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Profissão de futuro!
Em 14 de julho próximo, comemora-se o Dia do Propagandista, uma profissão que evoluiu 

ao longo dos anos e se tornou essencial para os laboratórios divulgarem seus lançamentos e 
inovações aos clientes.

Apesar dos avanços tecnológicos na área da comunicação, nenhuma outra estratégia é 
tão eficaz para a propaganda de medicamentos quanto a atuação do propagandista. É esse 
profissional que diariamente visita os médicos, buscando conhecer suas necessidades para 
atendê-las com ética e profissionalismo.

Por sua importância, mais uma vez rendemos nossas homenagens aos representantes, que 
têm contribuído para o crescimento e desenvolvimento do mercado farmacêutico brasileiro.

Mesmo diante das constantes transformações do setor, os propagandistas têm conseguido 
adaptar-se às mudanças, buscando o aprimoramento de seus conhecimentos e das técnicas 
utilizadas no exercício da profissão.

Se antigamente o representante precisava ser um bom “vendedor”, hoje ele deve atuar 
como um verdadeiro consultor, estudando o cliente e a concorrência, identificando as oportuni-
dades e levando para os laboratórios informações valiosas sobre o mercado.

Nesta edição, a Revista UPpharma preparou uma reportagem especial para homenagear os 
propagandistas. Na matéria, foram entrevistados representantes de várias Farmacêuticas, que 
avaliaram o atual mercado, apontando forças, fraquezas, ameaças e oportunidades presentes 
na profissão.

Mais do que depoimentos, os propagandistas entrevistados traçam uma análise do presen-
te e do futuro da propaganda médica no Brasil. São informações que os laboratórios podem 
também utilizar para desenvolver seus projetos. Afinal, poder ouvir a Força de Vendas sempre 
foi um dos maiores diferenciais da indústria farmacêutica.

Parabéns a todos os propagandistas pela passagem dessa data tão especial, quando po-
demos, mais uma vez, homenagear profissionais que realmente têm feito a diferença na pro-
moção dos medicamentos.

Sonia Orestes
Diretora-Geral
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Especial
Hoje, muito mais do que vendedores, 
os propagandistas precisam ser 
verdadeiros consultores de vendas. 
Veja na matéria de capa quais foram 
as principais transformações 
da profissão e como deverá 
ser o futuro da propaganda 
médica na opinião dos 
próprios representantes.

Interfarma
Comemorar o Dia do 
Propagandista é celebrar 
o dia da comunicação 
interpessoal na área 
médica. Veja no artigo 
de Jorge Raimundo.

Evento
Na presença de mais de duas mil pessoas, foi 
entregue, em 26 de abril, o Prêmio Sindusfarma 
de Qualidade 2009, que contempla os melhores 
fornecedores da indústria farmacêutica no Brasil 
em várias categorias. Confira os vencedores.37

8

18

14 de Julho
Grandes executivos de 
várias empresas ressaltam a 
importância do trabalho do 
propagandista e homenageiam 
esses profissionais pela 
passagem do dia 14 de Julho.



 

Um mês especial!
Julho é um mês especial. Especial porque no dia 14 
comemora-se o Dia do Propagandista Vendedor.

Não é feriado nacional e, neste ano, a data cai em 
uma terça-feira, dia de muito trabalho, como acontece 
rotineiramente. Mas para você, propagandista, o 14 de 
julho não é apenas um marco no calendário; é uma data 
para se comemorar o sucesso de seus esforços, que têm 
contribuído significativamente para o desenvolvimento do 
mercado farmacêutico. Portanto, sintam-se prestigiados e 
cumprimentados nesse dia.

Esta edição especial é uma homenagem a cada um dos 
homens e mulheres que honram a profissão, atuando de 
maneira eficaz e representando dignamente as empresas 
para as quais trabalham. Nossos agradecimentos aos 
profissionais que, acima de tudo, são pessoas especiais que 
transformam seus esforços em realizações.

Esperamos que todos os dias de suas jornadas sejam 
iluminados com esperanças que possam ser transformadas 
em realidade.

Parabéns a todos que abraçaram a profissão de 
Propagandista Vendedor!

Nelson Coelho
Publisher
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O profissional que diariamente visita 
os médicos, levando as mais novas in-
formações sobre os avanços da indús-
tria farmacêutica, é, na verdade, um 
propagandista da saúde. É ele quem, 
muitas vezes, permite aos médicos co-
nhecerem melhor os mais inovadores 
medicamentos criados para curar, di-
minuir ou eliminar a dor e prolongar ou 
melhorar a qualidade de vida.

Não se descobriu ainda meio mais 
eficaz para levar as novidades da in-
dústria à classe médica, devido às 
limitações impostas pela legislação 
que regula a propaganda de produtos 
farmacêuticos no Brasil. Assim, o pro-
pagandista assume papel fundamen-
tal no diálogo entre os laboratórios e 
o profissional de saúde. Sempre ávido 
por novidades e provas dos benefí-
cios do medicamento ao paciente, o 
médico tem nele o elo essencial para 
sua atualização. 

Se, por um lado, o médico passa 
no mínimo seis anos na universidade 
e mais alguns na especialização, por 

interfarma

Heróis 
anônimos

Comemorar o Dia 
do Propagandista 

é celebrar o dia 
da comunicação 

interpessoal na 
área médica.
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outro, o propagandista também enca-
ra um intenso período de treinamento 
para conhecer cada detalhe dos medi-
camentos e das doenças às quais se 
destinam. Por força das circunstâncias, 
não raro é um profundo entendedor de 
temas que vão da pediatria à geriatria, 
dialogando de igual para igual com o 
médico, pois, para desempenhar o seu 
papel com maestria, também domina 
uma sólida base científica, além de ser 
um especialista em comunicação.

Para formar esses peritos – em 
tempos em que a agilidade da infor-
mação é determinante para o sucesso 
do negócio –, a indústria utiliza, cada 
vez mais, diferenciadas ferramentas de 
treinamento e investe pesado na capa-
citação desses profissionais. 

A tecnologia foi definitivamente 
incorporada à rotina de trabalho dos 
propagandistas, conferindo muito mais 
dinamismo à sua formação. P odcasts, 
webcasts, SMS e cursos online, aces-
síveis por meio de multifuncionais por-
táteis a qualquer hora e em qualquer 
lugar, aliados aos tradicionais trei-
namentos presenciais, permitem ao 
profissional estar sempre atualizado e 
conectado com o laboratório, aces-
sando informações relevantes para o 
desempenho da função e provendo o 
escritório com dados estratégicos so-
bre os desafios enfrentados diariamen-
te no campo.

Assim, os resultados de um estudo 
clínico apresentados em um prestigia-
do congresso científico internacional 
chegam no minuto seguinte ao propa-
gandista, que imediatamente passa a 
transmitir essa valiosa informação aos 
médicos, que não puderam participar 

do evento. Nesse contexto, ele cumpre 
papel fundamental na atualização do 
profissional de saúde, dando subsídios 
para o médico definir a melhor estra-
tégia terapêutica para cada paciente. 
É ele também quem primeiro identifica 
as ofensivas da concorrência e ajuda a 
traçar as estratégias de contra-ataque. 
Nem mesmo no aconchego do lar o 
propagandista consegue se desligar 
do trabalho, pois, muitas vezes, pre-
cisa armazenar em casa as amostras 
grátis que distribuirá aos médicos.

Geralmente, o principal executivo 
de um laboratório é um ex-propagan-
dista que fez carreira, passando por 
todos os escalões da empresa. Isso 
acontece porque o desempenho da 
função pressupõe certas característi-
cas e habilidades, como ética, respon-
sabilidade, credibilidade, persistência, 
dedicação, flexibilidade, carisma, re-
lacionamento interpessoal, facilidade 
de comunicação, gerenciamento de 
tempo, administração de custos, entre 
outros aspectos também valorizados 
em um líder. 

Os funcionários que trabalham in-
tramuros, nos departamentos de Re-
cursos Humanos, Financeiro, Jurídico, 
Marketing, Comunicação, Pesquisa e 
Desenvolvimento, Médico e Produção 
também podem trilhar uma carreira 
excepcional na indústria farmacêutica, 
chegando ao topo das corporações. 
Mas, para que desempenhem o car-
go de presidente em sua plenitude, o 
ideal é que vivenciem o dia-a-dia ex-
tramuros, ou seja, precisam duelar no 
campo de batalhas, no qual as ideias 
da empresa são difundidas, os seus 
produtos se materializam em alívio do 

Jorge Raimundo é Presidente do Conselho Con-
sultivo da Interfarma – Associação da Indústria Far-
macêutica de Pesquisa.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br

sofrimento ou esperança e a sua ima-
gem é construída dia após dia. 

Tanto nas capitais quanto nas pe-
quenas cidades do interior, quando 
o propagandista entra no consultório 
para desenvolver o seu trabalho, ele 
representa não apenas a companhia 
que o emprega, mas toda a indústria 
farmacêutica. Perante o médico, ele é 
o laboratório e personifica a imagem 
do setor.

Um verdadeiro herói anônimo, o 
propagandista, muitas vezes, é cha-
mado pelo médico pelo nome do la-
boratório que representa. Incorpora 
toda a infraestrutura e todo o conhe-
cimento acumulado pela companhia 
ao longo de anos e tem a árdua mis-
são de, em poucos minutos, trans-
mitir todo esse arcabouço em uma 
mensagem clara, objetiva e convin-
cente que possa se concretizar em 
prescrição. Receita que reflete não 
só a qualidade dos medicamentos 
e a confiança do médico na escolha 
de produtos seguros e eficazes, mas, 
acima de tudo, o trabalho incansável 
desse profissional em comunicar as 
inovações da indústria.

Comemorar o Dia do Propagan-
dista é celebrar o dia da comunica-
ção interpessoal na área médica.  
É celebrar a luta para minimizar a dor, 
melhorar e prolongar a qualidade de 
vida ou curar doenças. Em suma, é 
celebrar a saúde. 

Um verdadeiro herói anônimo, o propagandista, 
muitas vezes, é chamado pelo médico pelo 

nome do laboratório que representa.

Jorge Raimundo
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sindusfarma

Lauro Moretto é Vice-Presidente Executivo do 
Sindusfarma – Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo.
E-mail: lauromoretto@sindusfarma.org.br

Lauro Moretto

Estão a todo vapor os preparativos 
para a realização dos III Jogos 
Abertos Sindusfarma, a principal 
competição esportiva entre 
empresas do setor farmacêutico.

Eventos Sindusfarma

Os próximos meses serão de mui-
to trabalho para o Sindusfarma. Entre 
os vários projetos em andamento está 
a participação da entidade na Expo 
Proteção e Expo Emergência 2009 
– Feira Internacional de Saúde e Se-
gurança no Trabalho, maior evento de 
formação profissional dessa especiali-
dade. No estande será dado destaque 
à Coletânea de Boas Práticas de Se-
gurança, Higiene e Medicina no Traba-
lho. A obra, que neste ano ganha dois 
novos volumes, é uma das principais 

ferramentas produzidas 
pelo Grupo de Seguran-

ça no Trabalho da entidade 
(GST-Sindusfarma) e tem 
como proposta servir de 
referência e fonte de orien-
tação para as indústrias 
do setor farmacêutico. O 
evento acontecerá de 26 
a 28 de agosto, em São 
Paulo (SP). 

Outra iniciativa, previs-
ta para o mês de agosto, 
é a realização do “Seminá-
rio Sindusfarma” durante a 

CPhI South America – Feira 
Internacional de Ingredientes 

para Indústria Farmacêutica. 
Com o objetivo de divulgar o 

Sindusfarma como entidade de van-
guarda na discussão e implementação 
de temas inovadores para a indústria 
farmacêutica, o encontro prevê diver-
sas apresentações, todas a cargo da 
equipe de profissionais e consultores 
das várias áreas da entidade. Progra-
mado para três tardes, de 26 a 28 de 
agosto, no Centro de Convenções 
Transamérica, em São Paulo (SP), terá 
como temas Desafios da Crise no Se-
tor Industrial Farmacêutico, Desafios 
do Modelo de Gerenciamento Atual no 
Setor Industrial Farmacêutico e Quali-
dade: dos Insumos até a Comercializa-
ção do Medicamento.

Também estão a todo vapor os 
preparativos para a realização dos III 
Jogos Abertos Sindusfarma, a princi-
pal competição esportiva entre empre-
sas do setor farmacêutico, cujo evento 
de lançamento ocorreu no último dia 
24 de abril. O encontro, promovido no 
auditório do Sindusfarma, incluiu uma 
palestra do Deputado Federal e Se-
cretário Municipal de Esportes de São 
Paulo, Walter Feldman. Na ocasião, 
também foi lançada a segunda edição 
da Revista Jogos Abertos Sindusfar-
ma, que traz os principais momentos 
do torneio realizado em 2008 e registra 
os resultados dos quase 200 jogos, 
disputados por mais de 1.400 atletas 
de 24 empresas, que garantiram o su-
cesso dessa competição. A adesão 
para patrocínio dos III Jogos Abertos 
Sindusfarma estará aberta até o final de 
julho, e a inscrição das equipes para as 
competições será encerrada em mea-
dos de agosto. A data da Caminhada 
da Solidariedade, que tradicionalmente 
dá início ao certame, já está marcada. 
Será no dia 29 de agosto, no Parque 
do Ibirapuera, em São Paulo. 



Snif Brasil
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“– Então a Anvisa desconhece que 
muitos medicamentos isentos de pres-
crição são propagados pelos laborató-
rios exclusivamente à classe médica?” 
– questionou-me Mário.

Eu o conheço há muito tempo. 
Ambos fizemos residência médica no 
mesmo hospital. Eu, em cirurgia geral, 
e Mário em clínica médica. Nosso gos-
to pela discussão de temas médicos, 
alternados por boa dose de filosofia, 
vem dos incontáveis plantões que jun-
tos compartilhamos. Após o término da 
residência, cada um seguiu o seu cami-
nho. Mário permaneceu fiel à sua esco-
lha e hoje desfruta de invejável reputa-
ção nos meios médico e acadêmico. 

