 
das cidades por meio dos smartphones conecta-
dos ininterruptamente às redes das operadoras.

Com a necessidade de manter a comunicação 
com seus públicos, grandes produtoras de 
conteúdo se adaptaram às telas dos tablets, 
smartphones e computadores. Não poderíamos 
deixar a onda passar sem surfar na sua 
crista, com nossos meios de comunicação 
direcionados aos médicos e profissionais da 
indústria farmacêutica. A Revista UPpharma, 
com a edição digital, tem apresentado um 

importante crescimento de KPI (Key 
Performance Indicator), graças à decisão 
de empresas que optaram por este 
formato para levar informações úteis 
a seus profissionais, principalmente 
para a Força de Vendas, gerando 
índices superiores a 70% de 
download.

Posteriormente, com o cresci-
mento de médicos assi-
nantes do site SnifDoctor, 
as edições comemorati-
vas com homenagens 
desenvolvidas em datas 
específicas, como as 

celebrações do Dia 
do Cardiologia, Dia 
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do Médico, entre outras, nos trouxeram várias 
solicitações de assinaturas também por parte 
desses profissionais da saúde.

Estabelecemos assim uma estratégia de alto 
impacto na distribuição da Revista UPpharma 
digital para os médicos, utilizando a data 
(just in time) das comemorações para envio 
personalizado aos assinantes. Se, no passado 
recente, o produto era o centro da estratégia de 
marketing, hoje o cliente, no nosso caso o leitor, 
seus desejos e necessidades se tornaram o 
centro do conteúdo da Revista. Ou seja, entregar 
conteúdo útil e relevante para um público 
profissional tem conduzido nosso editorial de 
forma moderna e atual.

A interatividade, outro vetor da comunicação 
digital, tem sido ampliada e revista periodica-
mente para atender o leitor, assim como os 
entrevistados, colunistas e anunciantes, que 
podem receber diretamente pela versão digital 
o contato direto destes leitores interessados em 

se aprofundar no conteúdo (no caso a matéria) 

publicada. E isso tudo em tempo real, dispensan-

do a entrega, ou extravio, do material impresso.  

Aliás, a produção da versão impressa continua 

sendo regularmente produzida e distribuída para 

reforçar o conteúdo de qualidade nela contido.

A criação da whitelist foi pacientemente con-

quistada nestes cinco últimos anos, além de 

termos criado uma landingpage no site da Edito-

ra  (www.dpm.srv.br), por meio da qual os assi-

nantes podem buscar quaisquer edições.

Perpetuar a memória da indústria

Por outro lado, atendendo também a solici-

tações de leitores e faculdades de comunicação, 

em breve, estará disponível toda a memória 

da indústria farmacêutica, ou seja, um acervo 

abrangendo o conteúdo, publicado nos mais 

de 40 anos da Revista UPpharma, que já tem 

apoio confirmado de algumas empresas, além 
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de outras que ainda participarão deste projeto, 
visando perpetuar a magnífica história do mercado 
farmacêutico brasileiro. Mais uma vez, os leitores 
são os personagens principais deste trabalho, por 
meio das diversas entrevistas, depoimentos e par-
ticipações registradas ao longo de mais de quatro 
décadas da publicação, que é a única revista inde-
pendente do mercado farmacêutico.

Não há como olhar para trás e retroceder em ter-
mos de meio de divulgação, mas também não tem 
como relegar o que já foi feito. Por isso, queremos, 
a partir da tecnologia digital, manter essa memória, 
com ajuda de nossos apoiadores.

Esperamos, mais uma vez, cumprir nosso papel de 
gerar sempre conteúdo relevante e de interesse de 
nossos leitores. A Revista UPpharma é, sem dúvi-
da, um case de sucesso há diversos anos. Como 
sempre ressaltamos em nossas mensagens, é uma 
publicação feita a partir da indústria farmacêutica 
para a indústria farmacêutica e profissionais da 
saúde.
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A Biolab faz parte da 
Cardiologia

Sem o coração em boas 
condições, a saúde está 
comprometida. Junto com 
a Cardiologia, que tem tido 
extraordinários avanços 
nos últimos anos, a Biolab 
orgulha-se de participar 
desse processo.

Homenagem

A Biolab Farmacêutica nasceu, há duas dé-
cadas, vinculada à Cardiologia. Os primeiros 
medicamentos da companhia destinavam-se a 
pacientes com doenças cardiovasculares. Essa 
afinidade se aprofundou a ponto de afirmar que 
a especialidade está no nosso DNA. 

O foco de trabalho da Biolab é a inovação. Tra-
balhamos para responder às necessidades da 
Cardiologia e da medicina de maneira geral. To-
dos os produtos, novidades e estudos da Biolab 
objetivam contribuir para o sucesso do trabalho 
dos profissionais médicos em seus consultórios. 
É por isso que, para entender o que o médico 
cardiologista precisa, a Biolab está sempre por 
perto, inclusive, nos principais eventos da espe-
cialidade, como mais uma maneira de dialogar 
com os especialistas e levar informação científica 
e técnica. 

Nesses eventos, fazemos questão de receber 
os médicos e, assim, fazê-los se sentir em casa. 
O diálogo é muito importante, afinal, dessas 
conversas, saem as boas ideias. Entendemos as 
necessidades, e é a partir delas que buscamos 
desenvolver novos medicamentos. Essa 
proximidade é reforçada com o nosso apoio às 
sociedades médicas em geral, com destaque 
à Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e 

entidades regionais, agentes indispensáveis de 
informação, fomento e inovações na área.

Essa parceria com os médicos é uma marca 
registrada da Biolab. Nossa empresa é líder em 
vendas e receituário no mercado brasileiro de 
medicamentos sob prescrição médica em Car-
diologia, exatamente pela excelência que tanto 
prezamos na prestação de serviços. Esse é um 
diferencial que contribui decisivamente para nos-
sa empresa ser líder na área. E nos orgulhamos 
disso.

Temos uma equipe de marketing dedicada não 
somente ao desenvolvimento e implementação de 
estratégias que promovam nossas marcas, mas, 
principalmente, que permitam a aproximação 
com o médico e levem informações relevantes 
e objetivas, que contribuam em seu trabalho 
diário de tratar os pacientes. Para isso, contamos 
com uma das maiores Forças de Vendas do 
Brasil. São cerca de 1.200 profissionais em 
campo, em contato com milhares de médicos, 
de ponta a ponta do País. Essa proximidade 
é muito importante para nós, e é por meio da 
visitação médica que estabelecemos vínculos e 
reforçamos nossa presença amiga. 

Nesse processo, contribui muito o diversificado 
portfólio da Biolab, um dos mais completos em 
Cardiologia. Esse é um dos motivos para o médi-
co saber que pode contar conosco e que temos 
produtos de alta qualidade e confiança, além de 
preços acessíveis aos pacientes, o que contribui 
para a continuidade do tratamento.

O excelente retorno da classe médica, com cer-
teza, deve-se ao relacionamento já estabelecido 
com a Biolab. Pesquisas indicam que a nossa 
equipe, sempre muito profissional, já conquis-
tou uma relação positiva com a classe médica, 
fazendo com que esses profissionais gostem e 
aguardem a visita do representante da Biolab em 
seu consultório.

Cheguei à Biolab neste ano e estou muito feliz 
em fazer parte dessa equipe. Tive a oportuni-
dade de trabalhar com Cardiologia na década 
de 1990 e é muito gratificante voltar a atuar no 
segmento, uma vez que o cardiologista é um 
médico de ponta e sua atividade é cada vez mais 
importante para a saúde integral das pessoas. 
Sem o coração em boas condições, a saúde está 
comprometida. Junto com a Cardiologia, que tem 
tido extraordinários avanços nos últimos anos, a 
Biolab orgulha-se de participar desse processo.

Deixo minha gratidão a esses profissionais que 
cuidam da nossa saúde e agradeço pela parceria 
e confiança que depositam em nossos produtos. 
Muito obrigado!

Parabéns a você, Cardiologista!

Com você nosso coração bate mais forte.

Flávio Zemella

Flávio Zemella

Flávio Zemella é Diretor de Marketing da Biolab 
Farmacêutica
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MAIS DO QUE
UM PARCEIRO

 
DO CORAÇÃO
UM AMIGO

Os desa�os são muitos, mas a paixão 
pela pro�ssão é ainda maior. Ser o 
responsável pela saúde de um órgão 
essencial do corpo humano exige muita 
dedicação e amor.
 
A Biolab busca a valorização do Médico 
Cardiologista e proporciona além de 
medicamentos inovadores e de alta 
qualidade e con�ança, sua presença 
amiga em cada consultório.

O nosso coração bate 
junto com o seu.

14 DE AGOSTO DIA DO
CARDIOLOGISTA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

UpPharma - Dia do Cardiologista.pdf   1   21/07/2017   09:56:29



www.biolabfarma.com.br

MAIS DO QUE
UM PARCEIRO

 
DO CORAÇÃO
UM AMIGO

Os desa�os são muitos, mas a paixão 
pela pro�ssão é ainda maior. Ser o 
responsável pela saúde de um órgão 
essencial do corpo humano exige muita 
dedicação e amor.
 
A Biolab busca a valorização do Médico 
Cardiologista e proporciona além de 
medicamentos inovadores e de alta 
qualidade e con�ança, sua presença 
amiga em cada consultório.

O nosso coração bate 
junto com o seu.

14 DE AGOSTO DIA DO
CARDIOLOGISTA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

UpPharma - Dia do Cardiologista.pdf   1   21/07/2017   09:56:29

http://biolabfarma.com.br
http://biolabfarma.com.br


www.biolabfarma.com.br

MAIS DO QUE
UM PARCEIRO

 
DO CORAÇÃO
UM AMIGO

Os desa�os são muitos, mas a paixão 
pela pro�ssão é ainda maior. Ser o 
responsável pela saúde de um órgão 
essencial do corpo humano exige muita 
dedicação e amor.
 
A Biolab busca a valorização do Médico 
Cardiologista e proporciona além de 
medicamentos inovadores e de alta 
qualidade e con�ança, sua presença 
amiga em cada consultório.

O nosso coração bate 
junto com o seu.

14 DE AGOSTO DIA DO
CARDIOLOGISTA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

UpPharma - Dia do Cardiologista.pdf   1   21/07/2017   09:56:29

http://biolabfarma.com.br
http://biolabfarma.com.br


Os esforços para conter 
um problema que mata 
duas vezes mais que 
o câncer

As doenças do coração são as 
primeiras causas de morte no 
Brasil. Aproximadamente são 
300 mil mortes por ano, por 
doença cardiovascular.

Especial 14 de Agosto

Todos os anos, na edição de julho/
agosto da Revista UPpharma, 
preparamos uma edição com algumas 
homenagens ao Dia do Cardiologista, 
celebrado em 14 de agosto. O objetivo 
é parabenizar e valorizar o trabalho 
desses profissionais, que salvam 
vidas e cuidam de um dos órgãos 
mais importantes do corpo humano, o 
coração.

Além de reportagens relativas ao tema, 
abordando os assuntos atuais da 
cardiologia, sempre temos artigos de 
executivos da indústria farmacêutica 
que parabenizam os cardiologistas 
pela passagem da data.

Importante lembrar que para ampliar as 
homenagens, além de prepararmos a 
edição impressa da Revista UPpharma, 
enviamos gratuitamente, como um 
brinde, essa mesma edição na versão 
digital para nosso painel de médicos do 
site de notícias SnifDoctor, um produto 
também da DPM Editora, voltado a 
médicos, que possui mais de 50 mil 
assinantes.

Nesta edição não foi diferente. Começamos 
as homenagens com uma matéria que aler-
ta para o elevado número de mortes decor-
rentes de doenças cardiovasculares no Brasil.

O alerta é feito pelo Dr. Celso Amodeo, 
médico cardiologista, membro da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia e especialista do 
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de 
São Paulo, que coordenou o Simpósio Inter-
nacional Modern Management of Cardiovas-
cular Disease”, realizado recentemente em 
São Paulo.

A seguir, confira os últimos dados sobre as 
doenças cardiovasculares no Brasil e a en-
trevista exclusiva com o especialista.

Estatísticas dramáticas

Apesar das inúmeras campanhas e iniciativas 
mostrando a importância de cuidar da saúde, 
como adotar uma alimentação mais saudável, 
praticar atividades físicas regularmente, evitar 
estresse, entre outros hábitos importantes, as 
doenças do coração ainda são as primeiras 
causas de mortes no Brasil. 

Para se ter ideia, a cada dois minutos morre 
um brasileiro vítima de doença cardíaca. 
Os problemas do coração já são responsáveis 
por mais de 300 mil mortes ao ano no País, 
representando 30% do total. E o que é pior: 
as chamadas cardiopatias ocorrem em pes-
soas cada vez mais jovens: em uma década, 
dobraram os casos em jovens de 20 a 40 
anos de idade.
Pressão arterial alta (hipertensão), excesso 
de gordura abdominal, colesterol ruim (LDL) 
elevado e tabagismo são reconhecidos pela 
comunidade médica global como os princi-
pais responsáveis pelo preocupante aumen-
to das doenças cardiovasculares em todas as 
partes do planeta.

Segundo dados do Vigitel, programa do 
Ministério da Saúde, a hipertensão aumen-
tou 14,2% na última década e já atinge 25,7% 
da população brasileira. Também há, no país, 
18,9% de obesos – cerca de 42 milhões de 
pessoas. De acordo com o levantamento ofi-
cial, a obesidade no Brasil duplica em pes-
soas a partir dos 25 anos de idade.

Uma boa notícia é que existem várias iniciati-
vas no Brasil e em diversas partes do mundo 
que visam incentivar a melhoria da qualidade 
de vida e contribuir para reduzir os índices de 
aumento das doenças cardíacas. Um deles é 
o Programa da World Heart Federation, por 
exemplo, que busca a redução de 25% em 
problemas do coração até 2025, a partir da 
redução em 25%  dos níveis de hipertensão, 
queda de 30% do tabagismo, menos 10% de 
ingestão de álcool e menos 30% de sal.

O crescimento do diabetes, que é também 
um fator de risco para doenças do coração, é 
outro problema que preocupa os especialistas 
do mundo todo. Trata-se de uma doença que 
causa 250 mil mortes por ano na América do 
Sul. Além disso, 52% das mortes por diabetes 
estão associadas a doenças cardíacas. 

O aumento desenfreado do diabetes é 
comprovado pelo Vigitel, do Ministério da 
Saúde. Na última década, a prevalência da 
doença cresceu nada menos do que 61,8%, 
dobrando de percentual em pessoas a partir 
dos 45 anos de idade – tanto homens quanto 
mulheres.

De fato, são necessários ainda muitos esforços 
para redução das mortes provocadas por 
problemas cardiovasculares, que matam duas 
vezes mais que o câncer, como confirmou o 
Dr. Celso Amodeo, cardiologista, especialista 
do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 
de São Paulo, e membro da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, que coordenou o 
Simpósio Internacional Modern Management 
of Cardiovascular Disease”, realizado em 
maio, na capital paulista, com promoção da 
Fundação Internacional Menarini, da Itália.

Dr. Celso Amodeo
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Dr. Celso Amodeo explicou que a forma de 
se diagnosticar a doença e de tratamen-
to com os novos medicamentos tiveram 
avanços no Brasil. Entretanto, a mortalidade 
não diminuiu, devido ao estilo de vida errado 
das pessoas.

A seguir, veja mais 
comentários do 
especialista na 
entrevista 
exclusiva à Revista 
UPpharma

Revista UPpharma – Qual o cenário 
das doenças do coração no Brasil? 
O que melhorou e o que piorou?

Dr. Celso Amodeo – As doenças do 
coração são as primeiras causas de morte 
no Brasil. Aproximadamente são 300 mil 

mortes por ano, por doença cardiovascular. 
Tivemos uma melhora na forma de diagnosti-
car a doença e de tratamento com os novos 
medicamentos. Entretanto, a mortalidade não 
diminuiu, devido ao estilo de vida inadequa-
do das pessoas, como hábitos alimentares 
errados, sedentarismo, consumo de álcool e 
tabaco.

Quais as estatísticas no Brasil? 
(número de pessoas que sofrem de 
pressão alta e colesterol; número 
de óbitos por infarto e AVC, diabe-
tes etc.) 

Em torno de 35% da população adulta sofre 
de hipertensão arterial. Esse percentual 
aumenta nas pessoas acima dos 55 anos de 
idade, podendo chegar a 50%, também após 
os 60 anos e e 80% nos mais idosos.

Em relação ao colesterol, dados do Ministério 
da Saúde mostram que 40% dos brasileiros 
têm colesterol elevado. Em muitos casos, a 

hipertensão e colesterol elevados coexistem 
no mesmo paciente. Os problemas do coração 
já são responsáveis por mais de 300 mil mortes 
por ano no País, representando 30% do total. 
Esse tipo de patologia faz mais vítimas do que 
o câncer. 

Segundo dados do Vigitel, a 
hipertensão aumentou 14,2% na 
última década e já atinge 25,7% 
da população brasileira. Quais os 
fatores que estão levando a esse 
aumento?

O principal fator é o estilo de vida errado. 
As pessoas estão fazendo menos atividade 
física regular, estão comendo mais alimentos 
calóricos, que levam à obesidade, e produtos 
industrializados, que são aqueles com maior 
quantidade de sal e conservantes.
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Na sua opinião, o que deve ser feito 
para mudar esse quadro?

Educação da população em relação ao risco 
desses inimigos silenciosos, que são o coles-
terol e a hipertensão. Orientação em relação 
a hábitos de vida saudáveis, que incluem 
atividade física de pelo menos 40 minutos, 
quatro ou cinco vezes por semana, consumo 
de alimentos com baixo teor de sal e gordu-
ras saturadas, e prestar atenção no consumo 
de alimentos hipercalóricos, que propiciam à 
obesidade.

Campanhas e programas para aler-
tar a população realmente surtem 
efeito? Quais, na sua visão, são as 
ações mais bem-sucedidas?

Acredito que sim, pois cerca da metade dos 
nossos hipertensos não sabe que tem a 
doença. A única forma de detecção é com 
a medida da pressão arterial e do colesterol. 
Para isso, as campanhas ajudam, sim.

O aumento desenfreado do diabe-
tes também vem preocupando a 
comunidade médica mundial. De 
acordo com o Vigitel, na última 
década, a prevalência da doença 
cresceu 61,8%, dobrando de per-
centual em pessoas a partir dos 45 
anos de idade. Qual a razão desse 
crescimento?

A razão do aumento do diabetes está 
diretamente relacionada à obesidade, ao 
sedentarismo e a erros na alimentação 
também, como já explicado anteriormente.

Muito se fala hoje da importância 
de se adotar hábitos mais saudáveis 
para se prevenir doenças, espe-
cialmente cardiovasculares. O que 
é mito e o que é verdade quando se 
analisa fatores genéticos x estilo 
de vida? O estilo de vida represen-
ta quanto quando se fala em saúde 
do coração?

Fatores genéticos e interação com estilo 
de vida são uma realidade e não mito. 
Quem nasce dentro de uma família com 
casos de hipertensão tem maior chance de 
desenvolver a doença durante a vida. Ter 
hipertensão mais cedo ou mais tarde, de uma 
forma mais leve ou mais grave, vai depender 
do estilo de vida. Quem tem esse estilo de 

vida errado, como mencionei anteriormente, 
fica mais susceptível a desenvolver a doença 
mais cedo e de forma mais grave.

Quais são as suas recomendações? 
Quais os cuidados as pessoas de-
vem ter para prevenir os problemas 
cardíacos?

Atividade física semanal de pelo menos 
quatro vezes por semana com duração 
mínima de 40 minutos. Dormir bem (sono 
irregular aumenta a chance de se tornar 
hipertenso). Evitar os alimentos processados 
e industrializados (pães, queijos, embutidos, 
enlatados e envidrados com sal). Também é 
necessário retirar o saleiro da mesa. Abolir 
o fumo e cuidar muito da ingestão baixa de 
bebidas alcoólicas. Avaliação médica regular 
para controle da pressão, colesterol e outros 
fatores de risco. Tomar a medicação prescrita 
regularmente, conforme orientação médica.

Quais sãos hoje os grupos de 
maior risco em relação a doenças 
cardiovasculares? Quem pode ser 
vítima desses problemas? Pessoas 
mais jovens também podem sofrer 
desses males?

Idosos, diabéticos e pessoas com 
antecedentes familiares de doenças 
cardiovasculares. Cada vez mais, os jovens 
estão sendo diagnosticados com problemas 
no coração, que além da herança familiar, 
é resultado do estilo de vida adotado por 
muitas pessoas. 

Qual tem sido a evolução em 
relação a tratamentos? Como o 
Brasil está em relação a outros 
países? Quais são as principais e 
mais inovadoras drogas utilizadas 
no País para tratamento do coles-
terol, pressão alta e diabetes? 

Na verdade, em termos de tratamento, 
podemos afirmar que o controle da pressão 
arterial é muito pobre. Dos hipertensos em 
tratamento, cerca de 40% não têm a pressão 
dentro das metas desejadas. Isso acontece 
porque boa parte dos pacientes não é 
aderente ao tratamento medicamentoso 
quanto ao tratamento não medicamentoso. 
Para o tratamento do colesterol, as estatinas 
são as mais utilizadas. Novas classes de 
fármacos com ações diversas estão chegando 
ao mercado nacional, muito promissoras 
na redução e controle do colesterol, 
principalmente naqueles indivíduos que não 
atingem as metas preconizadas de controle 
do colesterol. 
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O evento irá funcionar como 
um conjunto de dezenas de 
células temáticas, com alta 
interatividade e moderna 
tecnologia.

SBC prepara o mais 
inovador congresso de 
cardiologia da história

Especial 14 de Agosto 

Entre os dias 3 e 5 de novembro, a cidade de São 
Paulo será palco do 72º Congresso Brasileiro de 
Cardiologia, que promete ser o mais inovador da  
história da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O 
evento irá funcionar como um conjunto de deze-
nas de células temáticas, com alta interatividade 
e moderna tecnologia.

Segundo o atual Presidente da SBC, Marcus 
Bolívar Malachias, será necessário fazer um 
roteiro prévio de prioridades, em virtude do 
volume de atividades que acontecerão de forma 
simultânea. “Será difícil decidir, sabemos disso. 
O  congressista que não conseguir assistir uma 
ou mais atividades poderá depois ter acesso à 
gravação pelo Congresso Virtual, que neste ano 
não terá custo adicional”, adianta.

O diretor científico, Raul Dias dos Santos, adianta 
as inúmeras atividades em destaque que serão 
realizadas. “Teremos o simpósio inédito CardioX 
- Cardiology Experience, uma parceria da SBC 
com o American College of Cardiology. Uma 
atividade totalmente interativa, cujo aprendizado 
será por meio de discussões de casos clínicos, 
apresentados com o emprego da revolucionária 
plataforma Body Interact”, conta. 

Ainda haverá o Hands On; o  Summit de 
Inovações em Cardiologia Intervencionista; o 
Fórum de pós-graduação em Cardiologia com a 
participação de Peter Libby; o Fórum de Ideias 
e o Espaço Tendências, que foram um sucesso 
no ano passado e estão sendo aperfeiçoados; 
o Brasil Prevent; debate sobre alimentação 

em Cardiologia com Carlos Monteiro, a 
apresentadora da GNT, Rita Lobo, e um fórum 
com nutrólogos e nutricionistas; Política e Saúde 
com o senador e também médico Ronaldo 
Caiado; Educação Digital com o economista 
e colunista da Revista Veja, Gustavo Iochpe; 
Comunicação e Saúde com o ex-executivo da 
TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, 
conhecido como Boni; Remuneração Médica 
com a participação de operadoras de saúde; 
Genética em Cardiologia e muitos outros temas.

Participação 
internacional
A internacionalização do evento será ampliada 
e mais de 40 conferencistas de todo o mundo 
estão confirmando suas participações. Haverá 
simpósios conjuntos com European Society of 
Cardiology, American College of Cardiology, 
American Heart Association, Gran Fórum Ibe-
ro-latinoamericano, Congresso de Países de Lín-
gua Portuguesa, simpósios com as universidades 
de  Harvard e Duke, com a Sociedade Israelense 
de Cardiologia, além do Simpósio JACC/ABC. 
“O Simpósio JACC/ABC visa compartilhar as ex-
periências editoriais das grandes áreas de publi-
cação das duas sociedades” conta a Presidente 
do SBC 2017, Dra. Amanda Sousa. O Simpósio 
JACC/ABC e o GranFórum Ibero-latinoamerica-
no terão a participação de Valentim Fuster.
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Se pudesse resumir minha 
carreira, enfatizaria que um 
dos grandes fatores de 
sucesso foi ter me cercado 
de pessoas competentes, 
que me ajudaram nessa 
jornada.

A atuação estratégica da 
área comercial e de vendas 
garante crescimento sustentável

Sales & Business

Nesta edição da Revista UPpharma, estamos 
inaugurando uma seção que irá trazer matérias 
que visam reconhecer e valorizar o trabalho da 
área comercial dos laboratórios, setor extrema-
mente estratégico para as empresas. O objetivo 
é mostrar um pouco da carreira dos executivos 
que estão à frente desses departamentos, assim 
como a estrutura e os desafios para gerenciar 
setores tão importantes.

Neste primeiro case, nosso entrevistado é o 
Vice-Presidente Comercial da Biolab, S.C. Capelli, 
que nos contou um pouco de sua trajetória, além 
de como tem sido o trabalho para transformar a 
Biolab – uma companhia nacional com uma das 
maiores Forças de Vendas do segmento e um 
faturamento previsto para este ano da ordem 
de R$ 1,25 bilhão – em um dos laboratórios 
mais promissores e respeitados do mercado far-
macêutico.

UPpharma – Como surgiu a oportuni-
dade para atuar na área comercial na 
indústria farmacêutica?

Capelli – Ingressei na indústria farmacêutica 
em 1976, no Aché, como propagandista 
vendedor. Em seguida, passei pelo setor de 
treinamento e depois voltei à área comercial já 
como supervisor, um cargo que seria hoje algo 
como um gerente distrital.

Quando surgiu a oportunidade de assumir a 
função de gerente regional no Aché, decidi que 
queria terminar minha faculdade no curso de ad-
ministração.

Entretanto, a indústria farmacêutica é uma área 
fascinante, pela qual acabei me apaixonando. 
Assim, depois de quase quatro anos no Aché, 
pedi demissão e fui contratado pela MSD, onde, 
mais uma vez, comecei como propagandista, 

posteriormente ocupando o cargo de gerente 
distrital.

Nessa época, a MSD havia comprado uma em-
presa e promovia uma reestruturação, o que me 
levou para a área interna, atuando na áre de Co-
municação e Eventos em que o principal papel 
era de fazer a “ponte” entre as estratégias da 
empresa e a Força de Vendas.

Quase dois anos depois, fui para Treinamento 
e, em seguida, Administração de Vendas. Pos-
teriormente, assumi como gerente regional Sul, 
tendo a oportunidade de reestruturar a filial 
daquela região.

Acredito que minha carreira na área comercial 
começou a deslanchar nessa época, uma vez 
que na Gerência Regional Sul, tive a oportuni-
dade de conhecer as características de cada um 
dos três estados dessa regional e adquirir apren-
dizados que conntribuíram para meu crescimen-
to profissional.
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Fiquei no Sul por três anos, até assumir a 
Gerência Regional de vendas da filial da MSD 
no Rio de Janeiro, que estava com problemas 
de faturamento, onde permaneci também por 
três anos. Lá, fomos responsáveis por elevar a 
participação da filial, que era de 14%, para 21% 
dentro da companhia.

Em seguida, fui convidado a voltar a São Paulo, 
para gerenciar a filial, onde fiquei por cinco anos.

Um novo desafio profissional surgiu nessa épo-
ca, quando a União Química me convidou para 
ser Gerente Nacional de Vendas. Era uma em-
presa promissora, que contava com uma estru-
tura comercial composta por 39 vendedores e 
dois gerentes distritais.

Começamos a realizar um trabalho para 
fortalecimento da empresa. Seis meses depois, 
passei a gerenciar também a Sanus, outro 
laboratório do Grupo. O objetivo era trabalhar a 
promoção médica e vendas de medicamentos 
hospitalares, OTC e similares.

Na União Química, promovemos uma reestru-
turação e tivemos grande crescimento, saltando 
de 39 vendedores para 400 em cerca de seis 
anos.

Em 1997, veio a Biolab, que posteriormente tor-
nou-se Biolab Sanus, agregando mais pessoas, 
pois tínhamos produtos que estavam gerando 
resultados importantes e isso nos permitia au-
mentar a Força de Vendas em locais onde não 
atuávamos.

Com a separação das empresas do Grupo, per-
maneci na Biolab, uma empresa que tem cres-
cido anualmente e que somente na Força de 
Vendas conta com 1.200 profissionais.

A que você atribui esse sucesso da 
empresa e como a área comercial 
tem contribuído para isso?

Na verdade, naquela época, já tínhamos uma 
visão diferente do mercado. Para se ter ideia, 
fomos o primeiro laboratório a distribuir originais 
promocionais ao médico. Além disso, oferecía-
mos produtos com preços entre 40% a 70% 
menores em comparação aos de referência. 
Também fomos assertivos na escolha das pes-
soas, que eram comprometidas e nos ajudaram 
a ganhar mercado.

Outra decisão que fez a diferença foi utilizar a 
minha experiência anterior em cardiologia na 
MSD e investir de forma mais agressiva nes-
sa especialidade. Depois de nos fortalecermos 
nessa área terapêutica, passamos a desenvolver 
também produtos para ginecologia, dermatolo-
gia, clínica médica etc.

Acredito que o crescimento da Biolab está su-
portado em vários pilares, mas os principais são 
um portfólio de produtos inovadores, que atende 
às necessidades dos médicos e pacientes e um 
time de profissionais treinados e capacitados, 
que atua com engajamento para fazer dessa em-
presa um verdadeiro case de sucesso.

Na sua visão, quais foram as grandes 
transformações do mercado far-
macêutico nos últimos anos?

O surgimento dos genéricos foi um grande 
marco no Brasil. Foram produtos que 
surgiram em um momento em que a indústria 
farmacêutica nacional precisava se alavancar. 
Muitas companhias acabaram direcionando 
seus negócios para a produção de genéricos, e 
hoje temos grandes grupos nacionais com linhas 
e atuação em várias classes terapêuticas.

Vejo isso como algo muito positivo, uma vez que 
gera uma concorrência saudável, estimulando os 
laboratórios, focados em medicamentos éticos, a 
serem mais criativos, mais inovadores e  efetivos.

A Biolab optou por não entrar no segmento 
de genéricos, que, ao meu entender, foi uma 
decisão acertada. É um mercado que tem uma 
alta competitividade e onde existe uma briga 
enorme por preço. Já no segmento de produtos 
inovadores, temos menos competidores, per-
mitindo investimentos constantes em pesquisa 
e desenvolvimento e alcançando uma maior lu-
cratividade.

Atualmente, quanto a Biolab direcio-
na para pesquisa e quais medica-
mentos estão em desenvolvimento?

Basicamente, 10% de nosso faturamento es-
tão voltados para pesquisas. Já temos algumas 
moléculas, inclusive em fase 4, sendo desenvolvi-
das pela companhia aqui no Brasil, e efetuando 
as fases finais dos estudos clínicos em países 
como Estados Unidos e Canadá, onde e esta-
mos abrindo um Centro de Pesquisa e Desen-
volvimento. 

A empresa não para nesse sentido. O objetivo 
é sempre buscarmos novos medicamentos, que 
possam ser benéficos para os brasileiros a um 
custo acessível.