Eu, após alguns anos, deixei sedu-
zir-me pela indústria farmacêutica, na 
qual atuo até hoje. Apesar disso, nun-
ca perdemos o contato, inclusive pelo 

fato de Mário ser visitado por nossos 
propagandistas e, frequentemente, 
dar-me sua opinião sobre a atuação 
desses profissionais.

Mas, voltando à questão levantada 
por Mário, fui obrigado a responder 
que sim. Tudo indica que a Anvisa, ao 
proibir a distribuição aos médicos de 
amostras grátis de produtos isentos de 
prescrição, mostrou total desconheci-
mento da existência dessa realidade, 
inclusive a expressão medicamento 
OTX foi criada para caracterizar o me-
dicamento isento de prescrição (OTC), 
que é propagado somente ao médico.

“– Sinceramente, não consigo en-
tender a lógica dessa proibição” – adu-
ziu Mário.

 “– Também tenho pensado muito 
sobre essa e outras disposições da 
nova norma regulamentadora da pro-
paganda e publicidade de medicamen-
tos (RDC nº 96/2008), editada pela An-
visa em dezembro de 2008, e não vejo 
qual benefício a sociedade poderá ter 
no caso específico da proibição des-
sas amostras” – questionei.

“– Bem sabes que todas as amos-
tras que recebo direciono para uso na 
clínica comunitária, que nosso hospital 
mantém em uma das vilas mais pobres 
da cidade. E muitos desses medica-
mentos, como analgésicos, anti-infla-
matórios e antissépticos, são isentos 
de prescrição, porém, extremamente 
necessários para atendermos a popu-
lação carente.”

“– É, Mário, eu sei. Quem não sabe 
é a Anvisa” – lamentei. “– Nem imaginas 
o antagonismo que existe por parte de 
muitos setores da sociedade em rela-
ção à propaganda de medicamentos, 

como, por exemplo, o IDEC, várias so-
ciedades médicas e farmacêuticas, in-
clusive, dentro do próprio Ministério da 
Saúde e de organismos a ele ligados.” 

Nesse momento, me lembrei ainda 
que até o Ministro da Saúde, José Go-
mes Temporão, em seu livro A propa-
ganda de medicamentos e o mito da 
saúde, de 1986, posiciona-se contrá-
rio à propaganda médica.

“– Entretanto, caro Geyer, é preci-
so admitir que, muitas vezes, a ética é 
agredida por certas práticas adotadas 
pelo marketing farmacêutico.”

“– Concordo, Mário. Mas, nova-
mente surge a questão: todos pagan-
do pelos erros de alguns. Não é justo. 
Precisamos mostrar à sociedade que 
há, na verdade, uma grande discus-
são filosófica por trás dessas medidas.  
E aqui me valho das palavras de Pas-
cal, que dizia, no século XVII, haver 
dois excessos: o primeiro, a exclusão 
da razão, e o segundo, admitir apenas 
a razão” – citei. “– Precisamos, com 
mais tempo, discutir a Bioética da In-
tervenção, preconizada pelos adversá-
rios da propaganda de medicamentos 
e alicerçada na filosofia utilitarista de 
Jeremy Bentham e John Stuart Mill.”

Despedindo-me, ainda brinquei 
com Mário, dizendo-lhe que ele não 
poderia mais colecionar canetas, visto 
que a indústria está proibida de distri-
buir qualquer tipo de brinde, mesmo 
prosaicas réguas e canetas. 

alanac

Carlos Alexandre Geyer é Presidente da Alanac 
– Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Na-
cionais.
E-mail: alanac@alanac.org.br

Carlos Alexandre Geyer

Não vejo qual benefício 
a sociedade poderá ter 
no caso específico da 
proibição de amostras 
grátis pela nova 
legislação da Anvisa.

Doutor desculpe-nos,
mas não podemos fornecer 
amostras grátis
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“Um negócio que não 
produz nada além de dinheiro 

é um negócio pobre.”
(Henry Ford)

Conquistamos em apenas 12 anos 
de existência o 9º lugar no ranking em 
vendas de medicamentos sob prescri-
ção médica, ocupamos a liderança em 
prescrições de medicamentos cardio-
vasculares e somos uma das empre-
sas que mais investem em pesquisa 
no Brasil. Pensando nisso e analisando 
a frase sábia de Ford, temos o orgulho 
de dizer que produzimos SAÚDE. 

Nesse trabalho, de esforços com-
partilhados, a nossa Força de Vendas, 
com quase 900 pessoas, ocupa um 
lugar de destaque. Estamos entre as 
maiores equipes do mercado farma-
cêutico nacional, mas nos diferencia-
mos pela qualidade do trabalho feito 

no campo. Nossos propagandistas 
têm alma, aliás, temos o nosso próprio 
DNA, reconhecido facilmente pela mo-
tivação e pelo entusiasmo contagian-
tes. Essa é a nossa riqueza.

Pessoalmente, admiro a garra e o 
comprometimento que essa equipe 
tem em relação a seu trabalho, en-
carando os desafios com a criativi-
dade característica dos vencedores.

Outro ponto importante é a capa-
citação do nosso time, que, por meio 
de treinamentos periódicos vivenciais 
e pelo portal online, estão sempre ap-
tos a disseminar informações atualiza-
das sobre produtos em nosso painel 
médico, que abrange todo o território 
brasileiro.

Neste ano, consegui realizar ou-
tro sonho: partilhar com a equipe de 
vendas experiências do dia-a-dia no 
campo. No meu blog, destinado ex-
clusivamente aos propagandistas, 

publico mensagens e notícias sobre a 
Biolab e o mercado, e eles manifestam 
suas opiniões. Quase três meses após 
o lançamento, o blog conta com mais 
de 2.500 acessos. Estreitamos nosso 
relacionamento e, hoje, temos um ter-
mômetro dinâmico sobre o resultado 
de nossas ações.

Agradeço a dedicação de cada um, 
fundamental na construção da história 
da Biolab, na construção da história da 
minha vida.

Parabéns pelo Dia do Propagan-
dista! 

14 de julho

Cleiton Castro Marques é Presidente da Biolab 
Sanus Farmacêutica.
Website: www.biollabfarma.com.br

Cleiton Castro Marques

Nossa Força, 
nossa riqueza
Nesse trabalho, de esforços 
compartilhados, a nossa 
Força de Vendas, com 
quase 900 pessoas, ocupa 
um lugar de destaque.
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especial

Apesar do avanço da tecnologia, da 
comunicação em massa e das técnicas 
da propaganda, a indústria farmacêuti-
ca dispõe de uma maneira profissional 
e humana para divulgar seus produtos 
individualmente aos médicos: o Propa-
gandista Vendedor.

É esse profissional que visita dia-
riamente os médicos, informando-os 
a respeito das inúmeras inovações 
terapêuticas que os ajudarão a salvar 
diversas vidas. 

Trata-se de uma profissão que sur-
giu há mais de 50 anos, cujos primeiros 
representantes superaram desafios e 
abriram espaço para que os profissio-
nais de hoje pudessem construir uma 
trajetória de sucesso, conquistando o 
reconhecimento para toda a categoria. 

Mas nessa jornada, a profissão vem 
passando por grandes transformações. 
O propagandista de hoje necessita de 
uma formação abrangente para aten-
der a um novo perfil de clientes, muito 
mais exigentes e esclarecidos.

Essa formação envolve horas de 
intensos treinamentos, nos quais eles 
conhecem não somente detalhes dos 
medicamentos, mas também apren-
dem sobre técnicas de vendas e de 
comunicação e obtêm informações 
científicas, a fim de abordarem os 
médicos com propriedade e conheci-
mento.

Na era da tecnologia, o propa-
gandista de hoje também dispõe de 
um arsenal tecnológico por meio do 
qual consegue realizar seu trabalho 
com mais produtividade, rapidez e 
eficiência. Mas para um resultado 
positivo, todos esses recursos es-
tão aliados a muito talento, o que 
faz com que esse profissional seja 
praticamente insubstituível na pro-
paganda médica, principalmente em 
um mercado tão dinâmico quanto a 
indústria farmacêutica.

“Para atuar na área de vendas, que 
é cada vez mais estratégica para as 
empresas, já que traz receitas, gera 

oportunidades de negócios e fideliza 
os clientes, o propagandista preci-
sa ser dinâmico, ter capacidade de 
comunicação verbal, ser empático, 
possuir grande capacidade de per-
cepção e ser proativo. Cada vez mais 
esses profissionais aliam experiência 
à formação acadêmica e buscam o 
autodesenvolvimento. A atuação do 
profissional do campo passou a ser 
muito mais estratégica e analítica”, 
destaca Cristina Sakai, propagandista 
do Novo Nordisk.

Para Ricardo Zaparolli, propagan-
dista da Biolab, no Brasil, o represen-
tante é hoje um profissional multiespe-
cialista. “É uma profissão que exige um 
conhecimento global, técnico e cientí-
fico, visto que o representante traba-
lha diariamente com a classe médica.  
É de suma importância o propagandis-
ta dominar por completo todas as in-
formações de seus produtos, a fim de 
levar à classe médica informações que 
agreguem conhecimento”, opina.

Propagandista Médico
Os desafios e oportunidades de uma 
profissão que atravessou o tempo
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Atualização 
constante
De fato, a propaganda 

médica proporciona uma 
base sólida de carreira e prepara 

os profissionais para assumirem novos 
desafios dentro das empresas. Mas 
para se capacitar e abordar com dife-
renciação os médicos em tempos de 
alta competitividade, os representantes 
buscam, cada vez mais, o aprimora-
mento por meio de treinamentos ofere-
cidos pelas empresas, participação em 
cursos, em palestras, em workshops 
etc., a fim de aperfeiçoarem sua visão 
de negócio e interpretarem os diversos 
cenários existentes. 

“A profissão de propagandista tem 
fundamental importância não só para o 
médico, mas para a população em ge-
ral. O papel do representante é trazer 
atualizações de produtos, procedimen-
tos e soluções para o dia-a-dia do mé-
dico, que são também essenciais para a 
vida dos pacientes. O suporte oferecido 
pelos laboratórios, como treinamentos, 
materiais adequados (amostras, estu-
dos científicos etc.) e, principalmente, 
medicamentos de qualidade, faz com 
que o representante possa desenvolver 
suas atividades com maior facilidade”, 
avalia Kátia Perpétua de Oliveira, propa-
gandista da Biolab.

Para ela, hoje os profissionais são 
mais bem preparados para atuar no 
mercado. As informações necessárias 
sobre o setor chegam com maior rapi-
dez e confiabilidade por meio dos avan-
ços tecnológicos disponíveis (utilização 
de computador, palm top, internet para 
treinamentos, dados de mercado dis-
poníveis como DDD, Close-Up, Audit 
Pharma etc.). “Por outro lado, temos 
de enfrentar uma concorrência acirra-
da, o que faz, muitas vezes, que os 
médicos coloquem entraves para o re-
cebimento dos propagandistas, como 
o estabelecimento de dias, horários 
e quantidade de representantes 
para visitá-los. Além disso, atu-
almente, há maior rigidez nas 

regras estabelecidas pelas agências 
reguladoras de saúde, que limitam a 
forma de trabalho das empresas, im-
plicando alterações constantes na pro-
paganda médica, sem contar o desco-
nhecimento por parte dos pacientes a 
respeito do trabalho e da importância 
dos propagandistas, muitas vezes, re-
clamando das visitas nos horários de 
consultas”, revela Kátia.

Troca de receita
Há 37 anos atuando como pro-

pagandista, José Ibañez Ribeiro, pro-
pagandista do Laboratório Torrent, 
testemunhou de perto as muitas trans-
formações da profissão, como o sur-
gimento das distribuidoras de medica-
mentos, a entrada das mulheres, o que 
era raro naquela época, o advento da 
informatização e do pedido eletrônico, 
bem como a criação do pregão, das 
concorrências via internet, das audito-
rias de vendas etc.

Para ele, o propagandista é hoje 
muito mais do que um simples vende-
dor. É um agente comprometido com a 
saúde, que precisa estar atento a uma 
nova realidade. 

Para Ibañez, as maiores trans-
formações na profissão ocorreram, 
principalmente, na área tecnológica. 
“A rapidez com que os meios tecno-
lógicos disponibilizam as informações, 

certamente, é a maior transformação. 
A facilidade proporcionada pela infor-
mação melhorou e facilitou o trabalho 
do propagandista, mas a concorrência 
agressiva, certamente, é o que tem de 
mais difícil”, comenta.

Ele também concorda que um dos 
maiores desafios do propagandista é 
lidar com as restrições dos médicos e 
hospitais, que, em alguns momentos, 
limitam a entrada dos representantes 
em suas instalações e consultórios, 
devido ao grande número de atendi-
mento que precisam realizar.

“Outra dificuldade que vejo é a troca 
da receita original do médico no ponto-
de-venda, principalmente por meio do 
oferecimento de similares. Mas as ad-
versidades encontradas, normalmente, 
são contornadas por meio do contato 
mais personalizado ou ações específi-
cas nos pontos-de-venda, estreitando 

O propagandista que 
está atento promove 

uma interação 
com o médico, 

descobrindo as suas 
necessidades e a melhor 

maneira de atendê-lo.
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relacionamentos com farmacêuticos e 
balconistas”, comenta Ibañez.

Ricardo Zaparolli, propagandista 
da Biolab, também compartilha des-
sa opinião. Para ele, as trocas dos 
medicamentos nos pontos-de-venda 
têm sido um dos grandes obstáculos 
a serem ultrapassados na propaganda 
médica. “Isso tem motivado alguns la-
boratórios a criarem equipes somente 
para vendas, compartilhando informa-
ções dos produtos da empresa com 
os atendentes, balconistas, farmacêu-
ticos e outros”, acrescenta.