Com base no atual cenário da in-
dústria farmacêutica no Brasil, quais 
as tendências para o mercado bra-
sileiro nos próximos cinco anos?

Vejo como uma forte tendência no Brasil o for-
talecimento dos medicamentos biológicos. Já 
existem alguns produtos no mercado e a própria 
Biolab, por meio de uma parceria com a Euro-
farma, atua nesse segmento com a Orygen, um 
laboratório focado em biológicos. O primeiro 
medicamento desta companhia deve chegar ao 
mercado nos próximos dois anos.

Outra tendência forte é a nanotecnologia, área 
em que a Biolab também tem investido no 
desenvolvimento de moléculas. Para se ter ideia, 
fomos a primeira empresa do País a lançar o pri-
meiro produto fotoprotetor à base de nanotec-
nologia.

Atualmente, também temos trabalhado nessa 
área no lançamento de produtos dermatológi-
cos, visando facilitar em muito a prática dos 
profissionais, que poderão fazer procedimentos 
dermatológicos em consultórios, sem riscos para 
pacientes.

Acredito que o mercado farmacêutico no Brasil 
deva se focar cada vez mais em necessidades 
específicas, buscando oferecer produtos inova-
dores e de alto valor agregado, que, consequen-
temente, tragam mais lucratividade.

Quais os desafios para dirigir uma 
Força de Vendas tão grande quanto a 
da Biolab?

Os desafios são enormes. O primeiro deles é 
obter o engajamento das pessoas. Além dos 
1.200 profissionais que formam nossa Força de 
Vendas, tenho sob minha responsabilidade as 
áreas de inteligência de mercado, efetividade, 
produtividade, vendas e trade marketing, além 
da área de licitações, que somam cerca de mais 
40 pessoas.

Não existem resultados sem a participação e o 
engajamento dos profissionais que trabalham 
na empresa. Esse é um dos pilares mais impor-
tantes.
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Desde 2006 atuando como propagandista da 
Eurofarma, Giselane Luz de Albuquerque atua 
na propaganda médica há 18 anos. “Gosto do 
desafio do dia a dia da nossa profissão. Vender 
é uma arte. Trabalhamos 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 apren-
der sobre o medicamento e depois passar essa 
convicção para a classe médica, para que no fi-
nal sejamos recompensados 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, principalmente, 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 es-
pera 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 fácil. Muitos querem os benefícios e 
salários da indústria farmacêutica, mas não quer-
em os sacrifícios”, relata.

Giselane também vê a profissão do propagan-
dista como essencial para a indústria farmacêu-
tica. “Muitas empresas terceirizam esse trabalho 
por e-mail, visitas telefônicas para a classe médi-
ca ou malotes com amostras grátis. Mas garanto 
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Para ter esse engajamento, um outro desafio é 
manter essa Força de Vendas bem treinada. Para 
isso, criamos toda uma estrutura voltada para 
garantir que os profissionais dessa área saibam 
como atuar nas mais diversas situações. Isso 
envolve treinamentos, adoção de estratégias 
bem definidas, planejamento, acompanhamento 
constante e uso intensivo de tecnologia.

Pelo sétimo ano, a Sociedade Brasileira de 
Cardiologia elegeu a Força de Vendas da 
Biolab como um das mais bem aceitas do 
mercado farmacêutico em vários aspectos. 
Esse reconhecimento, dado por uma instituição 
tão importante, confirma a qualidade do nosso 
trabalho nessa área.

Hoje, somos líderes em vendas de produtos de 
prescrição para a área de cardiologia, o que nos 
deixa bastante felizes por saber que fizemos a 
escolha certa ao ingressar nesse segmento, en-
frentando, na época, gigantes, como Pfizer, No-
vartis, MSD e outras.

A tecnologia realmente transformou 
a propaganda médicas nos últimos 
anos. Como os recursos tecnológicos 
contribuem para a gestão e controles 
nas áreas comercial e de vendas?

Sem dúvida, a tecnologia facilita o dia a dia do 
propagandista. Porém, mais do que isso, vemos 
a tecnologia como algo que nos ajuda a tornar 
a gestão de demanda e vendas mais rápida e 
eficiente. Por isso, fomos buscar no mercado 
ferramentas que nos garantissem esse objetivo.

Hoje, dispomos de recursos que nos permitem 
analisar uma visitação médica quase em tempo 
real em todos os seus aspectos.

Uma grande inovação também foi desenvolvi-
da, em parceria com o IMS. Essa ferramenta 
chama-se Roambi, um recurso que possibilita 
que o representante tenha toda a informação 
necessária para atingir seus objetivos de forma 
mais rápida e efetiva.

Outro recurso que desenvolvemos internamente 
foi o iCRM, que garante que a equipe de 
representantes tenha acesso às informações e 
materiais necessários para seu trabalho, além 
de permitir o monitoramento de todas as suas 
atividades, o que contribui para a busca da 
melhoria de resultados.

Com esse recurso, todas as informações sobre 
os produtos, o mercado e a companhia estão 
disponíveis na palma das mãos dos represen-
tantes.

Temos ainda outras ferramentas de comuni-
cação com a Força de Vendas, como o Tab Mídia 
e o Tab Messenger (uma espécie de whatsapp 
interno), e todos são muito importantes no pro-
cesso de gestão e visam garantir que o trabalho 
realizado, desde as áreas internas até o campo, 
tenha qualidade e contribua para nossa melhor 
performance. 

Muitos médicos ainda têm re-
sistência para receber a visitação 
em tablets ou em outras ferramen-
tas tecnológicas. Diante de um 
mundo cada vez mais virtual como 
atingir esses médicos?

Acredito que com treinamento e uma ferramenta 
digital podemos contornar essas dificuldades.

O que não se pode é tentar forçar a propaganda 
junto a médicos que não aceitam esse tipo de 
ferramenta. É preciso analisar cada caso e 
descobrir novas formas de sensibilizar esses 
médicos. E esse é um grande desafio.

Na realidade, uma preocupação na Biolab é que 
a tecnologia tenha as características da empresa 
para atender às necessidades de nossos clien-
tes, a fim de sermos mais competitivos diferen-
ciados.

O que percebo é que a indústria farmacêutica 
trata como educação médica muitas ações que 
não são de educação médica continuada.

Uma grande oportunidade é também aprimorar 
o relacionamento da indústria farmacêutica com 
as universidades.

Os laboratórios se afastaram um pouco dessas 
instituições em função das proibições de pro-
moção aos médicos que lá se encontram. Ter 
um contato com esses profissionais nessa fase 
é algo muito importante para a sua própria for-
mação, no sentido de levar inovações científicas 
e produtos inovadores.

E esse relacionamento pode ser muito saudável, 
até porque existem hoje as políticas de 
compliance, com normas e regras rígidas, que 
garantem que essa relação seja mais objetiva, 
transparente e ética.

E em se tratando do relacionamento 
da indústria com os canais de dis-
tribuição, o que pode ser aprimora-
do?

Em todos os segmentos os canais de distribuição 
são importantes, desde o distribuidor, até a 
farmácia de rede, os deliveries, as drogarias in-
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dependentes etc. Depois da receita conquistada, 
é no ponto de venda que as coisas acontecem.

Durante o ano, realizo várias visitas a farmácias 
para conhecer a realidade de cada uma, as di-
ficuldades, as pessoas que trabalham na linha 
de frente, o desempenho dos concorrentes e 
de nossos próprios produtos, a fim de identificar 
oportunidades, corrigir desvios, minimizar trocas 
etc. Acredito que um diretor comercial que não 
visita os pontos de venda está perdendo uma 
grande oportunidade.

O objetivo da empresa é o receituário. Do que 
adianta trabalhar muito bem a visitação, conse-
guir o receituário se o produto não estiver dis-
ponível e não for bem direcionado nos pontos 
de vendas. Por isso, faço questão de visitar esses 
locais com grande constância.

Depois de uma carreira bem-suce-
dida na indústria farmacêutica e na 
Biolab, o que você ainda espera no 
âmbito profissional?

Sou muito grato a Biolab e a todas as pessoas 
que me deram oportunidade de chegar até aqui. 
Sinto-me bastante realizado com a carreira que 
construí e muito feliz em trabalhar numa com-
panhia que é a 5ª do mercado em receituário e a 
7ª em volume de vendas.

Somos uma empresa jovem, apenas 20 anos, 
que tem o DNA da inovação e busca a criativi-
dade e produtividade, valorizando e incentivando 
as pessoas a serem cada vez melhores em sua 
área de atuação.

Hoje, temos na Força de Vendas profissionais 
bem jovens e outros com mais experiência, 
alguns até na faixa dos 80 anos, trabalhando lado 
a lado. Acreditamos que essa integração entre 
os mais jovens e veteranos seja muito saudável, 
pois favorece a troca de experiências e boas 
práticas, estimulando o respeito pelo próximo e 
criando um relacionamento com mais sinergia. 
Mais do que isso, representa a continuidade. 

Minha visão de futuro para a Biolab é a de uma 
empresa cada vez mais reconhecida e respeita-
da pelos médicos e pacientes, que continuará a 
contribuir para levar saúde às pessoas de uma 
forma mais acessível e inovadora. 

Se pudesse resumir minha carreira e os resul-
tados conquistados, enfatizaria que um dos 
grandes fatores de sucesso foi ter me cercado 
de pessoas extremamente competentes, que me 
ajudaram nessa jornada.

Espero continuar fazendo parte deste time, que 
é, para mim, uma grande família. 
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A Revolução das Aplicações 
de Produtividade

Em seus 28 anos, a Running 
vem inovando e trazendo sem-
pre novas soluções que com-
plementem seu portfólio. Nos-
so propósito é oferecer em um 
único app tudo que a Força de 
Vendas precisa para alcançar 
os melhores resultados.

Espaço Empresarial

A partir de 2010, com a entrada de tablets no 
mercado brasileiro, abriu-se uma oportunidade 
única para melhorias na gestão das atividades de 
equipes de campo nunca antes vista em nosso 
País. A indústria farmacêutica, pelo pioneirismo 
e inovação, foi uma das verticais que mais cedo 
adotou soluções para otimizar a atuação dos 
propagandistas. Vimos soluções de visitação 
migrarem de PDAs para tablets; distribuir mídias 
e materiais de propaganda (VAs) digitalizados 
passou a ser possível, captar pedidos se tornou 
mais fácil e rápido com alguns apps, gerenciar 
provas e questionários a distância virou reali-
dade, KPIs de performance e auditoria passaram 
ser acessados com mais facilidade etc. Tudo isso 
movimentou bastante nossa indústria e permitiu 
que um volume de dados nunca antes visto pas-
sasse a ser transmitido, mapeado e avaliado.

Como tudo na vida, a experiência de uso vai nos 
trazendo novas exigências. Com a melhoria de 
performance dos devices, uma infraestrutura de 
telecom mais bem instalada nos grandes centros 

(mesmo que ainda distante de países desen-
volvidos) e maior acesso a equipamentos móveis 
pelos usuários, surgem comparações entre apps 
de uso pessoal e de uso corporativo. Por que 
meus apps de redes sociais “conversam” entre 
si e minhas aplicações corporativas não? Por que 
navegar no Facebook ou LinkedIN é tão simples 
e rápido, mas na minha empresa a solução é tão 
burocrática e complicada? Passamos a entrar 
na era da integração e convergência digital do 
mundo corporativo. E isso traz mudanças tão im-
portantes quanto ou maiores do que a revolução 
de 2010.

Em cima dessas premissas de mobilidade, 
convergência e inovação, o mercado não 
aceita mais soluções lentas, navegabilidade 
burocrática, falta de integração entre 
informações, necessidade de retrabalho e 
processos que atrapalhem a produtividade. 
Isso no dia a dia de qualquer profissional e de 
qualquer empresa. Nas equipes de campo 
da indústria farmacêutica, com alto nível de 
exigência por performance e alcance de metas 
então, mais ainda! O trabalho no campo tornou-
se multidisciplinar, com abordagens cada vez 
mais completas e integradas, exigindo do 
propagandista, representante ou consultor 
que saibam cada vez mais sobre o business 
em que ele está inserido. Além de formação e 
treinamento, ele só consegue atingir esse grau 
de efetividade quando dispõe da informação 
certa, com a mensagem mais apropriada, na 
hora correta para interagir com o profissional 
mais adequado ao seu target. Seja esse 
profissional um médico, um balconista de PDV, 
um comprador de um distribuidor ou um diretor 
de hospital, isso permitirá que ela desenvolva 
o melhor relacionamento possível, fidelizando 

Christian Becker, Diretor da Running
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Espaço Empresarial

seu cliente e gerando credibilidade na troca de 
informações relevantes.

Por conta desse nível de exigência e interação 
diária, quem utiliza uma aplicação não pode ser 
considerado apenas um usuário. Ele tem de ser 
visto como um colaborador essencial e ativo da 
evolução contínua desta aplicação. Participar 
de discussões de melhorias de navegabilidade, 
adoção de novas funcionalidades e modelos 
de suporte são algumas das áreas que esse 
colaborador precisa participar. Sem isso, não 
haverá o engajamento necessário ao uso da 
aplicação e, sem ele, o atingimento de resultados 
ótimos ficará sempre mais distante. Tanto no 
âmbito da carreira desse propagandista quanto 
para o business da indústria. Nesse meio campo, 
os fornecedores têm de se posicionar como reais 
parceiros da indústria. Para isso é imprescindível 
entender esse modelo de negócios de troca 
contínua de experiência, evolução constante de 
funcionalidades, atendimento personalizado e 
integração de informações estratégicas. Sem uma 
boa plataforma de approach, não conseguirão se 
diferenciar e estarão fadados ao senso comum.

Com uma filosofia de trabalho galgada em 
troca contínua de experiências com a indústria 
farmacêutica no Brasil ao longo de seus 28 anos, 
a Running vem inovando e trazendo sempre 
novas soluções que complementem seu portfólio. 
Nosso propósito é oferecer em um único app 
tudo que a Força de Vendas precisa para alcançar 
os melhores resultados em produtividade e 
efetividade no campo. Por isso, nossa plataforma 
de CRM Sales Farma vem obtendo a cada ano 
novos parceiros para impulsionar seus resultados.

E&E
Espaço 
Empresarial
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ticos ou medicinais, neles incluídos os cosméti-
cos, é crime previsto pelo art. 273, § 1º-A, do 
Código Penal (Decreto-Lei Nº 2.848/1940)1.

Mas apesar de a falsificação de medicamen-
tos e de cosméticos serem crimes puníveis 
com a mesma pena [reclusão de 10 (dez) a 
15 (quinze) anos, e multa], eles são vistos e 
tratados de forma bastante diferente. De fato, 
ninguém, em sã consciência, compra um 
medicamento falsificado, mas o mesmo não 
ocorre com cosméticos falsificados. Apenas 
quando o cosmético é apreendido pela Anvisa 
é que o correto adjetivo “falsificado” é empre-
gado; afora esses casos, essas falsificações 
são eufemisticamente chamadas de “réplicas”. 

De fato, uma rápida pesquisa na internet 
revela a existência não só de diversos sites que 
vendem abertamente “réplicas” de marcas 
de cosméticos famosas, como também de 
inúmeros blogs, nos quais digital influencers2  
comentam as vantagens de algumas réplicas 
de boa qualidade(?!). Ora, se falsificar 
cosmético é crime, e se reproduzir marca 
alheia registrada também é crime3, por que 
o assunto é tratado com tanta banalidade na 
internet? Será que o uso da palavra “réplica” 
tem o poder de amenizar esses crimes? 

Quanto ao termo “pirataria”, é interessante 
observar que ele não consta da Lei de Direitos 
Autorais nº 9.610/98 (LDA), nem da Lei da 
Propriedade Industrial nº 9.279/96 (LPI), nem 
mesmo do Código Penal (CP). Entretanto, a 
definição de “pirataria” consta de textos legais 
mais recentes como do Acordo TRIPs4, em 
vigor no Brasil desde 1º de janeiro de 2000, do 
Decreto nº 5.244/20045  e da Súmula 502, de 
23/10/2013, do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) , sendo que em todos eles a “pirataria” 
refere-se apenas às violações aos direitos 
autorais.

Mas não obstante essa uniformização termi-
nológica, o termo pirataria continua sendo 
usado coloquialmente para identificar os mais 

É inegável a importância da utilização de 
sinônimos na construção de textos, sejam 
eles trabalhos científicos, obras literárias ou 
matérias jornalísticas, pois o uso da mesma 
palavra, repetidamente, além de empobrecer o 
texto, torna a leitura monótona. Entretanto, essa 
lógica nem sempre pode ser observada. No 
Direito e também na Medicina, por exemplo, é 
imprescindível que haja um rigor terminológico, 
pois, tanto as penas, como os medicamentos irão 
variar de acordo com o problema a ser tratado. 

A título de ilustração: coloquialmente, roubo e 
furto são usados como sinônimos, mas aquele 
pressupõe violência ou grave ameaça contra a 
pessoa e não apenas a subtração do bem, como 
no furto. Da mesma maneira, informalmente, fa-
la-se de gripe e resfriado como se fossem termos 
equivalentes, mas, apesar de terem sintomas em 
comum, sabe-se que eles são causados por vírus 
diferentes, sendo os sintomas do resfriado mais 
brandos e, geralmente, sem as complicações 
que podem advir da gripe.

Pois bem, os termos falsificação e pirataria tam-
bém possuem significados específicos e dis-
tintos, mas, geralmente, são usados como se 
sinônimos fossem. Ocorre que essa falta de rigor 
terminológico pode contribuir para a banalização 
das mais diversas infrações penais, como tam-
bém pode gerar problemas para a implantação 
de políticas públicas para a coibição de crimes 
específicos.

Mas antes de falarmos desses problemas, é pre-
ciso apresentar uma rápida análise do significado 
desses termos e iniciaremos com a definição do 
termo “falsificar”. 

Conforme consta no Dicionário Aurélio (2010), 
falsificar é “imitar ou alterar com fraude”; “dar 
aparência enganosa a, a fim de passar por bom”. 
Com efeito, quando se fala em falsificação, sub-
entende-se que o adquirente está sendo enga-
nado, fraudado, pois os produtos falsificados se 
passam por verdadeiros. Justamente por isso, a 
falsificação de produto destinado a fins terapêu-

Saiba por que 
Falsificação e Pirataria 
não devem ser usados 
como sinônimos

Os termos falsificação e pirataria 
possuem significados específicos e 
distintos, mas, geralmente, são usa-
dos como se fossem sinônimos.

Propriedade Industrial

Deborah Portilho
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diversos tipos de produtos sabidamente ilícitos, 
mas que geralmente são aceitos e tolerados pela 
sociedade. Nesse aspecto, mesmo o STJ6 ten-
do editado a citada Súmula 502 consolidando a 
posição no sentido de que pirataria é crime e não 
admite aplicação do princípio da adequação so-
cial7, é inegável que os crimes identificados como 
“pirataria” são mais leves, de menor potencial 
ofensivo, do que a falsificação de medicamentos.

Justamente por isso, não devemos permitir o uso 
do termo “pirataria” associado a medicamentos 
e a cosméticos, já que estes são crimes graves 
e não podem ser tratados com a benevolência 
daqueles que aceitam e toleram a pirataria como 
se esta não caracterizasse conduta criminosa.

Mas esse não é o único problema. Como 
mencionado no início deste artigo, a falta de 
rigor terminológico para identificar uma série de 
crimes relacionados à propriedade intelectual 
traz problemas, inclusive, para a implantação de 
políticas públicas. 

No livro intitulado “Direitos Autorais em 
reforma”, Lemos, Souza, Branco et. al. (2011)8 
demonstram preocupação com o uso incorreto 
dos termos pirataria e contrafação9 e chamam 
a atenção para os problemas que tal uso pode 
ocasionar:

O uso da palavra “pirataria” pelo discurso públi-
co e pela mídia, igualmente, costuma pecar pela 
falta de técnica. Pirataria é confundida com con-
trafação e, em alguns casos, até com infrações 
que não têm relação necessária com a pirataria, 
como evasão fiscal, contrabando, tráfico de entor-
pecentes e “crimes virtuais”. O que pode, à primei-
ra vista, não parecer um grande problema, acaba 
dificultando muito a compreensão de todos esses 
fenômenos, esvaziando-se o conteúdo do termo 
“pirataria”, principalmente por questões de es-
tratégia de lobby, comunicação e coordenação 
entre as indústrias de PI.

Quanto mais tópicos se inserem sob o mesmo 
termo “guarda-chuva”, maiores as oportunidades 
de aproveitamento de resultados de pesquisas 
entre grupos tão distintos quanto a indústria de 
medicamentos e a indústria fonográfica, bem 
como maiores as facilidades para a articulação 
entre esses atores em atividades de lobby.

Duas das pesquisas sobre pirataria no Brasil, as 
patrocinadas pela FECOMÉRCIO-RJ (executada 
pela IPSOS) e a da U.S. Chamber of Commerce 
(executada pelo IBOPE) são, na verdade, prin-
cipalmente sobre contrafação. E desta maneira, 

números que dizem respeito, principalmente, a 
produtos falsificados são inseridos no debate pú-
blico sobre violação de direitos autorais.

Talvez mais importantes sejam os resultados 
retóricos desta confusão técnica. Ao se associar 
pirataria à contrafação, procura-se vincular con-
dutas que, apesar de ilícitas, não trazem malefícios 
à saúde do consumidor, a condutas que podem 
potencialmente provocar esses danos, como a 
venda de medicamentos irregulares (LEMOS et 
al. 2011, p.103-4).

Como se verifica, o rigor terminológico aqui 
discutido não é simples preciosismo, mas uma 
necessidade jurídica e social, de modo que 
não se banalizem crimes de falsificação de 
medicamentos e, principalmente, de cosméticos, 
pois estes têm sido classificados como “réplicas” 
e tratados como condutas socialmente aceitas, 
quando deveriam ser severamente coibidas. 
Além do mais, se quisermos debates públicos 
que cuidem dessas questões com seriedade 
e rigor científico, devemos exigir a necessária 
precisão terminológica, pois, como dizia Pontes 
de Miranda, “sem precisão de conceitos não há 
ciência; há ciência até onde se podem precisar 
conceitos”10. 

Assim, ao lado da campanha “Diga NÃO à Pi-
rataria”, veiculada pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), e das ações da “Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa da Propriedade Intelectual 
e de Combate à Pirataria”, que teve sua nova 
diretoria recentemente empossada, sugerimos 
a campanha “Diga NÃO às Réplicas e as Falsi-
ficações”! Afinal, da mesma forma que não se 
deve tratar gripe como resfriado, também não 
se deve tratar falsificação como pirataria. Simples 
assim!

1  Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou 
alterar produto destinado a fins terapêuticos ou 
medicinais: 

    Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) 
anos, e multa.

[...] 

§ 1º-A - Incluem-se entre os produtos a que 
se refere este artigo os medicamentos, as 
matérias-primas, os insumos farmacêuticos, 
os cosméticos, os saneantes e os de uso em 
diagnóstico (grifos nossos).

2 Expressão norte-americana, recentemente 
adotada no Brasil, que significa “influenciadores 
digitais” e identifica os formadores de opinião, 
anteriormente denominados “blogueiros (as)”.

S.C. Capelli
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3  Arts. 189 e 190 da LPI.

4 Nota 14 – Art. 51 do Acordo TRIPs (Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade In-
telectual Relacionados ao Comércio no âmbito 
da OMC, Anexo 1C do Tratado de Marrakesh, 
ratificado pelo Brasil por meio do Decreto nº 
1.355 de 30 de dezembro de 1994):

Para os efeitos deste Acordo, entende -se por:

(b) “bens pirateados” quaisquer bens que 
constituam cópias efetuadas sem a permissão 
do titular do direito ou de pessoa por ele 
devidamente autorizada no país onde foi 
produzido e que são elaborados direta ou 
indiretamente a partir de um Artigo no qual a 
elaboração daquela cópia teria constituído uma 
violação de um direito autoral ou conexo na 
legislação do país de importação (grifos nossos).

5 DECRETO nº 5.244 DE 14 DE OUTUBRO DE 
2004.

Dispõe sobre a composição e funcionamento 
do Conselho Nacional de Combate à Pirataria 
e Delitos contra a Propriedade Intelectual, e dá 
outras providências.

Art. 1º [...].

Parágrafo único.  Entende-se por pirataria, para 
os fins deste Decreto, a violação aos direitos au-
torais de que tratam as Leis nos 9.609 e 9.610, 
ambas de 19 de fevereiro de 1998 (grifos nos-
sos).

6 Súmula 502 do STJ: “Presentes a materialidade 
e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime 
previsto no art. 184, § 2º, do CP, a conduta de 
expor à venda CDs e DVDs ‘piratas’”.

7 Segundo o princípio da adequação social, não 
se pode condenar judicialmente uma pessoa por 
uma atividade criminosa se essa conduta for so-
cialmente aceita ou tolerada. Contudo, de acor-
do com a Súmula 502, o STJ consolidou enten-
dimento sobre a criminalização da pirataria, não 
mais admitindo a aplicação do citado princípio da 
adequação social.

8 LEMOS, Ronaldo; SOUZA, Carlos Affonso 
Pereira de; BRANCO, Sérgio et al. Direitos Au-
torais em Reforma. Rio de Janeiro:Fundação 
Getúlio Vargas, 2011. 112p.Disponível em: 
<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bit-
stream/handle/10438/8789/CTS%20-%20Di-
reitos%20Autorais%20em%20Reforma.pdf?se-
quence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 15 abr. 
2015.

S.C. Capelli Luciana Almeida

9 A figura da Contrafação é associada 
particularmente aos ativos protegidos pela 
Propriedade Industrial, i.e., às marcas, aos 
desenhos industriais e às patentes. Entre-
tanto – e curiosamente – a contrafação não 
é prevista pela Lei da Propriedade Industrial 
(Lei 9.279/96 – LPI), mas sim pela Lei de 
Direitos Autorais (Lei 9.610/98 – LDA), em 
seu art. 5º, inciso VII, como “reprodução não 
autorizada”. Mais curioso ainda é o fato de 
os autoralistas não utilizarem o temo em 
relação aos direitos autorais, mas tão so-
mente em relação à Propriedade Industrial. 
Esse entendimento está em harmonia com 
o item (a) da Nota 14 do Art. 51 do TRIPs, 
segundo o qual, entende-se por:

(a) “bens com marca contrafeita” quaisquer 
bens, inclusive a embalagem, que ostentem 
sem autorização uma marca que seja idên-
tica à marca registrada relativa a tais bens, 
ou que não pode ser distinguida, em seus 
aspectos essenciais, dessa marca e que, 
por conseguinte, viola os direitos do titular 
da marca registrada em questão na legis-
lação do país de importação (grifos nossos).

10 PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de direito privado, tomo 
XVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, 
p.276.

Deborah Portilho é Advogada especializada em marcas, 
com particular foco na área farmacêutica, professora de 
Diretito de Propriedade Industrial do Curso LL.M. Direito 
Corporativo do IBMEC/RJ e Sócia Diretora da D. Portilho 
Consultoria e Auditoria de Marcas.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br
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As mulheres têm quatro vezes mais depressão 
do que os homens. Digo, a depressão-doença, 
não a depressão-estado-de-espírito. 

Com as imprescindíveis informações médicas 
do Professor Titular de Psiquiatria da Unisa/
SP, Dr. Kalil Duailibi, e em coautoria com ele, 
escrevi dois livros sobre o tema, há alguns 
anos. O primeiro, exclusivo para médicos 
ginecologistas. O segundo, para o público lei-
go em geral. A minha parte, nesses livros, foi a 
condição sociocultural das mulheres como um 
dos gatilhos para despertar a doença.

Há motivos médicos para que as mulheres 
sofram mais de depressão do que os homens. 
Um deles é a própria capacidade de gestação. 
É a faculdade de ser mãe que torna o sexo 
feminino mais vulnerável às variações de 
humor que vêm junto com as variações hor-
monais. Os homens não sofrem disso. Eles 
não têm variações hormonais consideráveis 
ao longo da vida. Mais velhos, podem produzir 
um pouco menos de testosterona, mas con-
servam sua capacidade reprodutiva até o fim. 
Já as mulheres... Meu Deus! 

Durante um único mês, e por toda a sua vida 
reprodutiva, passam por grandes mudanças 
hormonais, que vão do brilho e da excitação 
estrogênica à calmaria e à ternura maternal da 
progesterona. 

Têm TPM e Transtorno Disfórico Menstrual (A 
TPM braaavaaa!!!). 

Quando engravidam, quando amamentam, 
quando estão no puerpério, mais dança hor-
monal e mais variação de humor. Isso para 
não falar nos tantos casos, quase sempre so-
cialmente mal compreendidos, de depressão 
pós-parto. 

Depois, quando se livram da TPM, porque já 
passaram pela menopausa, a permanência 

no climatério tira delas a orgulhosa capacidade 
reprodutiva, além de tirar a porosidade dos os-
sos e a tranquilidade da ausência dos calores 
insuportáveis e do sono reparador. A falta dos 
hormônios, que os ovários já não produzem, se 
traduz ainda em novas oscilações de humor.

Então, se o preço que as mulheres pagam pela 
capacidade de gestar é o estar mais exposta que 
os homens aos variados transtornos de humor, 
entre eles a famosa depressão, existem outros fa-
tores que as expõem duplamente ao risco desses 
sofrimentos: a condição social e a herança cul-
tural.

Falar na herança cultural feminina parece chover 
no molhado, mas nunca é demais lembrar que, 
atrás das mulheres, vêm alguns milênios de in-
ferioridade social e absoluta desigualdade entre 
os gêneros.

Mulheres eram (e ainda o são, em vários locais 
do planeta) propriedades, como os cães, o gado 
e a terra. Propriedade não estuda, não tem conta 
em banco, não tem direito à voz e nem escolhe 
os seus governantes. 

No mundo ocidental, até cerca de cinco décadas 
passadas, em média, as mulheres:

- Não votavam; 

- Não ficavam com os filhos na separação do 
casal; 

- Seus bens eram automaticamente transferidos 
aos maridos, quando elas se casavam, podendo 
eles dispor desses bens, como quisessem e sem 
autorização delas;

- Podiam ser mortas por homens que estives-
sem agindo “em legítima defesa da honra”, com 
amparo legal para o feminicídio.

Mas isso é passado – dirão alguns.

Será mesmo?

Isabel Fomm de Vasconcellos

Depressão
Substantivo Feminino 

Saúde feminina

Nos dias atuais, as mulheres 
vivem dentro de uma panela de 
pressão muitas vezes igual ou 
até pior do que viveram suas 
antepassadas. 
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A despeito das muitas conquistas que as 
mulheres organizadas conseguiram para 
todas as mulheres do mundo ocidental (como, 
por exemplo, o direito ao voto, ao estudo, ao 
trabalho, à guarda dos filhos e à propriedade), 
mulheres de todas as classes sociais e em todos 
os países, continuam apanhando regularmente 
de seus homens (filhos, maridos, namorados, 
noivos ou simples pretendentes) – à razão de um 
mulher agredida, física ou sexualmente, a cada 
15 segundos e uma morta a cada 15 minutos. 

A despeito de todo o trabalho do feminismo 
no mundo ocidental, um trabalho relativamente 
novo, de apenas 200 anos de idade, as mulheres 
continuam ganhando 30% a menos do que os 
homens, nas mesmas funções, no Brasil e em 
muitos outros países, onde esse número é até 
mais desaforado.

Se o feminismo queimou sutiãs nos anos 1960 
e livrou as mulheres da tortura dos espartilhos 
no início do século XX, não conseguiu trans-
formá-las em seres livres da escravidão da forma 
do corpo, ditada pela moda. 