Outro ponto de discussão refere-se 
ao tempo reduzido que o propagan-
dista dispõe para fazer a propaganda 
medica. “O profissional precisa trans-
mitir objetivamente a mensagem para 
o médico. Hoje, é curto o espaço de 
tempo que temos para levar uma men-
sagem precisa e vendedora ao cliente 
e para desenvolvermos nossos relacio-
namentos”, lamenta Ricardo.

Concorrência acirrada
Newton Valim, propagandista da 

Torrent, levanta outra questão impor-
tante. Ele lembra que a própria diver-
sidade de produtos existente hoje no 
Brasil fez aumentar em muito a con-
corrência no mercado farmacêutico.

“A profissão, que até alguns anos 
atrás era somente para divulgação de 
produtos farmacêuticos (referência e si-
milares), hoje está bastante fragmentada, 
pois o espaço da propaganda no con-
sultório também está sendo ocupado 
por vendedores de genéricos, farmácias 
de manipulação e, mais recentemente, 
produtos biotecnológicos”, lembra.

Por outro lado, Newton também 
acredita que a evolução dos tempos 
trouxe facilidades para os profissionais. 
Para ele, uma delas foi o surgimento das 
auditorias de mercado, que revelam infor-
mações importantes sobre os produtos, 
as empresas e seus clientes, propiciando 
ao representante trabalhar os médicos de 
forma mais assertiva.

“Ao passo que as auditorias nos 
ajudam, elas também nos trazem de-
safios, como a aferição de dados e 
planilhas, que demanda muito tempo. 
O propagandista precisa estar com o 
cliente 100% do tempo, seja no con-
sultório ou no ponto-de-venda, desen-
volvendo relacionamentos e evitando 
possíveis trocas de receitas”, opina.

Nesse apecto, Adriana de Oliveira 
Andrade, propagandista da Heel do 
Brasil Biomédica, acredita que com as 

ferramentas disponíveis nos dias 
de hoje, o propagandista tem 

todas as condições para reali-
zar com sucesso a promoção 
dos medicamentos. “O pro-
pagandista que trabalha com 

planejamento tem tudo para 
desenvolver um bom trabalho. Os 

laboratórios concedem todas as 
ferramentas. É só saber executar.  
Na área de treinamento, a tecno-
logia nos ajudou muito. Hoje, po-
demos ter treinamentos e revisões 
pela internet, o que proporciona 

ficarmos mais tempo no campo. É ver-
dade também que os laboratórios estão 
cada vez mais exigentes. Por isso, o 
profissional tem de ser dedicado, estar 
focado e procurar atingir todas as exi-
gências, inclusive, quanto à formação 
acadêmica”, salienta Adriana. 

Mais flexibilidade
O fato é que diante de clientes mais 

exigentes e esclarecidos, a capacidade 
de se adaptar a novos cenários e de li-
dar com adversidades é uma das qua-
lidades que os propagandistas tiveram 
de desenvolver ao longo dos anos. 

Na visão de Kátia, da Biolab, para 
enfrentarem os inúmeros desafios do 
mercado atual, a qualidade dos pro-
dutos e a seriedade do laboratório são 
pontos-chave para se ultrapassar as 
barreiras. “As atualizações e o domínio 
dos medicamentos e das tendências 
para o segmento passadas para os 
médicos são de extrema importância 
para construirmos um bom relaciona-
mento entre as partes. Essa troca de 
informações é benéfica para os dois 
lados. O médico recebe em seu con-
sultório prestações de serviço e atuali-
zações constantes. Já o representante 
poderá colher informações importan-
tes para o desenvolvimento de novas 
ações e aprimorar continuamente seu 
trabalho, conquistando uma importân-
cia vital nas decisões estratégicas to-
madas pelos laboratórios”, avalia. 

Mas se por um lado dificuldades 
geram incertezas, por outro, também 

O propagandista 
que trabalha com 
planejamento 
tem tudo para 
desenvolver um 
bom trabalho.
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trazem crescimento e oportunidade. 
Newton Valim, da Torrent, acredita que 
os atuais desafios ajudarão no cresci-
mento dos profissionais. “Por possuir 
informações privilegiadas, que aliadas 
a outros atributos necessários para um 
bom propagandista, o representante 
torna-se um candidato potencial a ter 
um setor de destaque”, prevê Newton.

Já para Fernanda Gregorczyk Pon-
tes, propagandista da Torrent, cada pro-
fissional acaba desenvolvendo seu pró-
prio método para atuar em um cenário 
adverso. “Não existe uma fórmula para 
enfrentar as dificuldades que todos os 
dias surgem em nosso caminho. Mas, o 
conhecimento do setor em que o repre-
sentante atua e o relacionamento com 
o médico e com a secretária ajudam 
muito a superá-las. O propagandista 
que está atento promove uma interação 
com o médico, descobrindo as suas 
necessidades e a melhor maneira de 
atendê-lo”, alerta a propagandista. 

De qualquer forma, seja qual for a 
abordagem usada pelo propagandista, 

no mercado atual uma verdade é abso-
luta: não há espaço para amadorismo.

“A concorrência é muito acirrada. 
Há necessidade de constante atualiza-
ção, pois o conhecimento do produto e 
do concorrente faz a grande diferença 
no momento da propaganda”, descre-
ve Eunice Hiromi Umezo, propagandis-
ta da Apsen Farmacêutica.

Estabilidade de emprego
Outro desafio da profissão, apon-

tado pelos propagandistas, refere-se 
à estabilidade no emprego. “Com as 
constantes fusões de laboratórios, au-
mento da concorrência e crise mundial, 
que provocam fechamentos de linhas 
de produtos, muitos representantes 
não são aproveitados”, lembra Fernan-
do Sampaio Golla, propagandista da 
Apsen Farmacêutica.

Para lidar com essa realidade, 
segundo ele, muitos representantes 
estão também procurando melhorar 
seu currículo, investindo em cursos 
de pós-graduação e outros em sua 
área de trabalho, bem como buscan-
do oportunidades em laboratórios que 
ingressam no País.

“Com a atual política de fusões 
de empresas e a consequente dimi-
nuição de vagas no mercado de tra-
balho, alguns profissionais procuram 
por empresas e linhas de trabalho seg-
mentadas, nas quais é possível criar 
know-how e ser reconhecido pela ex-
celência na execução desses nichos”, 
acrescenta Bruno Casselli, propagan-
dista do Novo Nordisk.

Thais Esgolmin Bezerra, propagan-
dista da Bristol-Myers Squibb, lembrou 
que nos últimos dez anos houve uma 
transformação importante no cenário 
competitivo do segmento farmacêutico 
brasileiro, disparada, principalmente, 
pelo advento dos genéricos e pela lei 
de patentes. “A competitividade cres-
ceu, o que obrigou os laboratórios a 
investirem ainda mais pesado em trei-
namento e capacitação, o que é posi-
tivo. Por outro lado, as fusões entre as 

organizações, decorrentes da necessi-
dade de ganho de poder competitivo, 
enxugaram significativamente o núme-
ro de postos de trabalho, afetando di-
retamente a função do propagandista 
e ampliando a competição também no 
sentido profissional”, descreve Thais.

Driblar o estresse que essas e ou-
tras situações do dia-a-dia da profis-
são provocam também é uma cons-
tante na vida dos propagandistas, 
especialmente em épocas em que a 
busca por maior produtividade nas 
visitas médicas é primordial para os 
laboratórios.

“Vivemos na era do estresse. To-
dos achamos que não temos tempo 
a perder. Muitas vezes, encontramos 
os consultórios, clínicas e hospitais 
com muitos pacientes aguardando a 
consulta. O médico, por vezes, chega 
atrasado devido a intercorrências, e 
os pacientes acabam se incomodan-
do com a nossa presença. Em alguns 
casos, o médico acaba se atrasando 
e solicita uma visita mais rápida do 
propagandista. E aí usamos o bom 
senso para conseguir passar a men-
sagem de uma forma rápida e obje-
tiva, mas eficiente”, completa Eunice, 
da Apsen.  

Para atuar em situações como es-
sas, Eunice procura realizar as visitas 
médicas em horários em que não há 
um grande número de pacientes. “Mui-
tas vezes, chegamos cedo, antes do 
início das consultas, ou também no fi-
nal das consultas. Há também alguns 
médicos que preferem agendar nos-
sas visitas ou estabelecem um dia da 
semana e horários predeterminados”, 
explica.

Evolução das técnicas 
da propaganda
Na tentativa de aumentar a produ-

tividade de sua Força de Vendas, os 
laboratórios também buscam aprimo-
rar cada vez mais as técnicas de pro-
paganda médica.

Muitos laboratórios 
acabam se 
esquecendo que o 
contato frequente 
e direto com o 
médico continua 
sendo uma das 
melhores estratégias 
de negócios.
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Afinal, diante da concorrência e da 
diversidade de medicamentos, o obje-
tivo das Farmacêuticas é encontrar a 
maneira mais eficiente de abordar seus 
clientes. 

“Acredito que todas as técnicas 
conhecidas pela indústria farmacêutica 
podem ser utilizadas em diferentes ce-
nários. Hoje, dependendo do objetivo e 
do nicho de mercado de cada empresa, 
é necessário implantar soluções antigas 
e com resultados já consagrados”, co-
menta Bruno, do Novo Nordisk.

Para Fernando Golla, da Apsen 
Farmacêutica, na propaganda médica 
o importante ainda é o diálogo com o 
médico. “Vejo que o bate-papo com a 
classe médica para descobrir suas ne-
cessidades, aliado a uma sequência e 
frequência nas visitas, é uma técnica 
valiosa para os laboratórios”, comenta.

Na opinião dos propagandistas, 
o que de fato acontece é que muitos 
laboratórios, na busca incessante por 
resultados, acabam se esquecendo 
que o contato frequente e direto com o 
médico continua sendo uma estratégia 
eficiente para melhorar a relação inter-
pessoal com esse cliente.

“As técnicas utilizadas na propa-
ganda são necessárias para nortear o 
trabalho do representante. Entretanto, 
elas não podem ser engessadas, uma 
vez que o trabalho do propagandista é 
muito dinâmico e requer uma adapta-
ção e desenvoltura de acordo com o 
cenário”, opina Kátia, da Biolab.

Para a propagandista, existem 
muitas oportunidades de melhorias 
nessa área. Na visão de Kátia, deve 
haver maior flexibilidade por parte de 
alguns laboratórios que, ao exigirem 
uma rigidez na execução das técni-
cas de propaganda, acabam meca-
nizando o trabalho e fazendo com 
que o médico perca o interesse em 
interagir. “Cada médico possui uma 
característica própria e, portanto, a 
propaganda deve ser adequada a 
cada perfil, mas não se esquecendo, 
é claro, dos preceitos básicos: orga-
nização, conhecimento, sinceridade, 
firmeza, objetividade e clareza à pro-
paganda”, analisa Kátia. 

Isso é tão verdade, que não são 
poucos os médicos que, apesar dos 
vários recursos tecnológicos dispo-
níveis na propaganda médica, ainda 
preferem o contato personalizado.

“As técnicas utilizadas na propa-
ganda médica sofreram adaptações 
e modernizações ao longo dos anos. 
Mesmo assim, existem médicos que 
não as aceitam, preferindo o diálogo e 
o bate-papo no consultório. Por isso, o 
desafio dos laboratórios hoje é identifi-
car a melhor maneira de tornar a visita 
do propagandista mais agradável para 
a classe médica, trabalhando com 
mais foco e otimizando o tempo para 
que o cliente nos receba com mais sa-
tisfação”, afirma Ibañez, da Torrent.

Leonardo Guimarães Argemiro, 
também propagandista do Laboratório 
Torrent, afirmou que em se tratando 
das técnicas da propaganda médica, 
percebe-se uma preocupação dos 
propagandistas em buscar a atualiza-
ção e munir-se de informações que 
possam deixá-lo à frente dos concor-

rentes. “A pesquisa de campo traz 
dados relevantes e importantes para 
facilitar a criação de estratégias diante 
das dificuldades. As técnicas utilizadas 
hoje visam atingir com maior rapidez 
a classe médica e trazer um retorno a 
curto prazo. Todas as empresas agem 
ao mesmo tempo, e o que se espe-
ra é que o seu produto seja o mais 
lembrado e prescrito pelos médicos. 
Noto que o que tem melhorado nesse 
campo são os trabalhos das áreas de 
m arketing e de inteligência de merca-
do, que buscam informações atualiza-
das e precisas para atingir os objetivos 
no tempo certo e sem dar espaço para 
os concorrentes. O objetivo é chegar 
sempre na frente e conquistar o espa-
ço merecido no receituário do médi-
co”, revela Leonardo. 

Já para Newton Valim, da Torrent, 
a eficácia das técnicas de propaganda 
médica depende muito da utilização 
que se faz de cada uma delas. “Pela 
maneira com que cada um emprega 
as técnicas da propaganda é possível 
descobrir claramente quem é um bom 
profissional. É aí que se faz a diferen-
ça”, garante o propagandista.

Nesse aspecto, Thais Bezerra, da 
Bristol-Myers Squibb, descreve dois 
tipos de abordagem na propaganda 
médica: a que se concentra na comuni-
cação direta de benefícios, comumente 
ressaltando o preço do medicamento ou 
o custo de tratamento, sem preocupa-
ção com o ponto de vista do médico; e 
a que privilegia a investigação mais de-
talhada das necessidades dos médicos 
e, por consequência, a colocação dire-
cionada dos benefícios e claims estraté-
gicos estabelecidos pelo marketing. “Mi-
nha opinião é a de que a segunda forma 
de abordagem, além de ser mais rele-
vante e agregadora para o cliente, tam-
bém colabora para a percepção positiva 
para o propagandista. Dessa maneira, 
creio que técnicas que fortaleçam essa 
forma de atuação deveriam ser regra e 
ponto de atenção dos departamentos 
de treinamento”, analisa Thais.