Então, só para não me alongar muito nessa con-
versa que desagrada, inclusive, ao meu editor, 
vou dizer o seguinte: o próprio Dr. Kalil Duailibi, 
meu parceiro nos livros citados no início dessa 
matéria, é o primeiro a reconhecer que, nos dias 
atuais, as mulheres vivem dentro de uma panela 
de pressão muitas vezes igual ou até pior do que 
viveram suas antepassadas. 

Hoje, elas precisam competir num mercado 
de trabalho criado para e pelos homens, em 
condições, ainda, de grande desigualdade. Hoje, 
elas precisam dar conta de suas tarefas domésti-
cas, de seus deveres maternos e ainda enfrentar 
a dura realidade do mercado de trabalho ou do 
empreendedorismo. 

Além disso tudo, têm de ser lindas, magras, 
saradas, bem vestidas, bem maquiadas.... 
Chega? Será que já não dei razões suficientes, 
muito além das hormonais, para que as mulheres 
tenham quatro vezes mais depressão do que os 
homens?

Hoje, apesar dos livros que escrevemos, diria 
que os hormônios estão pagando o pato 
nessa história e que as causas das depressões 
femininas estão muito mais nas condições 
socioculturais do que nas hormonais. Com um 
temperinho de tendência genética.

Isabel Fomm Vasconcellos é escritora, apresentadora 
de TV e jornalista especializada em saúde.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br 

39

mailto:isabel%40isabelvasconcellos.com.br%20?subject=


Há mais de dez anos na liderança do mercado 
farmacêutico brasileiro, a EMS, empresa 100% 
nacional, tem se destacado na busca pela 
inovação e pelos investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento. Com um faturamento de 
R$ 10,7 bilhões e 477 milhões de unidades 
comercializadas em 2016, a empresa 
sempre tem crescido na casa dos dígitos 
nos últimos anos. Em 2017, o laboratório 
segue na liderança e projeta evoluir 20% em 
faturamento.

Nada mal para um cenário econômico difícil, 
que tem imposto uma das piores crises pe-
las quais o País já passou. O segredo desse 
sucesso, Luiz Borgonovi, atual Presidente da 
EMS – que, aliás, começou sua carreira na 
indústria farmacêutica nesta mesma empre-
sa, há quase cinco décadas –, revela nesta 
entrevista exclusiva para a Revista UPpharma. 
Confira.

Revista UPpharma - A EMS é hoje 
o maior laboratório do Brasil, sendo 
100% nacional. Como a companhia 
se preparou para alcançar essa 
conquista?

Luiz Borgonovi – A EMS tem uma história 
de ação, superação e reinvenção que explica 
o crescimento, o sucesso conquistado e a ma-
nutenção da liderança há mais de dez anos 
consecutivos. O pioneirismo e a ousadia no 
lançamento de produtos e em iniciativas den-
tro do setor são nossas marcas registradas. 
Procuramos estar à frente sempre, enfrentan-
do os desafios impostos e, ao mesmo tempo, 

também desafiando os concorrentes. Vale desta-
car que, hoje, a EMS tem como foco o investi-
mento em inovação para se manter em destaque. 
Esse é certamente o principal motivo que consoli-
dará a liderança da empresa nos próximos anos.

A aposta incessante na inovação faz parte do dia 
a dia da empresa. Alguns exemplos de produtos 
inovadores já lançados pela EMS são o Condres, 
o Patz SL, o Toragesic e o Esogastro IBP.

As inovações permeiam todas as frentes de 
atuação da companhia. Destacamos os investi-
mentos em inovação incremental (produtos co-
locados no mercado com tecnologia exclusiva 
da EMS); em medicamentos biológicos (com a 
Bionovis, empresa de alta tecnologia voltada à 
pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação para 
tratar doenças imunes e diversos tipos de câncer, 
da qual a EMS é uma das Farmacêuticas acionis-
tas); em genéricos de alta complexidade, de difí-
cil desenvolvimento; e em inovação radical, que 
levou a EMS a fundar a Brace Pharma, nos Esta-
dos Unidos, em 2013, contando com um comitê 
formado por cientistas renomados – inclusive, um 
Prêmio Nobel de Medicina.

Além da busca pela inovação, a empresa traz no 
perfil um outro grande diferencial: a EMS está 
entre os laboratórios que mais aportam recursos 
em Pesquisa & Desenvolvimento no Brasil. São 
6% do faturamento anual investidos em seu Cen-
tro de P&D, o maior e mais moderno da América 
Latina, que já conta com mais de 400 pesquisa-
dores.

A EMS foi também a primeira farmacêutica bra-
sileira a investir em inovação radical nos EUA e 
tem uma história marcada pelo pioneirismo em 
outras frentes. Por exemplo, foi pioneira no lança-

EMS

Pioneirismo, inovação, 
ousadia e investimentos 
constantes garantem a 
liderança do mercado há 
mais de uma década

Em Foco 

A Força de Vendas da EMS, 
hoje com cerca de 1,5 mil 
colaboradores na equipe 
de propagandistas médicos, 
uma das maiores do Brasil, 
é responsável por algo em 
torno de 350 mil contatos 
médicos mensais.

Luiz Borgonovi
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mento de genéricos no Brasil; na exportação de 
medicamentos para a Europa; na fabricação da 
Ciclosporina Microemulsão genérica na Améri-
ca Latina, medicamento de alta complexidade 
indicado para combater a rejeição de órgãos 
transplantados; e na colocação no mercado, 
logo após a expiração das patentes, de impor-
tantes moléculas blockbusters com preço até 
50% menor.

A EMS também já atua em outros 
países. Como está o processo de in-
ternacionalização da companhia? Em 
quais países está presente e quantos 
registros de medicamentos possui 
fora do Brasil?

A EMS exporta para mais de 40 países, entre 
eles, Alemanha e Inglaterra, que apresenta uma 
das legislações sanitárias de maior rigor em 

todo o mundo. Isso atesta o nível internacional 
da empresa na produção de medicamentos e 
processos fabris. Já são mais de 90 patentes 
pelo mundo e vários pedidos de patente 
depositados no Brasil, além de mais de 400 
registros de medicamentos no exterior. Estamos 
também nos EUA com a empresa Brace Pharma, 
o braço de inovação radical da EMS voltado a 
trazer terapias inovadoras a pacientes, e temos 
parceria técnico-científica com o laboratório de 
pesquisas MonteResearch, localizado na Itália.

Em quais especialidades atua no 
País? Quantos produtos compõem o 
portfólio do laboratório hoje no mer-
cado brasileiro?

A EMS hoje conta com o maior portfólio do Brasil. 
São mais de 2,6 mil apresentações de produtos. 
Atuamos nos segmentos de prescrição médica, 

genéricos, medicamentos de marca, OTC e hos-
pitalar, fabricando produtos para praticamente 
todas as áreas da Medicina.

Qual a estrutura do laboratório hoje?

 A EMS vem investindo há anos, e de maneira 
constante, em infraestrutura fabril, ampliando 
a sua capacidade produtiva e se preparando, 
inclusive, para atender o crescimento do 
mercado, reforçando a sua permanência na 
liderança. Com fábricas em São Bernardo do 
Campo (SP) e em Hortolândia (SP), a EMS vive 
há quatro anos o maior plano de expansão de 
sua história, com investimentos que superam os 
R$ 600 milhões. Além da moderna e robotizada 
unidade de embalagem de medicamentos 
sólidos, inaugurada em 2013 no complexo 
industrial de Hortolândia, e da unidade de 



força a preocupação em ter os profissionais mais 
capacitados da indústria, de modo a sustentar 
o crescimento da empresa e a conquistar mais 
mercado.

A EMS foi o primeiro laboratório a 
lançar um genérico no Brasil e hoje é 
o maior nesse segmento.  Qual a re-
ceita para manter essa liderança?

Atualmente, mesmo diante de um cenário em 
que os blockbusters tendem a ser cada vez 
mais escassos, a meta da EMS é prosseguir na 
liderança desse segmento, continuando a ser a 
primeira a colocar no mercado genéricos ainda 
inéditos - como em 2010, quando disponibi-
lizou o primeiro do gênero para disfunção erétil, 
repetindo depois o feito com a atorvastatina, a 
olanzapina e outras importantes moléculas – e, 
além disso, ocupando fatias importantes de mer-
cado com medicamentos genéricos de alta com-
plexidade, de difícil desenvolvimento e produção.

A empresa, que há mais de três anos é líder em 
genéricos, aposta em genéricos de alta com-
plexidade inéditos no Brasil para os próximos 
anos, confirmando mais uma vez sua ousadia 
no mercado farmacêutico. Como exemplo des-
sa inovação, podem ser citados os genéricos 
inalatórios, já que poucas empresas no mundo 
dominam tal tecnologia, sendo que a EMS visa 
ser um desses laboratórios em breve.

Dando continuidade à tradição de estar sempre 
à frente do mercado, a unidade de genéricos 
da EMS trouxe grandes lançamentos em 2016, 
com aproximadamente dez moléculas disponibi-
lizadas, sendo que, dessas, sete foram inéditas, 
ou seja, a primeira versão genérica do medica-
mento após a expiração da patente: o antide-
pressivo trazodona; o relaxante muscular lisina + 
ciclobenzaprina; os indicados para hipertensão 
anlopidino + losartana e lercanidipino; também o 
micofenolato de sódio para combater a rejeição 
de órgãos transplantados; a galantamina para o 
tratamento do mal de Alzheimer; e, para fechar 
a lista, há a combinação de ezetimiba + sinvas-
tatina, que combate o colesterol alto e deve ser 
a responsável por uma das maiores receitas 
desses novos genéricos ainda em 2016, com um 
mercado de aproximadamente R$ 150 milhões.

Juntos, apenas esses lançamentos de novos 
genéricos representam um mercado de, no 
mínimo, R$ 500 milhões em faturamento. Além 
dos inéditos, a EMS lançou, no mês de março de 
2016, a tadalafila, indicada para a disfunção erétil.

Como é a participação do labo-
ratório em prescrição médica? Qual 
a posição da empresa no ranking 
desse segmento?

A EMS está entre os maiores laboratórios em 
preferência prescritiva no Brasil. A unidade de 
negócios de Prescrição da EMS registrou um 
crescimento de 21% nos últimos dois anos, seis 
pontos percentuais acima do mercado. As uni-
dades de negócios de Prescrição e a de Genéri-
cos, juntas, já representam por volta de 70% dos 
negócios do laboratório.

Quais os índices de crescimento do 
laboratório no Brasil nos últimos 
anos?

Foram R$ 10,7 bilhões de faturamento e 477 
milhões de unidades comercializadas em 2016 
(IMS Health – MAT Dez 2016). A empresa tem 
sempre crescido na casa dos dígitos nos últimos 
anos. Em 2017, seguimos na liderança e nossa 
projeção é evoluir 20% em faturamento.

Quais os planos para o próximo ano? 
Quais áreas serão priorizadas?

A EMS apresenta um histórico de destacada 
taxa anual de crescimento e pretende continuar 
expandindo seus negócios de maneira acelera-
da. Para isso, tem investido fortemente em in-
fraestrutura fabril, aumentando sua capacidade 
produtiva, e em inovação, como já dito.

Outro diferencial são os acordos de licenciamento 
firmados para trazer medicamentos ainda 
inéditos e exclusivos para o Brasil, com o 
benefício de já terem sido testados e aprovados 
em países com rígidas legislações sanitárias, 
favorecendo a população. A previsão é fechar 
pelo menos cinco acordos do tipo por ano nos 
próximos anos.

Ampliar a atuação da EMS em segmentos volta-
dos principalmente à área de inovação e garantir 
novas opções de tratamento para a população 
são estratégias para continuar destacando o 
laboratório no mercado, mantendo a posição de 
liderança. Todo este trabalho consolida cada vez 
mais a EMS como uma big pharma e tem como 
objetivo principal criar, aperfeiçoar, produzir e 
disponibilizar produtos inovadores e acessíveis 
que promovam a saúde e o bem-estar das pes-
soas.

O senhor está há 48 anos na EMS. 
Conte-nos um pouco dessa trajetória.

Jaguariúna, inaugurada no mesmo ano, cabe 
destacar, dentro desse plano, a Novamed, 
instalada em agosto de 2014, em Manaus 
(AM), com R$ 385 milhões em investimentos. A 
Novamed é uma das maiores e mais modernas 
fábricas de medicamentos sólidos do mundo 
e tem capacidade para produzir 1,5 bilhão de 
comprimidos/mês. Desde 2017, a EMS está 
instalada também em Brasília (DF).

Com todas as unidades produtivas em funciona-
mento e a todo vapor, a capacidade produtiva da 
EMS atingirá pelo menos 1 bilhão de unidades 
(caixas de medicamentos)/ano. Um aumento de 
mais de 80%, se levarmos em conta a realidade 
da empresa antes do plano de expansão, quan-
do tinha capacidade de cerca de 45 milhões de 
caixas de medicamentos/mês.

Quantos colaboradores compõem a 
Força de Vendas da empresa? Como 
é e quais são as preocupações com o 
treinamento dos representantes/pro-
pagandistas médicos?

A EMS conta hoje com cerca de 1,5 mil colabora-
dores em sua equipe de propagandistas médi-
cos – é uma das maiores do Brasil, responsável 
por cerca de 350 mil contatos médicos mensais.

O mundo passa hoje por constantes transfor-
mações em todas as áreas (tecnologia, medicina, 
serviços etc.) e a concorrência é uma realidade. 
Cada vez mais, o diferencial competitivo está nas 
pessoas – a partir de sua capacitação técnica 
e habilidade de estabelecer uma comunicação 
única, direcionada para o cliente e suas neces-
sidades.

A EMS entende que trazer esse olhar para a 
promoção médica e para o relacionamento 
representante-médico é uma inovação 
fundamental para atingir os objetivos futuros 
da empresa. Por isso, tem direcionado seu foco 
para construir um novo Modelo de Vendas 
e, principalmente, ressignificar o treinamento 
da indústria farmacêutica, buscando práticas 
diferenciadas, embasadas na Andragogia 
(aprendizado do adulto), levando o representante 
a estabelecer um relacionamento e comunicação 
excelentes com o médico.

O novo Modelo de Vendas foi desenvolvido 
exclusivamente para a EMS, com base em Pro-
gramação Neurolinguística e Neurociência, e re-
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Minha história na indústria farmacêutica 
começou com a EMS. Quando entrei na 
empresa, em 1969, acabei me especializando 
na área da saúde. A empresa, naquela época, 
era pequena, e eu, como tinha vontade de 
crescer profissionalmente, assumia todo tipo de 
responsabilidade e função. Cheguei a trabalhar 
no Financeiro, em Compras, no Departamento 
Pessoal e até na produção, como gerente. 
Sempre gostei muito da parte comercial, e 
também tinha muita afinidade com fornecedores 
e clientes. Conheci muita gente nesse tempo 
todo, fiz muitos cursos, viajei para o exterior a 
trabalho e fui me preparando sempre. Aproveitei 
todas as oportunidades que me foram dadas. 
Passei pelo cargo de diretor, de vice-presidente, 
e sinto muito orgulho por hoje ser o presidente 
da EMS.

Quais são as principais marcas de 
sua gestão?