O propagandista de 
hoje necessita de uma 
formação abrangente 
para atender a um 
novo perfil de clientes, 
muito mais exigentes.
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A concorrência acirrada, o avanço 
da tecnologia e o advento de ferra-
mentas que facilitaram o trabalho em 
campo são alguns dos fatores que 
vêm gerando mudanças drásticas no 
perfil do propagandista.

Entretanto, é na área legal que a 
propaganda médica deve sofrer os 
maiores impactos a partir do segundo 
semestre deste ano. Com a publicação 
da nova Resolução da Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (RDC 96/08), 
que impõe sérias restrições à propa-
ganda e promoção de medicamentos 
de origem nacional ou estrangeira, o 
propagandista terá grandes desafios 
para desenvolver seu trabalho, uma 
vez que a legislação restringe diversas 
práticas de publicidade e de promo-
ção consolidadas há muito na indús-
tria farmacêutica no Brasil, afetando 
especialmente os MIP (medicamentos 
isentos de prescrição).

“A nova RDC 96 é bastante rigoro-
sa. Algumas ferramentas de marketing, 
como a entrega de brindes, que era 
uma prática utilizada pelos laboratórios, 
não poderão ser mais empregadas. 
Isso nos ajudava muito, possibilitan-
do que o médico assimilasse o nome 
de um novo medicamento com mais 
facilidade. Mas, com certeza, iremos 
nos adaptar às novas normas”, analisa 
Adriana de Oliveira Andrade, propagan-
dista da Heel do Brasil Biomédica.

Por outro lado, Adriana acredita que 
a nova resolução trará algumas restri-
ções quanto à divulgação de alguns 
produtos no balcão pelos balconistas 
e farmacêuticos. Mas nesse aspecto, 
ela acredita que os propagandistas po-
dem usar a criatividade e buscar algu-
mas alternativas para propagarem os 
produtos, como, por exemplo, utilizar a 
estrutura de treinamentos das grandes 
redes para levar mais conhecimento 

técnico aos profissionais que ficam na 
ponta, ou seja, no varejo.

“Geralmente, as redes de farmácias 
contam com centros de treinamentos, 
nos quais é possível os laboratórios 
ministrarem cursos para balconistas, 
farmacêuticos e gerentes. Isso ajudará 
na promoção e no melhor atendimento 
ao consumidor”, destaca.

Na visão de Kátia Perpétua de Oli-
veira, propagandista da Biolab, a proi-
bição da distribuição de brindes pro-
mocionais, imposta pela resolução, é 
o que irá acarretar um grande impacto 
nas ações elaboradas pelos propa-
gandistas. “A distribuição de brindes é 
essencial para reforço da marca, ser-
vindo de complemento ao trabalho do 
propagandista”, frisa Kátia.

Bruno Casselli, propagandista do 
Novo Nordisk, também considera a 
nova resolução como a maior dificul-
dade para os representantes nos pró-

O propagandista do futuro

O profissional consultor 
será especialista no 
mercado em que atua. 
Caberá a ele ter um 
conhecimento macro 
das áreas de pessoas, 
processos e produtos.

Madalena Almeida
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ximos meses. “Acredito que a nova 
norma poderá alterar a dinâmica de 
nosso mercado, mas a principal qua-
lidade de nosso trabalho nunca ficará 
restrita, que é a capacidade de desen-
volvermos relações pessoais e o nosso 
poder de persuasão”, contrapõe.

Thais Esgolmin Bezerra, propa-
gandista da Bristol-Myers Squibb, 
também vê a mudança nas disposi-
ções regulatórias sobre a publicidade 
de medicamentos como a de maior 
desdobramento para o propagandista.  
“A restrição no uso de recursos pro-
mocionais é determinante para a forma 
de atuação, evidenciando a necessi-
dade da capacitação em técnicas de 
vendas”, complementa.

Para ela, diante da significativa re-
dução do arsenal de atividades pro-
mocionais, será preciso encontrar o 
caminho correto para a abordagem 
agregadora e persuasiva da classe 
médica. “Essas restrições provocarão 
desdobramentos para todos: o propa-
gandista, que tem um leque menor de 
recursos para cumprir seus objetivos, 
será obrigado a buscar seu desenvol-
vimento profissional e a usar de mui-
ta criatividade para fazer a diferença; 
e o médico, que está habituado a ser 
abordado de uma certa maneira, pas-
sará a receber um novo tipo de conta-
to”, explica Thais.

Mais restrições
Na visão de Eunice Hiromi Umezo, 

propagandista da Apsen Farmacêutica, 

outra dificuldade na promoção de me-
dicamentos, provocada pela nova legis-
lação, será a restrição na distribuição de 
amostras grátis. “No caso de um lan-
çamento de produto, quando é muito 
útil a distribuição de amostras grátis até 
para que o médico possa observar a 
eficácia do medicamento no tratamento 
de determinadas patologias, a promo-
ção ficará limitada. Com isso, também 
beneficiaremos um menor número de 
pacientes”, lembra Eunice. 

Fernanda Gregorczyk Pontes, 
propagandista da Torrent, compar-
tilha dessa opinião. Ela cita a restri-
ção à distribuição de amostras grá-
tis aos médicos como o efeito mais 
impactante da nova legislação. “A 
RDC 96/08 vai onerar muito os labo-
ratórios, sendo provável que alguns 
até deixem de trabalhar com amos-
tras grátis. E, hoje, o médico tem o 
costume de receber e iniciar o trata-
mento com amostras, beneficiando e 
fidelizando seus pacientes”, reforça 
Fernanda. 

Neste ano, os genéricos completam 
uma década de existência. Para vários 
propagandistas, o advento desses 
produtos também implicou mudanças 
na propaganda de medicamentos e na 
forma de atuação dos representantes.

“Acredito que a lei de genéricos é a 
que mais afetou a indústria farmacêu-
tica nos últimos anos, pois os labora-
tórios tiveram de realizar inúmeras mu-
danças para se adequar a uma nova 
realidade. Muitos, inclusive, tiveram 
prejuízos com algumas marcas, que 

eram bastante rentáveis”, recorda Leo-
nardo Guimarães Argemiro, propagan-
dista da Torrent do Brasil.

Já para Ricardo Zaparolli, pro-
pagandista da Biolab, o advento do 
complience foi uma das grandes mu-
danças do setor nos últimos tempos. 
“O complience vem criando um alinha-
mento entre a ética e as melhores prá-
ticas para se trabalhar, ou seja, fazer 
uma melhor propaganda. Isso força 
as empresas a serem e a procurarem 
profissionais mais criativos”, opina o 
propagandista.

Para ele, embora hoje os propagan-
distas possam contar com tecnologia 
de ponta, as propagandas médicas, 
em sua maioria, ainda focam muito os 
produtos. “O que deve ser melhorado 
é a relação de humanização desse 
profissional com os públicos-alvos, a 
fim de que ele possa estar mais pró-
ximo dos problemas dos consultórios, 
dos médicos e dos pacientes”, avalia.

Crescimento profissional 
Se o presente vem transformando 

o perfil do propagandista, o futuro tam-
bém impõe novos desafios aos profis-
sionais da Força de Vendas.

Mas em meio às adversidades, 
provocadas pela crise mundial, os re-
presentantes acreditam que as dificul-
dades trarão grandes oportunidades.

“Em momentos de crise, a melhor so-
lução é trabalhar muito. Até o momento, 
o mercado farmacêutico está em franco 
crescimento com lançamentos progra-
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mados e estratégias a serem colocadas 
em prática. Diante desse cenário, quero 
trabalhar e me profissionalizar cada vez 
mais. O aprendizado faz parte de qual-
quer profissional, mas aqueles que pro-
curam se empenhar e correm atrás de 
seus objetivos conquistam a realização”, 
declara Leonardo, da Torrent.

Quanto ao futuro, o propagandista 
acredita que o mercado farmacêutico 
torne-se ainda muito mais dinâmico. 
“Espero que a indústria continue tendo 
como ferramentas a alta tecnologia da 
informação, a inteligência de mercado 
e a área de marketing ao seu lado, dan-
do o suporte para o desenvolvimento 
dos profissionais da propaganda mé-
dica”, observa. 

Na opinião de Fernando Sampaio 
Golla, da Apsen Farmacêutica, o propa-
gandista do futuro terá a internet como 
uma de suas ferramentas principais. 
“Atuará online, mostrando em 3-D pro-
dutos, trabalhos científicos, palestras ao 
médico-alvo etc.”, analisa Fernando.

Para Ricardo, da Biolab, futura-
mente, existirão somente dois tipos 
de profissionais: o consultor e o pro-
pagandista de massa. “O profissional 
consultor será especialista na área em 
que atua (cardiologia, ginecologia, bio-
tecnologia, oncologia etc.). Caberá a 
ele ter um conhecimento macro das 
áreas de pessoas, processos e pro-
dutos. O total conhecimento desses 
campos o fará levar com eficiência me-
lhores soluções para o médico,  con-
sultório e  paciente. Já o propagandis-
ta de massa cuidará do institucional da 

empresa, ampliando a visibilidade da 
companhia/produtos e será um cata-
lizador de informações para o consul-
tor”, prevê Ricardo.

O propagandista ainda revelou 
que pretende investir fortemente em 
sua carreira. “Meus planos profissio-
nais são galgar novas experiências na 
empresa em que atuo. Estou sempre 
em busca do meu aprimoramento, por 
meio de ferramentas  tecnológicas que 
me auxiliam no trabalho, ampliando 
também meus conhecimentos gerais 
e networking. Ou seja, me mantendo 
preparado para o futuro”, revela.

Os planos profissionais de Adriana, 
da Heel do Brasil, também estão dire-
tamente ligados à sua especialização. 
“Neste ano, termino meu MBA em Tra-
de Marketing. Pretendo fazer outra pós 
na área de  Gestão de Pessoas, pois o 
cargo de gerente distrital é uma das po-
sições que almejo. Acredito que as exi-
gências quanto à formação acadêmica 
e à fluência em idiomas serão maiores, 
como tem sido a cada ano. Até por-
que a presença do propagandista no 
consultório do médico, argumentando 
e propagando, se fará cada vez mais 
presente. Estou feliz na minha profissão 
e sinto-me lisonjeada por poder passar 
conhecimentos à classe médica, co-
laborando com a promoção da saúde 
dos pacientes”, revela Adriana.

Verdadeiros consultores
Na verdade, a maior parte dos pro-

pagandistas reconhece a importância 

de investir no aprimoramento profissio-
nal para atender à classe médica, que 
também apresenta um novo perfil.

“Hoje, percebo que muitos médi-
cos começam a admitir a necessidade 
de enxergar seus consultórios como 
negócios e que, portanto, devem ser 
administrados como tal. Noto que esse 
fato causa desconforto em boa parte 
deles, visto que muitos têm dificuldade 
em separar a prática médica da prá-
tica administrativa”, observa Thais, da 
Bristol-Myers Squibb.

Quanto ao futuro de sua carreira, 
a propagandista confessa ter paixão 
em lidar com pessoas, buscando, dia-
riamente, se manter preparada para 
desempenhar um papel de gestão e 
liderança na Força de Vendas.

“Acredito que a natureza consultiva 
da atividade ganhará importância de 
forma gradativa. A forma de trabalhar 

O propagandista do futuro terá 
a internet como uma de suas 
ferramentas principais.
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que atualmente vemos nas chamadas 
linhas especializadas – hospitalar, onco-
logia etc. – se estenderá e será a regra 
para qualquer linha, independentemen-
te da grade promocional”, frisa Thais.

Eunice, da Apsen, vê o momento 
com cautela, mas mostra-se otimista. 
Para a representante, no futuro a tec-
nologia estará cada vez mais presente 
na propaganda médica, obrigando os 
propagandistas a se adaptarem a mui-
tas outras mudanças. “O representan-
te atua em um mercado com muitos 
concorrentes e, mesmo assim, desen-
volve vínculos de amizade e compa-
nheirismo. Particularmente, busco a 
excelência no meu trabalho. Procuro 
sempre me atualizar e aproveitar o que 
a empresa oferece de treinamento, 

mas também invisto em outros cursos 
de aperfeiçoamento. Acredito em um 
futuro promissor”, destaca.  

Médicos seletivos
Na visão de Fernanda Gregorczyk 

Pontes, propagandista da Torrent, 
2009 exigirá dos laboratórios estraté-
gias bem elaboradas para atingirem 
resultados positivos. “Acredito que 
os médicos serão mais seletivos, re-
cebendo apenas os laboratórios de 
maior interesse para a especialidade, 
de uma forma mais qualitativa do que 
quantitativa”, prevê.

Ibañez, da Torrent, também se 
mostra otimista e m relação ao merca-
do para os próximos meses. “Embora a 

crise mundial continue impactando ne-
gativamente o Brasil, mantenho boas 
perspectivas para este ano, porque a 
indústria farmacêutica sempre reage 
para enfrentar as dificuldades em ce-
nários adversos. Acredito que o futuro 
está relacionado com a capacidade 
que as Farmacêuticas terão em ‘mer-
gulhar fundo’ no negócio do cliente, 
ou seja, ‘ver com os olhos do cliente’. 
Os propagandistas, por sua vez, con-
seguirão, certamente, adaptar-se às 
mudanças gradativas que a profissão 
sofrerá nos próximos anos”, avalia.

Já Bruno, do Novo Nordisk, acredi-
ta em um período sem muitas oportu-
nidades de crescimento vertical dentro 
das empresas. “É o momento de cor-
rer poucos riscos e manter a posição 
diante da diminuição de oportunida-
des. Por outro lado, o mercado exigirá 
cada vez mais profissionais qualifica-
dos que sejam referência de conheci-
mento, profissionalismo e ética para os 
médicos”, expõe.

Cristina Sakai, também propagan-
dista do Novo Nordisk, vai mais além. 
Para ela, o representante será um es-
pecialista em vendas que administra 
seu território, elabora e implementa 
estratégias e analisa seus resultados.

Portanto, a indústria precisará cada 
vez mais de profissionais criativos e di-
nâmicos, que dominem as informações 
e agreguem valor ao cotidiano do mé-
dico, gerando resultados consideráveis 
e duradouros para os laboratórios.  E o 
propagandista do futuro, certamente, 
estará preparado para isso! 

O representante será um 
expert em vendas que 
administra seu território, 
elabora e implementa 
estratégias e analisa 
seus resultados.
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André Reis é Gerente de Treinamento da Farmo-
química.
Website: www.fqm.com.br

Dicas para 
uma carreira 
de sucesso
Para se tornar representante, primeiramente a pessoa teve de 
provar sua competência na função por meio de concorridos 
processos seletivos. Porém, uma vez empregado, o profissional 
precisa ter em mente que o sucesso consistente só é possível 
por intermédio do trabalho árduo, intensa dedicação e espírito 
permanente de evolução. Este artigo destaca os cinco princi-
pais segredos do representante de sucesso.

Atenção
Nunca venda sua reputação, pois ela 
é seu bem mais valioso e, talvez, você 
não consiga comprá-la de volta!
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Qualidade da 
visitação médica
Ao final do dia de trabalho, o propa-
gandista deverá se fazer as seguintes 
perguntas: dos médicos que visitei 
hoje, para quantos eu entreguei as 
AGs (amostras grátis)? Para quantos 
eu demonstrei os benefícios dos meus 
produtos? Para quantos eu estabeleci 
um compromisso concreto de utili-
zação desses produtos? A dificulda-
de está em aproximar os 100% dos 
médicos visitados do último e não so-
mente do primeiro questionamento.

Organização pessoal 
e planejamento 
das visitas
Para obter sucesso na indústria far-
macêutica, o profissional deve ter 
um perfil extremamente metódico e 
organizado. Esteja atento a detalhes 
e planeje o roteiro e as visitas com 
antecedência.

Conteúdo técnico
Se você for propagandista, ques-
tione-se se está tecnicamente bem 
preparado para promover seus pro-
dutos a qualquer momento, com ou 
sem material promocional de apoio. 
Possui claras anotações a respei-
to da última visita realizada? Antes 
de entrar no consultório é capaz de 
afirmar com convicção o objetivo da 
visita, baseado no histórico de visitas 
anteriores? Conhece bem o perfil do 
médico, suas necessidades terapêu-
ticas e seus interesses pessoais? 

Profissionalismo
Você é capaz de aceitar críticas 
construtivas com maturidade e 
como sendo uma oportunidade para 
desenvolvimento pessoal? Mantém 
o controle emocional mesmo quan-
do sob pressão? Na profissão de 
representante, você é submetido a 
diversas situações nas quais a pos-
tura tranquila, assertiva e confiante 
deverá ser a tônica e não exceção 
de comportamento. 

Comportamento 
leal e ético
Como empregadora, a indústria far-
macêutica espera do propagandista 
a mais completa lealdade em todos 
os momentos do seu vínculo em-
pregatício. Portanto, o profissional 
deve sempre defender a imagem da 
companhia. Jamais deve falar mal do 
gerente distrital, evitando fazer parte 
de “panelas” ou fazer “fofocas” sobre 
colegas da profissão. 

André Reis
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Estima-se que sejam hoje ao redor 
de 15.000 propagandistas atuantes no 
mercado farmacêutico brasileiro, um 
número considerável e elogiável, já que 
pelos padrões de emprego disponíveis 
no Brasil, somos muito destacados, 
quer pelos salários recebidos ou pelos 
benefícios auferidos, afinal, são pou-
cas as categorias na base da pirâmide 
a oferecer remuneração digna, acom-
panhada de prêmios variáveis, mais 
carro, plano de saúde, bônus,  reem-
bolso de despesas, plano de carreira, 
previdência privada, entre outros.

Gostaria de destacar que são pro-
fissionais de primeira linha e não pro-
pagandistas que apenas exercem fun-
ções de propagandistas. Muitos nem 
são remunerados como tal em virtude 
de artifícios legais, que começam pela 
nomenclatura do cargo e escorregam 
por argumentos inconsistentes e inde-
fensáveis, a não ser para os amantes 
contumazes do lucro a qualquer preço 
ou por insensíveis usurpadores da par-
te mais frágil da relação.

Em 1978, nasci para a indústria 
farmacêutica como mais um propa-
gandista e assim me considero até 
hoje, portanto, me obrigo a defender 
permanentemente esses profissio-
nais que, em sua esmagadora maioria, 
são pessoas dedicadas, trabalhadoras 
e   bem preparadas para atuarem por 
suas empresas.

O ano de 2001 marcou uma épo-
ca muito feliz em minha carreira. Tive a 
oportunidade de conhecer o verdadei-
ro  “Empregador de Propagandistas”, 
um empresário exemplar, que reinves-
te em sua empresa tudo que a compa-
nhia lhe oferece, reinveste sem medo 
de errar, oferece ótimas condições de 
trabalho, paga bem como pouquíssi-
mos, dá liberdade, apoia as iniciativas, 
nunca se melindra com os insucessos 
e promove a “prata da casa”. É exigen-
te, trabalhador, ético, com um senso de 
justiça impressionante. Também é am-
bicioso como o bom empresário deve 
ser, enfim, o empregador dos sonhos. 
Certamente, por essas e outras,  sua 

empresa é hoje um sucesso absoluto 
e seus propagandistas, os mais felizes 
da indústria farmacêutica brasileira.

Rendo aqui minhas homenagens a 
esse empregador pragmático que, dia-
riamente, coloca seus bilhões em ris-
co nesse mercado dinâmico, no qual 
atuam os principais conglomerados 
farmacêuticos do planeta, disputando 
o mercado, enfrentando todas as difi-
culdades que essa atividade econômi-
ca impõe e investindo no Brasil e nos 
empregados brasileiros.

Nesta data tão importante para os 
propagandistas, desejo-lhes toda sor-
te deste mundo, principalmente, se ela 
os levarem até um bom “Empregador 
de Propagandistas”, afinal, profissio-
nais como vocês merecem. 

Encerrando, enfatizo a importância 
de encantarmos nossos empregado-
res, entregarmos um trabalho melhor 
do que o esperado, sermos extrema-
mente produtivos e rentáveis e, princi-
palmente, vendermos nosso trabalho 
para empregadores que o mereçam. 

Júlio César Gagliardi é Propagandista, que, atual-
mente, está como Vice-Presidente Comercial da 
Eurofarma.
Website: www.eurofarma.com.br

Júlio César Gagliardi

14 de julho

Empregador de propagandistasEmpregador de propagandistas
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Quando recebi o convite da Revis-
ta UPpharma para escrever um texto 
em homenagem ao Dia do Propagan-
dista, comecei a me lembrar de um 
período, entre 1986 e 1990, quando 
iniciei minha carreira na indústria far-
macêutica, visitando médicos, ven-
dendo e cobrando em farmácias nas 
regiões de Santo Amaro e Diadema, 
em São Paulo.

Em um belo domingo, em março 
de 1986, folheando os classificados, 
li um anúncio convidando biomédicos 
(até que enfim alguém buscava esse 
tipo de profissional para um emprego!) 
para atuar como representante da in-
dústria farmacêutica pela Bayer.

Na época, eu era então um garoto 
de 20 e poucos anos, que buscava um 
emprego para ocupar meu tempo e 
ajudar a pagar minhas contas, após ter 
me formado em Ciências Biomédicas 
pela Escola Paulista de Medicina.

Não tinha a menor ideia do que fa-
zia um representante, mas gostei da 
ideia, afinal, sempre me disseram que 
“Se é Bayer, é bom!”.

Para encurtar a história, me apaixo-
nei pela missão de levar conhecimento 
aos médicos, de fazer vendas e amigos, 
muitos dos quais ainda mantenho como 
pessoas de meu relacionamento.

Passei por várias outras empresas 
nos anos seguintes, tais como As-
taMédica e Biosintética (hoje Aché), 
Astra (hoje Astrazeneca), Pfizer, Sa-
nofi Sinthelabó (hoje sanofi-aventis) e, 
atual mente, ocupo a função de geren-
te de marketing dos Laboratórios Tor-

rent, empresa da qual tenho a honra 
de ser o primeiro funcionário brasileiro 
contratado em meados de 2001.

Acumulo já longos e produtivos 23 
anos de carreira, passando por várias 
funções: representante, coordenador 
de treinamento, supervisor (hoje co-
nhecido como gerente distrital), geren-
te de produtos, gerente de novos pro-
dutos, gerente de grupo de produtos e, 
há quatro anos, gerente de marketing.

Sem a pretensão de ser piegas, 
nunca deixei de pensar como um re-
presentante e tudo que fiz, e continuo 
fazendo em meu trabalho, é pensando 
na Força de Vendas. Afinal, entendo 
que esse time de guerreiros são meus 
clientes diretos.

Por exemplo: quando tenho de 
pensar em um item promocional, an-
tes de mais nada, quero saber se ele 
vai caber na “Catarina” (a velha pasta), 
se não é muito pesado ou se o repre-
sentante vai gostar de entregá-lo ao 
médico.

Enfim, devo tudo à minha formação 
no campo, que me ensinou a entender 
os meus clientes.

Sou e serei, portanto, um eter-
no propagandista. O melhor que eu 
puder ser! Parabéns a todos esses 
guerreiros que levam conhecimento e 
relacionamento às classes médica e 
farmacêutica. 

Sérgio Z. Perelman é Gerente de Marketing dos 
Laboratórios Torrent do Brasil Ltda.
Website: www.torrent.com.br

14 de julho

Sou um eterno
propagandista!
Apaixonei-me pela missão de 
levar conhecimento aos médicos, 
de fazer vendas e amigos.

Sérgio Perelman





 | Julho 2009 42

14 de julho

Francisco Hidalgo é Presidente da Bristol-Myers 
Squibb.
Website: www.bristol.com.br

para continuar competitiva. Depois de 
concluir que o futuro está na biotecno-
logia, resolveu unir o melhor do mer-
cado farmacêutico tradicional, onde já 
possui uma sólida experiência, com o 
melhor do mercado de biotecnologia. 
Em seguida, outras empresas também 
partiram para o mesmo caminho. 

O conceito biofarma mescla aspec-
tos da indústria farmacêutica, como 
profundidade em desenvolvimento clí-
nico, massa crítica e experiência em 
comercialização, com características 
inovadoras do mercado de biotecno-
logia, que são as pesquisas em áreas 
pioneiras, espírito empreendedor e di-
ferente estratégia para consolidar no-
vos mercados. O resultado disso tudo 
é uma empresa mais ágil, competitiva 
e com visão de futuro. 

Uma mudança como essa traz no-
vos direcionamentos para todas as 
áreas. Recursos Humanos, Finanças, 
Manufatura, Jurídico, Comunicação, 
Tecnologia da Informação, Marketing e 
Vendas, entre outros departamentos, 

devem se reorganizar e adaptar-se 
ao novo conceito. Ao mesmo 
tempo, a empresa deverá preo-

cupar-se com o clima orga-
nizacional, promovendo 
ações para que a nova 
estratégia seja clara-

mente difundida entre 
seus colaboradores. 
A formação de uma 

nova cultura inter-
na deve fazer 
parte do redi-
recionamento 
dos negócios. 

 Francisco Hidalgo

Com o surgimento de uma 
diferente estratégia de negócios, 
o papel do propagandista é 
cada vez mais importante. 

O representante

A companhia deve desenvolver uma 
nova geração de líderes, baseada em 
inovação, execução e produtividade. 

O perfil do representante farma-
cêutico terá de ser adequado a essa 
nova fase de transição para biofarma. 
O novo profissional deve ter agilidade 
na tomada de decisões, ser competi-
tivo e estratégico, ter foco nos resul-
tados e espírito empreendedor e, além 
de tudo, saber inovar. Tão importante 
quanto o investimento em pesquisa e 
desenvolvimento de novas moléculas 
é o trabalho da Força de Vendas, que 
representa a empresa e leva informa-
ções e atualizações científicas à classe 
médica. A postura e o discurso desses 
profissionais têm de estar de acordo 
com os negócios da companhia. 

O propagandista deve ser líder nos 
territórios onde atua e estabelecer uma 
relação profissional cada vez mais pro-
dutiva com cada um dos importantes 
stakeholders que tem contato, sejam 
eles médicos, hospitais, fontes paga-
doras, secretarias de saúde, distribui-
dores ou farmácias. 

No mês em que se comemora o Dia 
do Propagandista, vale destacarmos o 
papel fundamental que esse profissio-
nal de vendas desempenha. Mais do 
que promover um determinado me-
dicamento, o propagandista informa, 
esclarece e é transparente e ético no 
discurso sobre todo investimento que 
o setor farmacêutico faz. 

biofarma
A indústria farmacêutica é um setor 

em constante transformação. Fusões, 
aquisições e parcerias já fazem parte 
da rotina desse segmento. Em meio 
a tantas mudanças ficou comum o 
anúncio de novas estratégias de negó-
cios, como fez recentemente a Bristol-
Myers Squibb que, após uma análise 
do mercado, viu que precisava mudar 
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Representar é viver intensamente 
a missão de traduzir em gestos, 
palavras e sentimentos, propostas 
para um mundo melhor.

Esta talvez seja uma reflexão sobre o 
seu trabalho e de sua importância para a 
Germed Pharma. Você, profissional de valor, 
que representa com brilhantismo a nossa 
empresa, indo além das fórmulas com sua 
inteligência, poder de análise, criatividade 
e determinação. Por esse  motivo, sua 
atividade torna-se imprescindível para 
continuarmos no caminho do $uce$$o.

Você, propagandista, que é um 
pouco marketeiro, matemático, 
psicólogo, farmacêutico, comunicador, 
vendedor... enfim, VENCEDOR!!!