Algumas das principais marcas da gestão atual 
são os investimentos constantes em ciência, em 
pesquisa e em inovação (atuamos firmemente 
em quatro frentes: inovação incremental; 
inovação radical – com a empresa Brace Pharma, 
nos EUA; genéricos de alta complexidade e 
medicamentos biológicos); em unidades fabris 
bastante modernas, que têm permitido um 
aumento considerável da nossa capacidade 
produtiva; em qualificação e expansão de nossa 
equipe, com destaque para os pesquisadores 
do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que 
somam mais de 400 pessoas hoje; em gestão 
do portfólio atual (com 2,6 mil apresentações 
de produtos, é considerado o maior do Brasil) e 
busca pela ampliação do portfólio com produtos 
cada vez mais de inovação; em projetos sociais, 
ambientais, culturais e esportivos, nos quais a 
EMS investiu, nos últimos três anos, mais de 
R$ 42 milhões, cumprindo a sua responsabilidade 
social; e em lançamentos de terapias inéditas, 
acessíveis, condizentes com a necessidade dos 
pacientes, de modo a reforçar o compromisso 
da EMS de promover saúde, bem como a sua 
missão de cuidar das pessoas.
Esses resultados só são possíveis quando apren-
demos com grandes líderes e agimos como es-
ses grandes líderes. Eu tive a oportunidade de 
viver muitas experiências enriquecedoras e en-
sinamentos nessa minha jornada de 48 anos de 
EMS. No início, a empresa era muito pequena, 
passou por muita dificuldade financeira, mas era 
comandada pelo visionário Emiliano Sanchez, 

que, naquela época, já acreditava muito no Brasil. 
Foi com essa crença que ele, aos poucos, plane-
jou o crescimento da EMS. Adquiriu a fábrica em 
São Bernardo do Campo, vieram os distribui-
dores e as aquisições importantes, foi formada 
a força de vendas e fundada a grande sede de 
Hortolândia. Naquela época, a indústria nacional, 
como um todo, enfrentava momentos muito difí-
ceis. Hoje, são várias as empresas brasileiras en-
tre as dez primeiras do ranking. A situação atual 
é muito diferente e, felizmente, somos a líder de 
mercado graças a muito empenho e ao Emilia-
no. Mesmo com as dificuldades do começo, ele 
sonhava com a EMS no topo. O fato de Carlos 
Sanchez, filho do Emiliano, ter assumido a EMS 
com a mesma garra anos mais tarde, foi decisivo 
para o sucesso.

Qual sua visão em relação à indústria 
farmacêutica brasileira? Quais 
as tendências para o mercado 
brasileiro?

Acredito que o setor de Saúde, como um todo, 
tem grandes desafios pela frente – como o 
envelhecimento da população, o número cada 
vez maior de doentes crônicos, o avanço das 
superbactérias etc. A indústria farmacêutica está 
diretamente envolvida com esse novo cenário e 
tem um papel fundamental na garantia de saúde 
e mais qualidade de vida para todos. Nós, da 
EMS, estamos sempre buscando desenvolver 
as melhores terapias para a população, 
procuramos as formulações mais inovadoras 
do mundo, e nos preocupamos em levá-las ao 
mercado com um preço acessível, para que 
cada vez mais indivíduos possam realizar seu 
tratamento médico do começo ao fim. Considero 
esse o grande papel da indústria farmacêutica 
e o compromisso que a EMS assumiu e vem 
cumprindo desde que foi fundada, há mais de 
50 anos.
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Um ponto importante, 
apesar de não constar na 
pesquisa, é que várias redes 
de farmácia continuam 
abrindo novas lojas nos 
grandes centros urbanos.

André Reis 

Desafio das 
Farmacêuticas diante da 
demografia médica – Parte I 

Treinamento

A edição número 165 da UPpharma trouxe 
uma matéria muito interessante, com o título A 
Demografia Médica Paulista. Trata-se de 
uma pesquisa de profundidade realizada com 
682 médicos do estado de São Paulo. Foi con-
duzida no ano passado, pelo Departamento de 
Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (FMUSP), com o 
apoio institucional do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) e Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo (Cremesp). 

Basicamente, são dados sobre mercado de tra-
balho e inserção profissional, mas que revelam 
as oportunidades e limitações de atuação pro-
mocional para os laboratórios farmacêuticos. 
Em outras palavras, de que forma as questões 
referentes ao exercício profissional dos médicos 
paulistas, como locais de trabalho, inserção nos 
setores público e privado de saúde, número de 
vínculos, carga horária e mobilidade etc., podem 
influenciar as estratégias de marketing relativas à 
promoção dos medicamentos éticos e à atuação 
tática dos representantes.  

Como ponto de partida para provocação, o País 
tem a quantidade ideal de médicos? A OMS 
preconiza um médico para cada mil habitantes. 
Tomando-se esse indicador como referência, 
vemos que Inglaterra 2,8; ou seja, 2,8 médicos a 
cada mil habitantes, Estados Unidos 2,5; Canadá 
2,4 e Brasil 2,1. Nem tão mal assim. Mas, será 
que esses médicos estão bem distribuídos ao 
longo do território nacional?

A pesquisa traz um dado interessante a 
respeito. Por meio dela, podemos comparar o 
somatório da quantidade de médicos em SP, RJ 
e MG no universo total de médicos, 55%, com 
a quantidade da população nesses estados, 
39%. Ou seja, devido à elevada concentração 
de profissionais na região, caso um laboratório 
queira visitar 230 mil médicos, ou 55% dos 
419 mil atuantes no País, bastará cobrir 13,5% 
do território nacional. Também há que se notar 

que a média da renda per capita desses 39% 
brasileiros é a mais alta do Brasil. 

Outra constatação importante é a respeito da ve-
locidade de crescimento da quantidade médicos 
atuantes com relação à população. Segundo a 
pesquisa, no Brasil, entre 1980 e 2015, o total de 
médicos subiu 215,17% e o de habitantes cres-
ceu 68,72%. 

Conclui-se que o número de médicos cresceu 
3,1 vezes mais que a população. A manutenção 
dessa tendência, impulsionada pela abertura de 
mais escolas de medicina em 2016 e, provavel-
mente, 2017, implicará vários impactos positivos, 
já em curto prazo, para a indústria farmacêutica. 

Vejamos:

1) Se há mais médicos, haverá mais atendimen-
tos, mais receitas e mais vendas nas farmácias;

2) Mais médicos demandarão maiores equipes 
de campo, tanto de representantes, quanto de 
promotores/vendedores;

3) Maior faturamento causará a expansão do 
parque industrial, tão logo a capacidade ociosa 
atual das fábricas seja progressivamente absor-
vida. 

Outro ponto em questão é que, apesar de não 
constar na pesquisa, várias redes de farmácia 
continuam abrindo novas lojas nos grandes cen-
tros urbanos. É cada vez mais frequente observar 
o comércio tradicional de rua fechar, como ban-
cos, livrarias, padarias e açougues para dar lugar 
a farmácias supermodernas.

Mas retomando a pesquisa, qual é o perfil do 
médico, generalista ou especialista? Onde ele 
trabalha, quantos fazem plantão? Por motivo de 
falta de espaço, as respostas comentadas serão 
objeto do próximo artigo, nesta mesma seção da 
UPpharma.

http://dpm.srv.br/revista/165/165.pdf 

André Reis é Diretor da Repfarma e autor  
do livro Fundamentos da propaganda médica. 
E-mail: andre@repfarma.com
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Com urgência, precisamos 
ressignificar a nossa existên-
cia e o nosso comportamen-
to; um tratamento de choque 
para reconectar as pessoas 
por meio de novos modelos 
mentais.

Octávio Nunes

Nós somos a 
internet das coisas

Ponto de Vista

É provável que não haja no mundo um cidadão que 
hoje ouse duvidar dos benefícios de um smartphone. 
Com ele em mãos pode-se fazer de tudo. Funções 
e aplicativos contidos no equipamento são parte de 
um processo segundo o qual o princípio fundamen-
tal da inovação é tornar uma determinada coisa em 
utilidade para a vida e o dia a dia das pessoas.

Por meio dos tais aplicativos, pedimos um táxi, com-
pramos coisas, baixamos música, dirigimos com 
maior orientação de tempo e espaço, pedimos piz-
zas, comida japonesa, pagamos conta, ouvimos as 
transmissões das emissoras de rádio. Também usa-
mos nosso smartphone para desenvolver conteúdo 
nem sempre inútil e necessário.

Entretanto, a espetacular e incrível ferramenta desse 
pequeno aparelho é permitir que possamos falar de 
viva voz com quem se deseja e até com quem não 
se deseja. Devemos isso a Graham Bell, que teria 
patenteado o bisavô do smartphone lá no século 
retrasado. Mas hoje, o que menos fazemos é usar o 
telefone para falar. No nosso dia a dia, estamos nos 
comunicando, basicamente pelo tal de WhatsApp, 
com palavras digitadas ou por meio de emojis, uma 
espécie de símbolos da antiguidade dos dias atuais, 
cujos significados são surpreendentemente deci-
fráveis. Existem outras formas, mas este aplicativo 
está batendo recordes de adesão pela sua simplici-
dade de manuseio e por interagir com outras plata-
formas digitais. 

Médicos brasileiros, por exemplo, estão sendo 
reconhecidos como recordistas mundiais de uso 
do WhatsApp para fortalecer a atenção e a relação 
de cuidados com seus pacientes que, na troca 
de mensagens com seu médico, enviam fotos, 
resultados de exames e até falam de algum sintoma. 
Este é um caso em que a tecnologia atropelou o 
dilema ético na relação entre profissionais médicos 
e seus pacientes que agora precisa ser debatido. 
Por enquanto, os limites desta relação estão sendo 
orientados pela confiança e respeito mútuos.

Os benefícios para a nossa vida e, em particular, 
para a nossa saúde, aumentam na mesma 
proporção das infinitas possibilidades de a inovação 
tecnológica conectar pessoas, romper padrões e 
conceitos, ultrapassar barreiras que antes pareciam 
intransponíveis. Sistemas pelos quais dispositivos e 
aplicativos semiautônomos resolveriam problemas 

dos mais simples aos mais complexos; 
promoveriam ganhos de eficiência em gestão, 
fariam diagnósticos mais sofisticados e 
cirurgias precisas e cada vez menos invasivas 
e avançariam para conceitos dos hospitais 
digitais, que podem revolucionar o sistema de 
atendimento e assistência.

Com tudo isso à disposição, ainda que venha 
a custar fortunas para os cidadãos e para os 
sistemas de saúde, seremos, no futuro breve, 
um homem diferente, com maior expectativa de 
vida, mais qualidade e uma quase involuntária 
preocupação em preservar o corpo mais que a 
mente. Vamos envelhecer num mundo paralelo 
não necessariamente acessível.

Perdemos a nossa capacidade de nos comunicar 
por meio da fala quando descobrimos os smart-
phones. Depois passamos ao estágio de ignorar 
as pessoas em lugares públicos e privados para 
dar atenção integral ao que está na palma de 
nossas mãos.

Anestesiados, comemos, bebemos, dormimos e 
acordamos com o telefone. Há muito, dispensa-
mos o bom dia no elevador e descobrimos meio 
sem jeito que a pessoa ao seu lado desceu no 
seu andar, entrou no mesmo escritório e na 
mesma sala aonde você teria reunião. Entramos 
no avião e descobrimos o número da nossa pol-
trona somente depois de a comissária nos per-
guntar se precisamos de ajuda, pois, não raro, 
estamos cabisbaixos olhando a pequena tela.

Mais: atravessamos a rua sem olhar para o 
semáforo, dirigimos com apenas uma das mãos, 
pois a outra está sempre ocupada zapeando ou 
mandando mensagem.

Com urgência, precisamos ressignificar a nossa 
existência e o nosso comportamento; um trata-
mento de choque para reconectar as pessoas 
por meio de novos modelos mentais, nos quais 
poderíamos reaprender a arte de nos comunicar 
de maneira simples, sem sofisticação, mas com 
o mínimo de eficiência. Nós somos a verdadei-
ra internet das coisas. Só precisamos religar os 
canais e voltar a enxergar, ouvir, sentir, falar e 
interagir com as pessoas do mundo real. Pode 
não ser uma inovação radical, mas faria um bem 
danado à humanidade. 

Octávio Nunes é Jornalista e Palestrante.
E-mail: octavio.nunes07@gmail.com
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Segundo dados da Inter-
farma, só há medicamen-
tos capazes de mudar o 
curso de 2% das sete mil 
doenças raras catalogadas. 
E quando essas terapêuti-
cas estão disponíveis, são 
de alto custo.

No Consultório

Conforme estimativas, cerca de 13 milhões de 
pessoas sofrem de doenças raras no Brasil, um 
problema que afeta até 65 indivíduos a cada 100 
mil. De fundo genético (a maioria) ou não, são 
doenças crônicas e progressivas, algumas, inclu-
sive, evoluindo com degeneração.  

Apesar da evolução na área de fármacos, muitos 
desses pacientes ainda não recebem o trata-
mento adequado no Brasil. 

Falta conhecimento por parte dos profissionais 
de saúde em relação às peculiaridades dessas 
doenças, que são, muitas vezes, confundidas 
com outras condições; alto custo dos medica-
mentos, que, nem sempre, são incorporados 
pelo SUS, além de ausência de protocolos de 
atendimento que garantam um atendimento 
mais especializado a esses pacientes. Essas são 
algumas das dificuldades que as pessoas que 
apresentam algum tipo de doenças rara enfren-
tam no País.

No Brasil, em 2014, foi criada a Política Nacional 
de Atenção Integral às Pessoas com Doenças 
Raras, que prevê a estruturação de centros de 
referência em doenças raras, mas ainda há um 
longo caminho até que essa política venha a ter-
mo. Até agora, só sete centros foram habilitados 
em todo o País. 

Com o objetivo de contribuir para reduzir essas 
dificuldades, a Sociedade Brasileira de Medicina 
Genética (SBMG), fundada em 1986, mantém a 
plataforma Muitos Somos Raros (MSR), em par-
ceria com a Tino Comunicação e a Associação 
Paulista de MPS e Doenças Raras (APMPS-DR), 

 
Os desafios para 
garantir atendimento 
adequado a milhões 
de pacientes 

Doenças Raras

que atua como provedora de conteúdo inédito 
e relevante sobre doenças raras para a socie-
dade civil, as autoridades em saúde e a grande 
imprensa (por meio da Agência de Notícias 
MSR).

Com informações avalizadas pela Sociedade 
Brasileira de Genética Médica (SBGM), 
configura o principal canal de comunicação 
entre as fontes primárias de informação – 
associações de pacientes, sociedades médicas, 
centros de pesquisa, universidades, governo e 
indústria farmacêutica – e a população leiga. 

Para explicar mais sobre essa iniciativa e 
fornecer informações importantes sobre 
o cenário das doenças raras no Brasil, a 
Revista UPpharma entrevistou a Dra. Dafne 
Dain Gandelman Horovitz, Vice-Presidente 
da SBGM e também médica geneticista e 
coordenadora clínica do Centro de Genética 
Medica e Referência em Doenças Raras do 
Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da 
Criança e do Adolescente Fernandes Figueira 
– Fiocruz (RJ).

Confira.

Revista UPpharma - O que são 
doenças raras? Quais os tipos e 
classificações?

Dafne Dain Gandelman Horovitz 
– São doenças que afetam até 65 pessoas a 
cada 100 mil indivíduos ou 1,3 a cada dois mil. 
Dentro da política do Ministério da Saúde para 
doenças raras, são divididas em genéticas (a 
maioria) e não genéticas.

Qual a prevalência no Brasil? Quan-
tos brasileiros sofrem de doenças 
consideradas raras?

Estimamos que 13 milhões de pessoas sofram 
de doenças raras no Brasil.

É verdade que, geralmente, a maior 
parte dessas doenças se manifesta 
na infância?

Aproximadamente, 75% das doenças raras se 
manifestam até os cinco anos de idade.

Qual o índice de mortalidade no Bra-
sil decorrente dessas doenças?

Varia de acordo com a doença. Importante lem-
brar que a maioria delas é crônica e progressiva, 
algumas, inclusive, evoluindo com degeneração.  

Como são os diagnósticos e trata-
mentos das principais doenças?

Cada doença tem sua particularidade. Vale re-
forçar que 80% dessas patologias são genéticas, 
ou seja, é fundamental o envolvimento de um 
médico geneticista no diagnóstico,  na condução 
do tratamento e no aconselhamento genético, a 
fim de identificar e orientar familiares do paciente 
sob risco de apresentar determinado problema. 
Os órgãos e sistemas acometidos variam muito. 
O tratamento vai depender das manifestações.