A você, o nosso abraço e nossas 
felicitações pelo seu dia.

Profissionais vencedores!

14 de julho

José Cosme Siqueira dos Santos é Diretor-Presi-
dente da Germed Pharma. 
Website: www.germedpharma.com.br/



Agregando 
valor

No mês em que se comemora o Dia 
do Propagandista, recordei-me que, 
ao longo do tempo, tenho sido ques-
tionado em diversos fóruns sobre a real 
utilidade do trabalho do propagandista. 
O que ele acrescenta à sociedade com 
seu trabalho? Como um mero “entrega-
dor de caixinhas” o que ele pode agre-
gar de conhecimento aos profissionais 
de saúde por ele visitados? Eles podem 
ser substituídos por outro meio?

Os “ataques” vêm de diversas fon-
tes: imprensa, médicos, pacientes, 
órgãos governamentais, associações 
médicas e de pacientes. 

Na maioria das vezes, o questiona-
mento é feito por desconhecimento do 
trabalho realizado pelo propagandista 
e ou por deslizes cometidos por alguns 
propagandistas ou empresas ao longo 
dos últimos anos. Em outras, preva-
lece a visão distorcida de pessoas de 
má-fé, detratoras da indústria farma-
cêutica, que veem na figura do pro-
pagandista um alvo fácil e de grande 
visibilidade a ser atacado. Felizmente, 
esta última é minoria.

Erros e deslizes do passado devem 
ser colocados na conta do aprendiza-
do dos profissionais e das empresas. 
A experiência acumulada deverá servir 
para evitar a sua repetição. 

O desconhecimento da natureza 
do trabalho do propagandista deverá 
merecer uma melhor atenção de toda 
a comunidade. Em algum momento, a 
própria indústria precisará desenvol-
ver uma campanha para promover a 
importância de seus propagandistas. 
Sem dúvida, os principais interessa-

dos sempre serão aqueles que abra-
çaram o trabalho como profissionais. A 
defesa de princípios éticos no relacio-
namento com profissionais de saúde, 
o constante aprimoramento e a forte 
convicção da importância do traba-
lho realizado serão os elementos vitais 
para a correta compreensão da natu-
reza e do quão estratégica é a função 
do propagandista. 

Resta cuidar dos “detratores”. Essa 
é uma responsabilidade das empresas 
e das associações da indústria. Mes-
mo assim, todos podem colaborar, 
principalmente cobrando de suas ge-
rências e diretorias ações que valori-
zem e protejam o exercício da profis-
são. As reuniões de treinamento são 
ocasiões fantásticas para transmitir à 
direção das empresas a necessidade 
dessa valorização. 

Por outro lado, esse é um momen-
to ideal para reflexões. Por exemplo, 
escolhi a profissão certa? O que te-
nho feito para melhorar a imagem 
profissional? O que o meu gru-
po tem feito por essa imagem? 
Como posso influenciar minha 
companhia para fortalecer a 
imagem profissional? 

Mas há o que comemorar? 
Será apenas uma data? Apenas 
um marco no calendário? 

Sim, temos de comemorar. 
Temos de celebrar as grandes vi-
tórias. Temos que revisitar as ines-
peradas derrotas e delas tirarmos 
lições para o presente e o futuro. Não 
podemos aceitar a data apenas como 
um marco no calendário anual.

Há de se comemorar o exercício 
de uma profissão digna e rica em va-
lores. Uma profissão que agrega valor 
à sociedade. Não há como negar a 
importante contribuição levada pelo 
trabalho do propagandista aos profis-
sionais de saúde. A constante atuali-
zação e o apoio profissional que lhes 
permitem exercer em sua plenitude 
suas importantes funções na cura ou 
na melhoria da qualidade de vida de 
seus pacientes.

Parabéns a todos os profissionais! 
Parabéns a todos que estão a cami-
nho de serem profissionais! 

14 de julho

Gabriel Tannus é Vice-Presidente da Pharmalatina 
Consultoria. 
E-mail: gtannus@terra.com.br

Gabriel Tannus

Não há como negar a importante contribuição 
levada pelo trabalho do propagandista 
aos profissionais de saúde.
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Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais 
Trabalhistas. Sindusfarma – Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo.
E-mail: sindusfrma@sindusfarma.org.br

Arnaldo Pedace

Em 14 de julho é comemorado o 
Dia do Propagandista. Esse profissio-
nal tem a missão de traduzir por meio 
de gestos, palavras e sentimentos as 
propostas para um mundo melhor.

O perfil necessário para a função 
de propagandista: ser persuasivo sem 
ser inconveniente, ter um bom papo, 
usar trajes discretos, apresentar habili-
dade no trato pessoal, ter também dis-
posição/paciência para enfrentar muito 
“chá de cadeira”.

O propagandista tem de ser co-
municativo e bem humorado, es-
tabelecendo contatos e mantendo 
uma rotina árdua de visitações. Em 
contrapartida, tem a oportunidade 
de conhecer muitas pessoas e lu-
gares diferentes, e possui, além do 
trabalho, vasto repertório de anedo-
tas e histórias hilárias para contar. 
A profissão de propagandista teve, ao 
longo dos anos, uma evolução signifi-
cativa, e requer, cada vez mais, inteli-
gência, poder de análise, muita criati-
vidade e determinação. O profissional 
precisa conhecer também de informá-

tica para elaboração de relatórios, ta-
belas, gráficos estatísticos etc.

O propagandista conquistou com o 
seu trabalho um espaço importantíssi-
mo perante o médico, pela qualidade 
da informação passada com credibili-
dade, a qual pode ser a solução para o 
problema de muitos pacientes. 

Outro desafio do propagandista 
é enfrentar a  sala de espera de um 
consultório médico, pois quando esse 
profissional chega, normalmente, tro-
ca uma rápida conversa em voz bai-
xa com a recepcionista, que o passa 
na frente dos pacientes. Os olhares, 
g eralmente, são fulminantes. 

Mas todos os pacientes da sala 
de espera deveriam aplaudir o pro-
pagandista, uma vez que ele traz so-
luções para a saúde das pessoas.  
O propagandista tem uma característi-
ca muito especial, que é a afetividade. 
A cada visita tem um novo desafio e 
uma nova meta a conquistar. Por tudo 
isso, poderiam ser chamados de divul-
gadores da ciência, divulgadores cien-
tíficos. 

O propagandista 
conquistou com o seu 

trabalho um importante 
espaço perante o 

médico, pela qualidade 
da informação passada 

com credibilidade.

da ciência
Divulgadores
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Ano difícil. As empresas em crise 
demitem em massa. Suas ações na 
bolsa de valores despencam de ma-
neira assustadora. Como sobreviver 
nesse ambiente tão complexo, tão 
complicado?

Já falamos anteriormente sobre a 
questão da Governança Corporativa, 
sobre a questão da ética e dos rela-
cionamentos com os diversos públicos 
que interagem com a empresa. 

As empresas que possuem valo-
res claros e conseguem trabalhar es-
ses valores intrinsecamente entre seus 
funcionários, constroem um ambiente 
seguro e perene.

E o propagandista, por ser um 
dos elos vitais entre a empresa e 
seus principais públicos de interesse 
(stakeholders), tais como: médicos, 
associações de pacientes, hospitais, 
distribuidores etc., deve ser a expres-
são concreta desses valores. Isso se 
dá por meio de um comportamento 
ético e da transparência na comunica-
ção com esses públicos.

Na oferta de produtos e serviços, 
quando se cumpre o que se fala e se 
conhece a fundo o que é oferecido, 
é que se estabelece uma relação de 
ganha-ganha verdadeiramente pau-
tada pela confiança, o que possibilita 
manter, mesmo em tempos de crise, 
resultados sustentáveis. 

Ao compreender as demandas de 
seus clientes e trabalhar claramente 
no sentido de atendê-las, o propagan-
dista fortalece seus relacionamentos e 

transforma suas metas em resultados 
duradouros e sustentáveis. 

A crise passa a ser então uma óti-
ma oportunidade, na qual, por meio da 
confiança conquistada, o propagandis-
ta consegue ampliar o alcance de seus 
produtos e serviços. Ao compreender 
na nova realidade quais as alterações 
nas demandas de seus clientes, pode 
buscar perante a sua empresa novas 
abordagens e inovar nos serviços e, 
por que não, em produtos, criando um 
ciclo de inovação que permitirá à em-
presa um crescimento saudável, ainda 
que em tempos de crise.

É na integridade das relações que 
o propagandista conquista resultados 
concretos. Conquista a liberdade de 
agir, de comunicar e participar em pro-
cessos inovadores em sua empresa, 
podendo desenvolver em seu trabalho 
soluções diversas que, efetivamente, o 
ajudem a alcançar as metas e a cres-
cer profissionalmente.

O propagandista, trabalhando eti-
camente, fará em tempos de crise que 
o ambiente se modifique em seu favor. 
E, mais uma vez, transformará a crise 
em uma oportunidade também em seu 
favor. 

Para encerrar, vale lembrar sempre 
que é nos momentos de grande crise 
que podemos testar a consistência 
de nossas posições, e o quanto os 
valores não são apenas uma retórica. 
É nos momentos de crise que me-
lhor nos conhecemos, pois somos 
desafiados a todo instante pelo cami-

nho mais fácil, pelos ganhos de curto 
prazo e pelos negócios de momento.  
É por isso que das crises não só sa-
ímos mais fortalecidos como saímos 
melhores. Saímos íntegros e certos de 
que edificamos no presente desafiador 
as bases para um futuro promissor e 
repleto de possibilidades. Um futuro 
com o semblante dos empreendimen-
tos sustentáveis. Um futuro de relações 
sólidas para com todos aqueles públi-
cos que, direta ou indiretamente, afe-
tam e impactam nossas operações. 

Nossos representantes, nossos 
propagandistas são como as mãos 
de nossas corporações. E é por in-
termédio delas que primeiro estabe-
lecemos contato com aqueles que se 
constituem em importantes públicos 
de interesse. E essas mãos devem ser 
firmes e convictas, pois a cada aperto 
de mão estamos mais do que cumpri-
mentando alguém. Estamos firmando 
um pacto de transparência. Estamos 
selando uma relação duradoura e ca-
paz de aportar valor e inovação para 
todas as partes envolvidas. 

Transparência, profissionalismo e 
ética são palavras-chave no combate 
à crise. 

responsabilidade social

Marcelo Weber e Renata Schott são responsá-
veis pelo Programa Farmasustentável do Grupemef 
e, respectivamente, Gerente de Unidade de Negócio 
da Merck Serono e Gerente de Serviços à Pesquisa 
Clínica da Genzyme. 
E-mails: marcelo.weber@serono.com;
renata.renata.schott@genzyme.com 

Marcelo Weber e Renata Schott

Transparência e ética 
em tempos de crise
Nossos representantes, nossos propagandistas 
são como as mãos de nossas corporações.
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Caros amigos, muitas vezes na 
vida a gente se pergunta: Por 

que é que não consegui-
mos o que queremos? 

Por que é que não 
temos o emprego 

que desejamos? 
Por que não te-
mos o carro que 
sonhamos? E 
por que, sim-
plesmente, não 
estamos tão fe-
lizes como gos-

taríamos?
A resposta está 

em nós mesmos. Em 
primeiro lugar, porque, 

talvez, não tenhamos um 
sonho sólido, com um objeti-

vo claro e com uma estratégia especí-
fica, de forma a avaliar continuamente 
o desenvolvimento de nosso sonho e 
tomar medidas corretivas para algum 
dia conseguir atingi-lo. Ou, talvez, por-
que estamos em uma zona de confor-
to, conformados com o que temos. 
Ou ainda porque temos medo de sair 
dessa zona e não aceitamos nossa co-
vardia. Neste artigo, falaremos precisa-
mente do conformismo e da covardia 
que algumas pessoas sentem e que as 
impedem de alcançar seus sonhos e 
objetivos. 

Entendemos por conformismo a 
adesão, consciente ou não, aos va-
lores, normas e comportamentos 
predominantes no grupo a que se 
pertence ou de referência. O confor-
mismo suporta a dor e a humilhação. 
É sinônimo de resignação ou ainda 

de aceitação. O conformista vive uma 
situação sem a intenção de mudá-la.  
A aceitação não exige que a mudança 
seja possível ou mesmo concebível, 
nem necessita que a situação seja de-
sejada ou aprovada por aqueles que 
a passam. De fato, o conformismo é, 
frequentemente, recomendável quan-
do uma situação é um tanto ruim, 
quando imutável ou quando a mudan-
ça só é possível a um grande preço 
ou risco. Conformismo pode implicar 
apenas uma falta de tentativas com-
portamentais visíveis para mudar.

Portanto, o conformismo pode ser 
uma excelente opção quando você é 
feliz na sua zona de conforto, quando 
você aceita e gosta da sua vida e das 
condições em que você se desenvolve. 
Ou quando não existe força no mundo 
que possa mudar a realidade.

De outra forma, se você não está 
se sentindo cômodo com a maneira 
que você vive, é sensato pensar em 
sair imediatamente da sua zona de 
conforto. Temos algumas razões que o 
ajudarão a tomar essa decisão.

A primeira razão é que você será 
obrigado a sair um dia, por mais que 
resista. Pois, a frustração, o desânimo 
e a tristeza invadirão seu coração e o 
levarão à depressão. 

Mas as mudanças devem ocorrer 
sem precipitações ou riscos descon-
trolados, e sim com calma, planifica-
ção, tomando-se riscos calculados e 
pensados. 

As mudanças, com certeza, trarão 
muita turbulência. Por outro lado, a su-
peração e a busca por novos desafios 
também trazem muita satisfação.

reciclagem

Conformismo ou 
covardia para mudar?

A covardia 
prende e paralisa 

as pessoas, 
impedindo-as 
de alcançar 

as coisas que 
poderiam 
realizar.
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Yuri Trafane

comunicação 

O valor dos 
clientes que 
não se pagam

Se analisarmos o portfólio de clien-
tes de qualquer empresa e nos 
detivermos à avaliação da lucrativi-
dade individual, perceberemos que 
existe um enorme leque de situações, 
que vão desde altíssimas margens, 
quando comparadas com a média da 
organização, até a incômoda situação 
de rentabilidade zero ou negativa. Ou 
seja, a relação comercial com alguns 
clientes é rentável enquanto com ou-
tros, não. Algumas empresas intuem 
a existência de tal situação, mas 
não conhecem – por não controlar 
rentabilidade por cliente – os detalhes 
desse quadro.

Outras entendem minuciosamente 
o que ocorre, mas não conseguem 
garantir a sua validade, apesar de, 
mais uma vez, intuir alguma utilidade. 
Como lidar com essa situação de 
forma mais objetiva? O primeiro 
passo é entender que um cliente não 
rentável só faz sentido na medida 
em que alavanca a rentabilidade 
de outros negócios. Alguns clientes 
geram visibilidade para seus produtos 
que permitem uma maior venda em 
outros. Ou então o prestígio de um 
dado nome em sua carteira fortalece 
suas condições de negociação com 
um prospect. Ou talvez a escala 
obtida em algumas vendas permita 
uma maior rentabilidade global.

Nesses casos, a perda de rentabili-
dade deve ser vista de forma positiva, 
mas desde que seja encarada como 
um investimento. Em relatórios fi nan-

ceiros gerenciais ele pode ser, inclusi-
ve, lançado como verba de marketing. 
Controvertido? Sim. Mas pense 
nisso! Afi nal, se estamos dedicando 
recursos em alguma direção para 
gerar retorno, qual a diferença entre 
fazer um belo broad-side ou aviltar a 
rentabilidade de um cliente em nome 
da “divulgação” ou “prestígio”?

A história não acaba aí. O “nirvana” 
nesta situação é conseguir estabele-
cer uma relação quantitativa entre o 
gasto com os clientes não rentáveis 
e o impacto no negócio de forma 
global. Não é uma tarefa simples, mas 
o professor Sunil Gupta da Harvard 
Business School dedica alguma 
atenção a essa questão e tem sido 
bem-sucedido na construção de 
modelos que, a partir do histórico 
de clientes rentáveis e não rentáveis, 
consegue estabelecer correlações 
entre essas duas situações.

Acredito firmemente que com 
um pouco de esforço dedicado a 
essa questão é possível construir 
uma visão mais lúcida sobre esse 
fenômeno que costumeiramente fi ca 
fechado nos armários dos assuntos 
desconhecidos pelas organizações. 
Afi nal, não há nada demais em investir 
para obter resultados, mas é bastante 
incômodo não ver o investimento que 
está sendo feito para tal e não buscar 
calcular o retorno sobre ele.

É preciso entender que um cliente não rentável 
só faz sentido na medida em que alavanca a 
rentabilidade de outros negócios.

Corra riscos na vida. É óbvio que 
nem sempre temos um seguro para 
todas as coisas. Nada na vida tem ga-
rantia de sucesso. A única certeza é 
que a vida está cheia de incertezas.

A segunda razão para buscar mu-
danças está no fato de que o ser hu-
mano dotado de inteligência é o úni-
co capaz de procurar sua felicidade a 
qualquer preço. Temos, interiormente, 
a capacidade e o desejo poderoso de 
melhorar. E só podemos fazer isso nos 
esforçando e testando.

Tente algo novo. Vá em frente. Ex-
perimente, rompa as correntes que o 
seguram, deixe voar sua imaginação e 
comece a viver de forma diferente, co-
mece a procurar a sua felicidade.

Em nossa sociedade, quando crian-
ças, nos ensinaram a não experimen-
tar. Reprimiram nossos desejos. Quan-
do adultos, não é diferente. A diferença 
é que agora você está no comando.  
É você quem toma as decisões. Você 
é o líder da sua vida.

Ao tentar fazer coisas novas, você 
poderá, sim, cometer erros, mas, a par-
tir desses erros, você conhecerá quais 
são seus verdadeiros valores, quais são 
suas capacidades e seus limites.

Aprenda que existem coisas im-
portantes e enriquecedoras para a sua 
vida que você ainda não conhece.

A terceira razão pela qual você 
deve sair da sua zona de conforto é 
simplesmente que sua vida se torna-
rá digna de ser vivida. Você esquecerá 
a monotonia que o deprime, acordará 
diariamente com energia e alegria para 
continuar respirando e desfrutando da 
grande dádiva que é viver. 

Quem leva uma vida segura e pre-
visível nunca saberá a pessoa extraor-
dinária que realmente é ou pode ser.

Ao referir-me à covardia, reprodu-
zo o que o dicionário define: “Covardia 
é um vício que, convencionalmente, é 
visto como a corrupção da prudência, 
oposto a toda coragem ou bravura.  
É um comportamento que reflete falta 
de coragem; medo, timidez, poltroni-
ce; fraqueza de ânimo; pusilanimidade 
ou ainda ânimo traiçoeiro”.

É algo que nos força a não tentar, a 
não lutar por simples medo, por inde-
cisão, por fraqueza. É deixar de fazer 
algo, desistir, abandonar pela metade, 
pela falta de confiança em si próprio. 
É atacar sabendo que o adversário não 
poderá defender-se.

Em resumo, se você se preocupa 
demais, é o tipo de pessoa que dei-
xa escapar oportunidades porque tem 
medo de tentar; se você sonha em 
abrir um negócio ou iniciar uma grande 
aventura; se você sonha com uma pro-
moção e sabe o caminho e a prepara-
ção de que se necessita, mas sente-se 
preso pelo medo de alguma coisa ruim 
acontecer, livre-se disso. 

Na verdade, essa sensação de 
medo não é um sentimento só seu. 
Mais de 70% das pessoas desistem 
de seus sonhos, optando, em vez dis-
so, por qualquer coisa que surja em 
seu caminho. 

A covardia prende e paralisa as 
pessoas, impedindo-as de alcançar as 
coisas que poderiam realizar. Mas essa 
covardia precisa ser enfrentada. Ain-
da que seja doloroso demais encarar 
os medos, não podemos ignorá-los.  

Fernando Loaiza



 | Julho 2009 50

Ou então evitá-los. A melhor forma 
de ganhar essa batalha é confrontar 
nossos medos. Aprenda e pratique 
técnicas de relaxamento e controle da 
tensão. Lute para combater suas ansie-
dades com auxílio de profissionais da 
área. Não deixe que o tempo passe e 
você não consiga alcançar o que quer. 
Existe a possibilidade de você vencer 
sua covardia e se sentir livre e feliz. 

Com frequência, nossa covardia 
vem de fracassos passados. Essas ex-
periências podem ter surgido por falta 
de conhecimento. O fracasso pode ser 
uma experiência necessária e enrique-
cedora. O fracasso é, na verdade, mui-
to amigo do conformismo. É possível 
que apenas precisemos saber mais 
sobre o que teremos de enfrentar para 
podermos planejar melhor. A partir daí, 
é hora de colocarmos os nossos pla-
nos em ação, trabalhando com afinco 
e agindo com determinação rumo aos 
nossos objetivos. Os fracassos na vida 
são necessários. Thomas Edison teve 
mais de 1.700 fracassos antes de in-
ventar a lâmpada. E você, quantos teve 
até hoje? Não existe fracasso, existem 
tentativas premeditadas de sucesso. 
Sucesso é chegar onde você quer.  
É realizar um sonho, um projeto, um 
objetivo. O sucesso sempre chega sim 
para os determinados a planejar e tra-
balhar duro.

Em uma entrevista, Lair Ribeiro, 
médico, neurolinguista e palestrante 
internacional, disse o seguinte para se 
chegar ao sucesso: “O sucesso é sim-
ples, mas não é fácil”. Tal explicação 
foi oferecida aos telespectadores do 
programa “Entrevista Especial da TV 
Senado”, apresentado pelo jornalista 
Fernando César Mesquita. O médico, 
autor de 14 livros que ensinam como 
conseguir sucesso profissional e pes-
soal, entre eles os best sellers O su-
cesso não ocorre por acaso e Ajude-
se fazendo a sua parte, falou durante 
mais de uma hora sobre o tema Evo-
lução ao seu alcance, juntamente com 
sua mulher, a terapeuta Eliane Ribeiro.

Na referida entrevista, Lair Ribei-
ro informa que obter o sucesso é um 
“processo multifatorial”, que envolve 
muitos aspectos e só se consegue em 
longo prazo. Segundo ele, a fórmula 
mágica para que as pessoas cheguem 
ao topo na vida profissional e pesso-
al é baseada em seis características 
principais: autoestima; habilidade de 
se comunicar; saber o que quer; ser 
otimista; dedicar-se ao trabalho; e ter 
ambição, no bom sentido.

O neurolinguista, que tem especia-
lização na Universidade da Harvard, 
nos Estados Unidos, acrescentou que 
quando uma pessoa chega a reunir os 
seis fatores, passa por uma mudança 
interior radical e começa a ter melhores 
perspectivas de vida. “Para chegar ao 
sucesso, a pessoa há de ter bastante 
jogo de cintura e ainda jogar com suas 
várias inteligências ao mesmo tempo,” 
ensina Lair Ribeiro na entrevista.

A terapeuta Eliane Ribeiro, que 
trabalha com o marido, faz um trata-
mento denominado Aurasoma. Ela de-
talha, na entrevista, que esse trabalho 
consiste em descobrir os problemas e 
traumas das pessoas que a procuram 
para chegar ao sucesso por meio das 
cores. O sistema consiste em colocar 
vários frascos com diversas tonalida-
des e cores à frente do paciente, a fim 
de que ele escolha algumas. Baseado 
na escolha, a terapeuta pode descobrir 
o que falta ao paciente para melhorar 
sua qualidade de vida e atingir o tão 
almejado sucesso.

Portanto, não desista nunca de 
seus sonhos. Seja corajoso. Heróis 
são aqueles capazes de grandes sacri-
fícios, apesar do medo. Levante-se e 
passe por cima do seu, vença sua co-
vardia. Faça o medo trabalhar em seu 
favor. A vida pode ser amedrontadora, 
mas é também bela. Persiga o seu so-
nho, seja como for. Não mergulhe no 
conformismo, nem aceite apenas estar 
cômodo. Corra atrás de seus desejos. 

Não sejamos iguais a alguns per-
dedores, que são totalmente confor-

mados com as injustiças e que não 
tentam mudar nada.

Deixemos a covardia para o total-
mente desconhecido ou para um se-
gredo divino ou para as pessoas que 
não compreendem o que acontece em 
nosso mundo real; aquelas pessoas 
que, sem respeito, aproveitam da boa 
vontade alheia e enganam crianças, 
doentes, idosos etc. Esses sim, são os 
verdadeiros covardes.

Você pode mudar sua vida. Tente 
ganhar da sua covardia. Tome deci-
sões, planeje, crie objetivos, viva seus 
sonhos e saia de seu conformismo 
para um lugar mais aconchegante. 
Lute contra o conformismo. Aposte na 
transformação. Aprenda que a com-
petência mais significativa não está 
na quantidade de conhecimentos e 
habilidades, mas na predisposição de 
adquirir novos conhecimentos e habili-
dades, porque o mundo está mudan-
do a cada minuto. E, com certeza, tem 
reservado para você um destino me-
lhor, no qual você poderá respirar com 
tranquilidade e encontrar a felicidade.

Feliz Dia do Propagandista! 

reciclagem
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A palavra profissionalização tem 
marcado presença constante no dicio-
nário daqueles envolvidos com a área 
de vendas. Como profissionalização é, 
antes de tudo, um conceito, corre-se 
o risco de construir consenso quanto 
à sua pertinência sem, contudo, haver 
clareza em relação a como trazê-lo à 
vida. Os profissionais mais valorizados 
no mercado não são aqueles que con-
cordam com a necessidade de evoluir, 
mas aqueles que conseguem mate-
rializar tal evolução, traduzindo-a em 
verbos e colocando em prática suas 
melhores intenções.

Para começar, é importante en-
tender que a modernização da área 
de vendas requer uma ampliação de 
horizontes. Os profissionais devem en-
tender suas atividades dentro de um 
escopo mais amplo do que tradicional-
mente o fazem.

O desafio é não restringir seu papel 
apenas ao estímulo do cliente, como 
foi nas últimas décadas, nas quais a 
atuação do vendedor esteve focada 
em provocar o interlocutor de forma 
a fazê-lo desejar o produto ou serviço 
oferecido. Foi daí que nasceu o arqué-
tipo desconfortável que pesa sobre 
os ombros do vendedor, como sendo 
alguém insistente e insensível que fala 
até empurrar o cliente para a situação 
de compra, como uma ovelha embos-
cada por um lobo. 

Com o amadurecimento da eco-
nomia de consumo, as pessoas estão 
preparadas para resistir a tais pres-
sões. Todos nós enfrentamos situa-
ções de compra desde muito cedo e 
sabemos lidar cada vez melhor com 
profissionais ardilosos e seus subter-

fúgios. O que os compradores pre-
cisam é de “consultores” de vendas, 
que usem seu conhecimento superior 
sobre o produto vendido para ajudar 
o cliente a comprar melhor. Para isso, 
o ciclo de vendas deve ser ampliado, 
abraçando-se todas as etapas do pro-
cesso mercadológico.

Com isso, o vendedor passa a 
aplicar o conceito amplo de marketing 
na relação com seu cliente individual-
mente. Traduzindo em ações, significa 
que ele deve, não apenas estimular o 
consumidor, mas antes entender suas 
necessidades, construir soluções para 
seus problemas, para aí, sim, estimu-
lá-lo. Significa que antes de come-
çar a falar, ele deve ouvir seu cliente 
para oferecer algo que, realmente, vá 
ao encontro de suas necessidades e 
desejos, fazendo perguntas que per-
mitam uma compreensão consistente 
das suas necessidades. Quando for 
possível (em função do tipo de produto 
vendido) deve ainda construir soluções 
que resolvam de forma personaliza-
da os problemas apresentados pelo 
cliente, e complementá-lo com ser-
viços que agreguem valor. Com esse 
caminho percorrido, aí, sim, começa 
a etapa de sedução do cliente. Etapa 
essa que fica muito mais fácil quando 
os passos anteriores são cumpridos.