Quais as maiores dificuldades desses 
pacientes? Falta atendimento espe-
cializado?

Carlos Eduardo Simões
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Falta conhecimento, por parte dos profissionais 
de saúde, das peculiaridades dessas doenças. 
Portanto, elas são, muitas vezes, confundidas 
com outras condições, demorando anos até 
que o paciente receba diagnóstico adequado. 
Enquanto isso, ele não será tratado apropriada-
mente. O acesso a medicamentos de forma con-
tínua é outro problema frequente.

Por que o acesso a medicamentos 
para essas doenças ainda hoje é uma 
queixa comum, para a qual não se 
consegue uma solução definitiva?

Segundo a Interfarma, só há medicamentos 
capazes de mudar o curso de 2% das sete mil 
doenças catalogadas. Mesmo quando essas 
alternativas terapêuticas estão disponíveis, são 
de alto custo e, nem sempre, incorporadas pelo 
SUS, o que inviabiliza o tratamento de grande 
parte dos pacientes. 

Existe alguma política no Brasil vol-
tada ao atendimento ou assistência 
desses pacientes?

Sim, existe a Política Nacional de Atenção Inte-
gral às Pessoas com Doenças Raras, de 2014, 
que prevê a criação de centros de referência em 
doenças raras e determina protocolos de atendi-
mento. No entanto, ainda há um longo caminho 
até que essa política se torne uma realidade. Até 
agora, só sete centros foram habilitados em todo 
o Brasil. 

Todos os medicamentos são dis-
tribuídos pelo SUS?

Infelizmente, não. E, por se tratar de 
medicamentos de alto custo, os pacientes 
precisam, muitas vezes, recorrer à via judicial para 
obtê-los, o que está longe do ideal, por onerar 
ainda mais o orçamento público e atender a uma 
minoria de pacientes. O ideal seria estabelecer 
acordos entre Governo e indústria farmacêutica, 
para viabilizar a incorporação pelo SUS. Vale 
ressaltar também que, para uma incorporação 
eficaz de medicamentos de alto custo, 
protocolos específicos de tratamento devam ser 
adotados, elaborados junto a especialistas, sob 
coordenação do Ministério da Saúde. 

Existem medicamentos inovadores 
no País? O Brasil está alinhado com 
que existe de mais atual e moderno 
no exterior?

Há uma parcela de medicamentos aprovados 
pelos órgãos regulatórios estrangeiros, como o 

FDA e o EMA, que são aprovados pela Anvisa. 
No entanto, ainda há muitas opções terapêuticas 
a serem aprovadas no País.

As associações de pacientes são um 
caminho alternativo e efetivo para o 
acesso aos medicamentos?

As associações ajudam a orientar o paciente no 
caminho que eles precisam percorrer para obter 
tratamento adequado. 

Em média, quanto o Governo gasta 
por ano com a distribuição de me-
dicamentos para doenças raras?

Não sabemos informar o valor exato, mas vale 
ressaltar que se gasta demais, devido a ações 
judiciais e compras individuais de medicações, 
sem seguir protocolos com parâmetros bem 
definidos para tais tratamentos. 

Como os laboratórios farmacêuticos 
podem ajudar a diminuir as dificul-
dades para o acesso a esses medica-
mentos?

Disponibilizando a documentação necessária 
para a incorporação de determinado produto, 
incluindo informações sobre segurança, eficácia 
e custo/benefício, além de negociar preços mais 
acessíveis.  

Qual é a posição da SBMG sobre esse 
assunto?

A SBGM vem participando, junto ao Ministério, 
da elaboração da política que incorpora a atenção 
as doenças raras e genéticas no SUS. Temos 
dado apoio técnico tanto ao Ministério quanto 
às associações, e temos participado, quando 
convocados, de elaboração de protocolos 
clínicos e diretrizes terapêuticas. Continuamos 
acreditando que o acesso ao diagnóstico e 
tratamento (quando disponível) no SUS deve ser 
universal, mediante indicação clínica precisa.

O que é a plataforma Muitos Somos 
Raros (MSR)? Como funciona e 
quando surgiu?

A plataforma Muitos Somos Raros (MSR) atua 
como provedora de conteúdo inédito e relevante 
sobre doenças raras para a sociedade civil, as 
autoridades em saúde e a grande imprensa (por 
meio da Agência de Notícias MSR).

Com informações avalizadas pela Sociedade 
Brasileira de Genética Médica (SBGM), 

configura o principal canal de comunicação entre 
as fontes primárias de informação – associações 
de pacientes, sociedades médicas, centros de 
pesquisa, universidades, governo e indústria 
farmacêutica – e a população leiga. 

Com 650 mil pessoas impactadas no portal e 
94 mil no Facebook, a plataforma MSR mobiliza 
forças sociais em prol dos interesses de 13 
milhões indivíduos que sofrem de doenças 
raras no país, viabilizando campanhas de 
conscientização, debates com parlamentares 
e ampliando a voz de centenas de associações 
que trabalham pela causa no Brasil. 

Quais têm sido os resultados?

A aproximação de pacientes e parlamentares, 
médicos, associações, sociedades médicas e 
outros profissionais de saúde, democratizando 
a informação. 

O que precisa ainda ser feito no País 
para melhorar o acesso e o aten-
dimento a pacientes com doenças 
raras?

A implementação de centros de referência, a 
educação médica, para aprimorar o diagnóstico 
e a criação de políticas públicas que viabilizem o 
acesso a tratamento adequado, a procedimentos 
de reabilitação e a medicamentos de uso 
contínuo, além de aconselhamento genético. 

Quais outros programas/ações da 
entidade voltados para essa área?

Participação junto a sociedades de 
especialidades médicas, Conselho Federal de 
Medicina, Ministério da Saúde, entrevistas 
na grande mídia, suporte e parceria com 
associações de pacientes e familiares. Nossos 
membros também trabalham na linha de 
frente da assistência, efetuando diagnóstico, 
aconselhamento genético e acompanhando 
tratamentos quando indicados. 

Quais os planos para 2017?

Trabalhar para ampliar os serviços credenciados 
de atenção a doenças raras, auxiliar na elabo-
ração de novos protocolos clínicos para doenças 
específicas em parceria com o Ministério da 
Saúde, participação em eventos de educação 
medica continuada e educação da população 
sobre as doenças raras. Seguimos tentando am-
pliar o acesso ao diagnóstico, aconselhamento 
genético e tratamento, quando disponível. 
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Empresas que permitem 
diversidade de ideias e 
comportamentos são mais 
propícias à inovação.

Arnaldo Pedace

Inovação e diversidade 
de ideias no trabalho 

Recrutamento & 
Seleção

A palavra diversidade normalmente remete à 
diversidade étnica ou de gênero. Elas são impor-
tantes, mas há outra que também é relevante: a 
chamada diversidade profissional e intelectual.

As organizações tendem a pôr as pessoas em 
lugares específicos. Exemplo: se você é do de-
partamento de marketing, passa o tempo só 
com pessoas de marketing; se você é do de-
partamento financeiro, fica só com o pessoal do 
departamento financeiro, e assim por diante. Há 
séculos, colocamos pessoas que fazem a mesma 
coisa sempre no mesmo espaço e, de certa for-
ma, trancamos todas elas.

Essas pessoas possuem outros conhecimentos 
e habilidades. Umas são boas em vender coisas, 
outras boas em construir coisas, em finanças 
etc.. Além disso, elas têm as suas próprias 
experiências, seus hobbies, sua formação 
cultural etc.

As pessoas agem de forma diferente porque são 
diferentes. Se uma empresa buscar funcionários 
com um único perfil, sempre terá os mesmos 
resultados. Uma das formas de administrar a 
diversidade é identificar os estilos comportamen-
tais para o desenvolvimento das competências 
profissionais mais adequadas a cada perfil (Ro-
berto Coda, USP).

Nossa crença fundamenta-se no convívio diário 
com o diferente, na construção de amizades 
e vínculos que independam da situação 
socioeconômica de cada um. Para isso, a ação 
pedagógica valoriza diversas formas de saber, 
não só o saber acadêmico, o mundo dos 
letrados. Valoriza também a oralidade, o saber 
fazer, os trabalhos manuais e as artes. Todos 
esses saberes compõem nossa sociedade e 
enriquecem a integralidade humana.

Tenho visto nos processos seletivos que 
é comum o gestor sempre selecionar 
candidatos que possuam perfil semelhante 
ao dele. Podemos constatar que os gestores 
demonstram pouca sensibilidade ao lidar 
com o que for diferente. Há o desafio, para 
os gestores, de aceitar um funcionário 
com ideias distintas, que trazem muitos 
questionamentos.

Outro ponto de resistência é o fato de que, 
estando voltados para os resultados corpo-
rativos, os gestores ficam impacientes ao 
dedicar tempo para oferecer treinamento e 
orientações aos colaboradores.

Para disseminar o respeito ao diferente, 
empresas americanas criaram comitês de 
diversidade. Nesses grupos, funcionários de 
todos os setores podem mostrar o que têm 
de diferentes. Muitos montaram bandas de 
música, outros revelaram dotes artísticos, al-
guns organizaram coral etc.

O resultado nas empresas que têm utilizado 
essa metodologia de apoio à diversidade 
tem sido percebido no ambiente de trabalho, 
em que pensamentos e atitudes convergem 
para ideias criativas de novos processos e 
produtos, contribuindo para o sucesso da 
empresa.

Empresas que permitem diversidade de ide-
ias e comportamentos são mais propícias à 
inovação.

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais
Trabalhistas do Sindicato das Indústrias de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: trabalhista@sindusfarma.org.br
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Os modelos de negócios que 
geravam valor há 50 anos, 
hoje, são geradores de pas-
sivos que colocam em risco 
a posição futura de mercado 
de sua corporação.

Marcelo Weber e Renata Schott

Estamos todos falando 
da mesma coisa –  Só 
que com nomes diferentes 

Responsabilidade Social

Responsabilidade Social, Sustentabilidade, Capitalis-
mo Criativo, Capitalismo Consciente, B. Corporation 
etc. Certamente, você já ouviu falar de alguns desses 
assuntos. Já leu um artigo sobre o tema, uma notí-
cia ou deparou-se com a capa de um livro, exposta 
explicitamente na vitrine da livraria de um aeroporto 
qualquer, prometendo lhe explicar tudo sobre um 
desses temas. 

Uma outra e última hipótese sobre sua familiaridade 
com algum desses assuntos é ter participado de 
alguma atividade em sua corporação, conduzida por 
um consultor ou palestrante, abordando a temática 
de maneira didática e fazendo conexões conceituais 
e práticas com os processos, práticas e objetivos de 
sua empresa. 

Pois bem, o que queremos dizer com esse elenco 
quase interminável e, nos desculpem por esse 
recurso, de contatos e vivências, é que, na atualidade, 
qualquer um desses assuntos permeia a vida de um 
executivo moderno. Não importa o setor, o tamanho 
da empresa ou posição que ocupe. 
E por quê? Antes de respondermos, vamos entender 
primeiro o conceito que dirige esses nomes.
Para dinamizar nossa conversa já começamos in-
formando que não vamos discorrer sobre cada 
um dos assuntos. Pelo contrário, vamos apresentar 
uma definição ampla e genérica. Não porque não 
mereçam alguma dose de profundidade. Mas pelo 
foco desse artigo, que não é ser didático sobre o 
significado dessas terminologias, mas, apresentar 
a tese de que todas elas têm o mesmo objetivo e 
finalidade. Ou seja, estamos todos falando a mesma 
coisa, porém, dando nomes distintos.

Para os que se interessarem em buscar mais detalhes 
sobre cada assunto há, ao final do artigo, uma lista 
de fontes e referências a serem consultadas. 

Do conceito 

Voltando ao eixo central de nossa conversa e con-
siderando todos os conceitos apresentados logo 
na abertura desse artigo, podemos dizer que todos 
trazem consigo a mesma ambição e propósito. Em 
outras palavras.

- Aperfeiçoar nosso atual Modelo Econômico 
(Capitalismo), em vez de propor uma ruptura 
drástica desse mesmo Modelo. 

- Levar as empresas, sobretudo, as grandes 
corporações, a refletirem sobre sua real e mais 
profunda finalidade na sociedade. 

- Colocar o ser humano e a sociedade como o 
elemento central e mais sensível de sua cadeia 
de valor.

- Por fim, pensar no longo prazo e como seu 
modelo atual de negócios se comporta no que 
tange à capacidade de geração de valor num 
olhar temporal mais amplo. 

Com isso, queremos dizer que Aperfeiçoamento, 
Propósito, Humanização e Longo Prazo são os 
pilares fundamentais que conectam todas essas 
terminologias. São, antes de mais nada, o desejo 
profundo de mudança que essas correntes am-
bicionam e a crença de que, juntos, podemos 
aperfeiçoar nosso sistema econômico atual. 

Do porque 

Por qual motivo esses assuntos são tão 
populares atualmente? Estão tão presentes no 
cotidiano corporativo e nas discussões sobre 
gestão e liderança?

Isso por que as empresas são agentes orgânicos 
de nossa sociedade. Em outras palavras, são 
sensíveis em maior ou menor grau às demandas 
oriundas dos diversos públicos e, especialmente, 
dos consumidores. 

Na Era do Capitalismo Digital ou 2.0 - mais um 
nome para dizer a mesma coisa - a sociedade 
questiona cada vez mais o modus operandi 
das organizações. E avalia como muito pobre e 
limitada a visão de que só o lucro e os acionistas 
são objeto de importância e preocupação das 
companhias. 

Diante dessa demanda crescente, por 
organizações mais complexas do ponto de 
vista de visão, papel e ambições, as empresas 
têm buscado se alinhar com conteúdos que as 
auxiliem na revisão de suas formas e práticas de 

Marcelo Weber é CEO – Co-founder
MW2 Partnership & Alliance.
Renata Schott é especialista em
Sustentabilidade e Responsabilidade Social.
E-mails: marcelo.weber@mw2.net.br;
renata.schott@br.netgrs.com
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Responsabilidade Social

negócios. E, mais profundamente, seus conceitos 
sobre gestão de recursos e liderança.  É por esse 
motivo que os assuntos estão tão presentes na 
pauta de artigos, livros, cursos e consultorias.

Como executivo de uma grande corporação e 
líder de um time de pessoas não importa qual 
corrente lhe chama mais atenção ou desper-
ta interesse. O fundamental é ter alguma para 
chamar de sua. É entender que não há mais 
como conduzir os negócios com os paradigmas 
de uma sociedade industrial. 

Os modelos e práticas de negócios que geravam 
valor há 50 anos, muito provavelmente, hoje, são 
geradores de passivos que colocam em risco a 
reputação e a posição futura de mercado de sua 
corporação.

Responsabilidade Social, Sustentabilidade, 
Inovação, Capitalismo Criativo ou Consciente são 
todos diferentes nomes dados a mesma coisa: 
Organizações Inteligentes focadas em agregar 
valor para todo o conjunto dos stakeholders no 
longo prazo. Organizações plurais capitaneadas 
por lideranças sensíveis, sobretudo, ao humano. 

Algumas fontes para consulta 

https://www.capitalismoconscientebrasil.org/

https://leaderswedeserve.wordpress.com/2008/01/25/
bill-gates-wants-creative-capitalism-but-what-is-it/

https://www.bcorporation.net/

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

http://www3.ethos.org.br/
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É correto considerar a in-
dústria farmacêutica como 
um dos setores da economia 
que mais necessitam e utili-
zam de processos de infor-
mação.

Felipe de Oliveira José

Ferramentas de 
Business Intelligence e 
sua importância no mercado

Business Intelligence 

É notória a evolução das informações em um am-
biente atual de incrível acesso à tecnologia. Nomes 
como Big Data, Inteligência Artificial (Machine 
Learning), Data Mining, são cada vez mais comuns 
em nosso meio corporativo. A internet das coisas 
já é uma realidade. Mas para a grande maioria das 
empresas o que isso tem sido aproveitado? Nada. 
Se não houver uma ferramenta que estruture essas 
informações e saiba interpretar e criar indicadores 
inteligentes para cada área de negócio, toda essa 
gama de informações não será um produto eficiente 
na tomada de decisões.

Muito se discute hoje os principais produtos de 
Business Intelligence (BI) disponíveis no mercado 
tecnológico, não apenas para área de Tecnologia da 
Informação (TI), mas sim em qualquer unidade de 
negócio de alto desempenho que demanda índices 
e performances de resultados dos mais variados 
graus de ambição, além de informações em tempo 
real para tomada de decisões totalmente estratégi-
cas para o rumo da companhia.

Como os profissionais que atuam nesse 
segmento enxergam essa transfor-
mação? 

Um cenário de análises manuais de Big Data, 
consideradas limitadas pelas próprias ferramentas 
disponíveis, e a complexidade dos dados x análises 
sofisticadas em ferramentas de Dashboard, ilimitada 
do ponto de vista de variáveis a se diagnosticar. Seria 
comum pensarmos nesse embate de prioridades 
presumindo que a empresa tem maturidade longeva 
de mecanismos tecnológicos para análise de dados, 
mas, acrescentaremos à discussão um setor que 
passou a dedicar mais atenção nesse mercado 
recentemente, muito a uma mudança de cultura 
estratégica e seu alto grau de exigência, exemplo: 
setor farmacêutico.

Por que essa escolha? “O mercado farmacêutico 
representa um dos mercados de maior 
importância dentro do cenário nacional, tanto 
pelo volume vendido como pela importância à 
saúde da população em geral.” ITALIANI (2006, 
pg.02).

Um exemplo disso, a Big Farma EMS, por 
exemplo, passou a adotar a inovação em 
processos de BI a partir de 2009. Logo em 
seguida, migrou para os acessos de mobilidade 
por meio de dispositivos móveis. Para o gerente 
de Sistemas de Informação da empresa no 
período, foi o melhor caminho para conquistar 
agilidade e assertividade na tomada de decisão. 
“A partir daí, foi possível ter acesso a análises e 
informações dos negócios e contar ainda com 
demonstrativos de resultados da empresa e a 
consolidação de um data warehouse (armazém 
de dados) corporativo”(ALVES, 2011 - fenainfo.
org.br/info_ler.php?id=38705).

De acordo com as últimas previsões do instituto 
de pesquisas e consultoria Gartner, o mercado 
mundial de BI e Analytics esperava atingir US$ 
16,9 bilhões em 2016, representando um cresci-
mento de 5,2% em relação a 2015. De acordo 
com o instituto de pesquisas, este crescimento 
está diretamente ligado a uma mudança no 
cenário do mercado de TI, pautada pela tran-
sição de ferramentas com base em relatórios 
para uma abordagem de autoatendimento. 
(FONTE: Canaltech 22/02/2016).

É correto considerar a indústria farmacêutica 
como um dos setores da economia que mais 
necessitam de e utilizam de processos de infor-
mação. Características peculiares mercadológi-
cas, utilidade social de seus medicamentos, ciclo 
de vida de seus produtos que pedem análises 
robustas de dados gerenciais, de mercado e 
produção.
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Qual a alternativa para situações ou 
empresas impossibilitadas de seguir 
esse padrão de investimento? 

Para que se tenha de fato a informação 
estruturada, em modelos de cubo e a consolidação 
de um *data warehouse, é necessário que se 
invista no pacote de ferramentas completo e 
personalizado, com atualização, consultoria, 
gestão e mecanismos criados pra que se chegue 
à melhor análise, e assim ter uma tomada de 
decisão de forma consistente, porém, as mesmas 
ferramentas estão disponibilizando modelos 
off-line de suas versões. Isso faz com que seja 
possível o cruzamento de diversas bases (em 
inúmeras fontes), transformando assim em 
Dashboards, substituindo ferramentas do Office 
que impactam diretamente no tempo útil de 
dedicação de cada área. Isso seria outra forma 
de economia, tornando-se possível a utilização 
de forma mais estratégica e analítica daquele 
profissional. Esse novo modelo além de difundir 
entre a própria companhia, consolidando-se pelo 
custo zero independentemente da quantidade 
de usuários, é a porta de entrada pra que essas 
ferramentas passem a integrar também outros 
segmentos do próprio mercado, seja pequenas 
indústrias, distribuidores e até hospitais com a 
possibilidade de venda de suas licenças com 
infraestrutura completa.

Conclusão

Com percepção e experiência de quem atua na 
área, após discussões construtivas e ideias troca-
das com profissionais desse segmento, vejo que 
se tornou importante pensarmos em soluções 
bilaterais para expansão desse conceito, como: 
manuais, portais e materiais de apoio que ex-
plorem o conteúdo dessas ferramentas. Além 
do que vivenciamos em treinamentos internos, é 
extremamente rico e incentivador ao segmento 
elevar a capacidade de análises dessas ferramen-
tas, discussões de melhorias no armazenamento 
de dados, abastecendo a área foco de cada com-
panhia com condições de se chegar a cada vez 
mais a informações estratégicas com rapidez e 
fácil interpretação.

É de natureza comum utilizar bases de conteú-
do fictício em encontros e treinamentos dessas 
ferramentas, porém, na maioria das vezes, com 
produtos e estruturas de negócio diferentes das 
que utilizamos no nosso dia a dia.  As indústrias 
farmacêuticas costumam adquirir auditorias em 
fornecedores comuns de análises de mercados 
para suas decisões internas e monitoramento de 
seu segmento.

Business Intelligence 

Compreendemos até aqui o rumo que esse 
mercado vem tomando, suas necessidades e 
exigências, além de todo o aporte financeiro que 
sustenta esse segmento, mas quais seriam as 
ferramentas ideais, e até que ponto elas pode-
riam atender às necessidades?

Para ilustrar isso, o blog IT Central Station que 
é uma plataforma de conhecimento *crowd-
sourced reuniu mais de 155 mil opiniões envia-
das por usuários reais sobre as melhores ferra-
mentas de BI, a fim de apontar qual delas teve 
maior destaque em 2014.

Figura 1 – 5 Principais Ferramentas

Mas quando a pesquisa segmenta pela necessi-
dade de utilização de uma ferramenta x a estru-
tura, tamanho e potencial de uma da companhia, 
temos esses resultados.

 

Figura 2 – 5 Principais Ferramentas x Estrutura

Em fevereiro deste ano, o Gartner liberou o 
relatório anual com seus estudos e previsões 
para os próximos anos sobre softwares de Busi-
ness Intelligence e Analytics.

Quadro 1 - Quadrante Mágico Gartner

 

Analisando as ferramentas disponíveis, a opção 
de utilização a partir do grau de exigência da 
indústria e a evolução de capacidade dentro do 
quadrante ilustrado, tenho a incumbência de 
expor variáveis importantes desse segmento: 
investimento financeiro na ferramenta. 

O GARTNER publicou uma pesquisa em 27 de 
agosto de 2015 onde mostra os custos totais 
para projetos de BI em três anos. Foram anali-
sados 50 fornecedores de soluções de BI. Além 
dos investimentos iniciais – licenças e infraestru-
tura – devem ser computados muitos outros 
custos ao longo de três anos em projetos de BI: 
consultoria, manutenção anual, treinamentos, 
gestão de mudanças entre outros. Este custo 
total o GARTNER denominou BIPOC.

Fornecedor   Custo total em três anos  (US$)

Qlik                     13.050

Tableau                     15.916

Microstrategy  15.964

SAP                     17.106

TIBCO                     22.417

IBM Cognos   29.866

Oracle                      31.269

GoodData                      41.509

Microsoft                      45.097

Pentaho                      55.823

SAS                      61.495

Tabela 1 – Custos no período ((Fonte: Aditi 
Gestão & TI http://www.aditi.com.br).

Obs: a listagem acima mostra somente as princi-
pais soluções no Brasil. 
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Sendo assim, seria uma grande oportunidade 
para se aproveitar dessa propensão ao uso da 
tecnologia no setor. Workshops e treinamentos 
desenvolvidos por essas ferramentas com o en-
volvimento de todas as empresas concorrentes 
e estrutura de dados familiares de acordo com 
o segmento de mercado, seriam algumas das 
soluções para promover de fato esse processo 
de Benchmarking, a fim de se discutir em con-
junto essa preparação dos dados e maximização 
da capacidade de se analisar e utilizar ferramen-
tas com bases que estejam estruturadas da 
melhor maneira possível. Em nada essa prática 
interferiria nos resultados e objetivos traçados 
por cada companhia, afinal, o que faz a diferença 
é como executamos o que foi traçado.
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Cultivar o relacionamento 
com cada cliente de forma 
pessoal e exclusiva, certa-
mente, é o plano ideal para 
destacar-se em meio à con-
corrência.

Varejo farmacêutico

A importância do 
marketing de 
relacionamento para 
as empresas do 
setor farmacêutico 

Geraldo Monteiro

Grandes e pequenas empresas têm consciência 
da importância de realizar ações de marketing 
para tentar captar clientes e, por consequência, 
conseguir aumentar o volume de vendas. Acon-
tece que estamos na era do relacionamento, 
onde vender não é o suficiente. É preciso relacio-
nar-se com os clientes! 

Somente conquistando o cliente em todas as 
etapas da venda será possível criar uma relação 
de confiança entre as partes, onde ele saberá 
que pode contar com sua empresa quando 
precisar. Hoje em dia, não basta vender, tem 
que conquistar! Relacionar-se com o cliente 
é a melhor forma de criar uma relação forte e 
duradoura. E nessa linha de raciocínio, temos 
a figura do representante de um ou de vários 
produtos dos laboratórios farmacêuticos, que 
fazem visitação médica todos os dias.

A ideia principal do marketing de relacionamen-
to é manter-se em contato constante com os 
clientes, oferecendo-lhes ajuda conteúdo, infor-
mações e esclarecendo dúvidas, sendo essas 
algumas das funções do propagandista junto ao 
médico no seu dia a dia.

Somente estando sempre presente na vida do 
cliente que a empresa tornará viável uma relação 
de longo prazo com os seus públicos. O contato 
constante, feito de forma correta, faz com que a 
marca seja fixada na mente dos consumidores 
e, no caso dos representantes, faz com que a 
marca do produto seja sempre lembrada pelo 
médico.

Hoje em dia, existem plataformas que 
automatizam completamente os processos 

de marketing, inclusive os processos de 
relacionamento com clientes. Mas eles sempre 
esperam um contato direto e pessoal das 
empresas. Portanto, é crucial que as empresas 
entreguem uma comunicação transparente e 
totalmente direcionada, clara e objetiva, porque 
o tempo dos profissionais médicos está ficando 
cada vez mais escasso.

As plataformas de automação oferecem recur-
sos que facilitam o relacionamento com clien-
tes, como o envio de mensagens direcionadas 
de acordo com o comportamento do usuário 
dentro do site, chat ao vivo, entre tantas outras 
formas existentes. E o melhor de tudo: são fáceis 
de instalar e utilizar, e os resultados começam a 
aparecer mesmo nos primeiros dias de uso por 
ambas as partes.

É fato que as empresas focadas em relaciona-
mento com seus públicos tendem a ter melhores 
resultados em geral, pois elas contam com cli-
entes fixos e que, muitas vezes, se tornam de-
fensores da marca, como é o caso de muitos 
médicos que, no exercício de suas funções, de-
fendem determinados medicamentos, os quais 
eles acreditam que sejam os melhores para 
aquele tipo de tratamento para o qual ele está 
prescrevendo. 

Colocando tais ações em prática e, tendo em 
mente que o marketing de relacionamento traz 
resultados em longo prazo, sua empresa está 
caminhando em direção ao sucesso. Cultivar 
o relacionamento com cada cliente de forma 
pessoal e exclusiva, certamente, é o plano ideal 
para destacar-se em meio à concorrência e fixar 
sua marca na mente dos clientes, tornando-se 
referência para eles.

Geraldo Monteiro é Assessor Econômico 
do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo 
(Sincofarma-SP) e da Associação Brasileira do 
Comércio Varejista (ABCFARMA), e Diretor Executivo 
da Associação Brasileira dos Distribuidores  
dos Laboratórios Nacionais (Abradilan). 
E-mail: geraldo.monteiro25@gmail.com 
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No ano passado, a OMS 
informou que todos os 
anos morrem 17,5 milhões 
de pessoas vitimadas por 
doenças cardiovasculares, 
causa número um de morte 
em todo o planeta.

Dose Única

Nem só de amor 
vive o coração 

Floriano Serra

Há séculos, a figura do coração, na forma de de-
senhos, canções e poemas, tem sido a principal 
protagonista de declarações dos apaixonados. 
Nesse contexto, ela é popularmente associada 
ao amor, a ponto de, da grafia da expressão “eu 
amo você”, ou qualquer outro objeto de dese-
jo, dispensar as três letrinhas do “amo” que são 
substituídas pelo desenho do coração entre o 
“eu” e o “você”.

Quem não se lembra do clássico da música 
popular brasileira, “Carinhoso”, do saudoso 
Pixinguinha? “Meu coração, não sei porque, bate 
feliz, quando te vê...”– e, certamente, milhares de 
outras músicas citam algo parecido, embora não 
sejam tão famosas

Na verdade, para bater feliz, nem sempre basta 
ao coração seu dono ou dona olhar para a pes-
soa amada, como diz aquela canção. Para isso, 
ele precisa estar funcionando bem, o que signifi-
ca estar localizado num corpo saudável.

É aqui que entra a figura do cardiologista, cuja 
data comemorativa está sendo alvo de muitas e 
justas homenagens no mês de agosto.

Infelizmente, nem todas as pessoas, e parece 
que, principalmente, os homens, gostam de ir ao 
médico. Alguns, porque trazem do passado ul-
trapassados preconceitos que insinuam que, aos 
olhos dos vizinhos ou dos colegas de trabalho, 
ir ao médico seria uma demonstração de fragili-
dade – fama que é um golpe duro para o status 
do desavisado. Mais ou menos como acontece 
com a Psicoterapia.

Outras pessoas não vão regularmente ao médico 
por puro descaso com a própria saúde, adeptos 
da famosa alegação “ah, isso passa logo” ou en-
tão “ora, é uma dorzinha à toa”.

O pior é que a tal dorzinha no peito pode não 
ser à toa e nem passar logo. Também preocu-
pante é que essas pessoas não sabem que 
com o coração não se brinca. Só podem fazê-lo 
os poetas, compositores e escritores, e mesmo 
assim, exclusivamente, nas suas criações artísti-
cas. Fora isso, o assunto é muito sério, porque, 
às vezes, o descaso representa perda de um 
tempo que pode levar à perda da própria vida.

No ano passado, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) informou que todos os anos 
morrem 17,5 milhões de pessoas vitimadas por 
doenças cardiovasculares, causa número um 
de morte em todo o planeta.

Como sou psicólogo, e não médico, não quero 
me adentrar em questões clínicas do coração. 
O que me competia fazer está nas linhas acima.

Mas justamente como psicólogo, nada me im-
pede de lembrar aos que não levam o assunto 
do coração a sério, que o descaso com a saúde 
– e aqui incluem-se todas as partes do corpo 
–  é demonstração de enorme egocentrismo, 
porque o desavisado não está pensando na 
dor que poderá causar aos entes queridos, 
à toda sua constelação familiar, em todos os 
graus – com destaque para os pais, cônjuges 
e filhos.

Ninguém morre sozinho. Ao fazê-lo, morrem 
também, ainda que só emocional e psicologi-
camente, todas as pessoas que amam e admi-
ram o desavisado. Que, aliás, depois de ler este 
artigo, não será mais desavisado: o aviso está 
sendo dado aqui.

Um pedido para encerrar: fique esperto, amigo!

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

marca nas 
mãos  

de quem pratica 
o dia a dia da 

clínica médica, 
lê e prescreve.
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