Afinal, depois que se entendeu o 
cliente e se ofereceu algo realmente 
consonante com suas expectativas, 
o processo de convencimento passa 
a ser naturalmente encaminhado, não 
necessitando de força para que as coi-
sas se encaixem. É o que já há muito 
se chama de venda de baixa pressão, 
em que o próprio prospect puxa o 

produto, em vez de ficar resistindo à 
“empurração”. Ao ampliar sua função, 
entendendo que deve entender, aten-
der e estimular o cliente, o vendedor 
confere um escopo mais abrangente 
para sua atividade, que ganha, ver-
dadeiramente, contornos gerenciais e 
maior profissionalismo. 
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Conheça os vencedores do

Prêmio Sindusfarma
de Qualidade 2009

Neste ano, foram 21 
categorias, além da premiação 

especial para o laboratório 
que mais se destacou no 
processo de qualificação 

de seus fornecedores.

Com a presença de mais de duas 
mil pessoas, entre fornecedores, re-
presentantes de laboratórios e impren-
sa, foram anunciados, em 26 de maio, 
em evento no HSBC Brasil, em São 
Paulo, os melhores fornecedores da 
indústria farmacêutica no Brasil em 21 
categorias, além da Farmacêutica que 
mais se destacou no processo de qua-
lificação de seus fornecedores.

Neste ano, além da eleição direta 
por voto eletrônico, foi introduzida uma 
inovação no sistema de apuração, 
que incluiu a validação dos resultados 
por uma Comissão Organizadora, por 
uma Comissão de Auditoria e, poste-
riormente, uma auditoria dos procedi-
mentos estabelecidos pela Fundação 

Instituto de Pesquisas Farmacêuticas 
da Faculdade de Ciências Farmacêu-
ticas da Universidade de São Paulo 
(Fipfarma).

“O Prêmio Sindusfarma de Quali-
dade foi criado para reconhecer o em-
penho dos fornecedores da indústria 
farmacêutica para alcançar os padrões 
de qualidade exigidos pelo setor e enfa-
tizar a importância dessa colaboração 
para atender à qualidade, à segurança 
e à eficácia dos produtos farmacêuti-
cos”, disse Dr. Lauro Moretto, Vice-
Presidente Executivo do Sindusfarma, 
durante a abertura do evento. 

Os vencedores receberam um tro-
féu especialmente desenvolvido 
para a premiação. Já os finalistas 

ganharam medalhas. Todos os inscritos 
no Prêmio foram contemplados com 
Certificados de Participação, outra no-
vidade do regulamento deste ano.

Ao final da cerimônia, foram anun-
ciados os laboratórios que se desta-
caram no processo de qualificação e 
orientação dos fornecedores, avaliados 
na classe especial Indústria Farmacêu-
tica. Venceu a Novartis Biociências. As 
Menções Honrosas foram para os la-
boratórios Aché e EMS.

Após a cerimônia, o público pôde 
assistir ao show da banda Paralamas 
do Sucesso.
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Mais de duas mil pessoas prestigiaram o evento

Encerramento com a banda Paralamas do Sucesso



 1 Classe A mpolas e Frascos para produtos Parenterais (tipo I)
Vencedor: Schott Brasil Ltda.
Representada por Nivaldo Santos, Gerente de Vendas, ao lado do Sr. Gustavo 
Kesserling, Presidente da SBMF (Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica)
Menção Honrosa: Euroglass – Grupo Eurofarma

 2 Classe Bisnagas de Alumínio
Vencedor: Bispharma Packaging Indústria de Embalagens Ltda.
Representada por Lucia Decot Sdoia, Diretora do Sistema de Gestão Integrada.
Menção Honrosa: Almapal S.A.

 3 Classe Bulas
Vencedor: Gráficos Sangar Ltda.
Representada por Carla Trostdorf, Coordenadora da Qualidade. Ao lado, Edvaldo 
Evangelista da Silva, representante da Comissão de Auditoria do Prêmio 
Sindusfarma de Qualidade.
Menção Honrosa: Gráfica e Editora Brogotá Ltda. e Laramara 
Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual. 
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 4 Caixas de Papelão Ondulado
Vencedor: Fábrica de Papelão 
Nossa Senhora da Penha S.A.
Representada por Tsuneo Uemura, Gerente de Vendas.

Menção Honrosa: Klabin S.A. 
e Pajule Embalagens

 5 Classe Cartuchos
Vencedor: Box Print Grupograf Ltda.
Representada por Sérgio Damião Lopes, Administrador.

Menção Honrosa: Gonçalves S.A. Indústria 
Gráfica e Macron Indústria Gráfica

 6 Classe Filmes Plásticos para Blister
Vencedor: Vulcan Material Plástico Ltda.
Representada por Guilherme Nunes, Gerente de Mercado.

Menção Honrosa: Klöckner Pentaplast 
do Brasil S/A. e Plastwal Latino 
Americana Indústria e Comércio Ltda.

 7 Classe Frascos e Tampas Plásticas
Vencedor: Védat Tampas Herméticas Ltda.
Representada por Angela Sanches, Gerente de Vendas. 

Menção Honrosa: Alcan Packaging 
do Brasil Ltda. e Farmaplast Indústria 
de Embalagens Plásticas Ltda.

4 5

6
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MENÇÃO HONROSA NO PRÊMIO QUALIDADE SINDUSFARMA 2009

EM 2 CATEGORIAS: ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE

MEDICAMENTOS E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS.  

FOI COM MUITO TRABALHO E DEDICAÇÃO 

QUE CONQUISTAMOS A MENÇÃO HONROSA 

NO PRÊMIO QUALIDADE SINDUSFARMA 2009 

EM 2 CATEGORIAS. AGRADECEMOS A VOCÊ 

QUE TORNOU ISSO POSSÍVEL.

PARA A ATIVA ISSO FOI MUITO MAIS QUE UMA 

INDICAÇÃO, FOI UM VOTO DE CONFIANÇA.

WWW.ATIVALOG.COM.BR

FONE. 55 11 2902 5000

MAIS DO
QUE UM
LUGAR DE
DESTAQUE, 
VOCÊ NOS 
DEU SEU 
VOTO DE 
CONFIANÇA
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 8 Classe Frascos de Vidro
Vencedor: Wheaton Brasil Vidros Ltda.
Representada por Peter Gottschalk, Diretor Superintendente.

Menção Honrosa: CIV – Cia. Industrial de Vidros

 9 Classe Laminados de Alumínio
Vencedor: Alcan Embalagens do Brasil Ltda.
Representada por Carlos Alonso Escobar, Gerente de Mercado Farmacêutico.

Menção Honrosa: Almapal S.A. e Inapel Embalagens Ltda.

 10 Classe Rótulos e Etiquetas Autoadesivas
Vencedor: Prakolar Rótulos Auto-Adesivos S.A.
Representada por Cees Chatzietstratin, Diretor Comercial.

Menção Honrosa: Gráficos Sangar Ltda. e Laramara 
Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual.  

 11 Classe Tampas para Frascos de Vidro
Vencedor:  Védat Tampas Herméticas Ltda.
Representada por Marcos Rogério Eleutério, Gerente Industrial.

Menção Honrosa: CSI - Closure Systems International (Brasil) Sistemas 
de Vedação Ltda. e Joint Bill Representações Comerciais Ltda. 

8
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 12 Classe Tampas de Borracha, Selos e Lacres de Alumínio
Vencedor: Farmacap Indústria e Comércio Ltda.
Representada por Paulo Rogério Ferrari.

Menção Honrosa: West Pharmaceutical Services Brasil Ltda.

 13 Classe Fabricantes de Cápsulas Gelatinosas Duras
Vencedor: Capsulgel/Laboratórios Pfizer Ltda.
Representada por Karina Lima, Gerente de Marketing e Vendas. 

Menção Honrosa: Catalent Brasil Ltda. e Genix Indústria Farmacêutica Ltda.

 14 Classe Fabricantes de Excipientes Nacionais
Vencedor: IFF Essências e Fragrâncias Ltda.
Representada por  Janette Battaglia, Gerente de Contas.

Menção Honrosa: Corn Products  Brasil Ingredientes 
Industriais Ltda. e Genix Indústria Farmacêutica Ltda. 

 15 Classe Fabricantes de Fármacos Nacionais
Vencedor: Nortec Química S/A
Representada por Marcos Alexandrino Soalheiro da Cruz, Presidente.

Menção Honrosa: Globe Química S.A. e Diosynth Produtos Farmoquímicos Ltda.

 16 Classe Fornecedores de Matérias-Primas 
(Fármacos e Excipientes)
Vencedor: Basf S/A
Representada por Flávia Assis de Souza, Gerente de Insumos Farmacêuticos.

Menção Honrosa: Colorcon do Brasil Ltda. e Genix Indústria Farmacêutica Ltda.

 17 Classe Armazenagem e Distribuição de Medicamentos
Vencedor: DHL Supply Chain
Representada por Luis Eduardo de Andrade Rehder, Gerente Geral.

Menção Honrosa: Ativa Distribuição e Logística 
Ltda. e Empresa de Transportes Atlas Ltda.

15
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 18 Classe Terceirização de Etapas de Fabricação (Produção e Embalagem)
Vencedor: Grupo Blisfarma Ltda.
Representada por Carlito de Lima Felisberto, Diretor-Geral. 

Menção Honrosa: Almapal S.A. e Blanver Farmoquímica Ltda.

 19 Classe Transporte de Medicamentos
Vencedor: Imola Transportes Ltda.
Representada por Márcio Fontes, Gerente de Vendas.

Menção Honrosa: Ativa Distribuição e Logística Ltda. 
e Empresa de Transportes Atlas Ltda.

 20 Classe Equipamentos de Embalagem e Classe 
Equipamentos para Formulação
Vencedor: Almapal S.A.
Representada por Alejo Palácios, Diretor Comercial.

Menção Honrosa: Fabrima Máquinas Automáticas Ltda. e IMA Ltda. 

 21 Classe Especial Indústria Farmacêutica
Vencedor: Novartis Biociências S/A
Representada por Marco Antonio Siqueira, responsável pela Garantia da Qualidade.

Menção Honrosa: Aché Laboratórios Farmacêuticos S/A e EMS S/A
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Essencial à atividade empresarial, a 
representação comercial, uma das mais 
antigas profissões, foi e permanece sen-
do a mola propulsora do comércio de 
variados produtos. Esse papel é hoje 
exercido pelos propagandistas para a in-
dústria farmacêutica, sendo eles os gran-
des responsáveis pela promoção dos 
medicamentos e, logo, pela conquista da 
receita e sucesso dos laboratórios.

Cabe, entretanto, notar que embo-
ra os propagandistas e representantes 
comerciais autônomos exerçam ativi-
dades semelhantes, elas pressupõem 
algumas importantes diferenças uma 
da outra, nem sempre observadas pe-
las empresas, gerando uma série de 
dúvidas e de problemas jurídicos. 

Essas diferenciações são decor-
rentes da evolução legal do instituto 
da representação comercial, que origi-
nou ambas as figuras, mas reservou, a 
cada uma, funções distintas. 

Nesse sentido, a primeira codificação 
a conter menções acerca da comissão e 
mediação de negócios foi o Código de 
Hamurabi, compilada pelo rei Hamura-
bi, na Mesopotâmia, há cerca de 3.700 
anos, que apresentava um conjunto de 
281 regras para a convivência em socie-
dade, gravadas em pedra. 

Ao longo do tempo, novas nuances 
foram surgindo, fazendo com que a 
atividade de representação comercial 
ganhasse uma complexidade crescen-
te e originando uma ampla gama de 
espécies de representação comercial, 
com diferentes características e distin-
tos campos de atuação. 

No Brasil, já em 1850, o Código 
Comercial previa a figura do “caixeiro-

viajante”, classificado como “agente 
auxiliar do comércio”, que correspon-
deria ao “caixeiro”, empregado respon-
sável pelo “caixa” e vendas da empre-
sa, que se deslocava em viagens para 
representá-la perante terceiros. 

Em 1957, a Lei nº 3.207 passou a 
disciplinar a atividade dos empregados 
vendedores, viajantes ou pracistas, 
submetendo-os ao regime da Conso-
lidação das Leis do Trabalho, uma vez 
que eram eles dependentes das em-
presas que representavam, que arca-
vam com os custos das viagens e lhes 
pagavam salários.

Todavia, permaneceu sem regula-
mentação a atividade dos represen-
tantes comerciais autônomos, que 
mediavam vendas para suas represen-
tadas, mas exerciam essa função por 
sua conta e risco.

Assim, após anos de pressão dos 
representantes comerciais autônomos, 
foi editada a Lei nº 4.886/65, que de-
fine que: “exerce a representação co-
mercial autônoma a pessoa jurídica ou 
a pessoa física, sem relação de empre-
go, que desempenha, em caráter não 
eventual por conta de uma ou mais 
pessoas, a mediação para a realização 
de negócios mercantis, agenciando 
propostas ou pedidos, para transmiti-
los aos representados, praticando ou 
não atos relacionados com a execu-
ção dos negócios.” 

Recentemente, com a promul-
gação do novo Código Civil (Lei nº 
10.406/2002), que passou a prever 
o contrato de agência, com caracte-
rísticas idênticas às de representação 
comercial, criou-se a polêmica de que 

ponto de vista

Propagandista e Representante Comercial Autônomo
Diferenças e Semelhanças
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o novo Código Civil teria revogado a 
Lei nº 4.886/65 e, logo, que o antigo 
contrato de representação comercial 
autônoma teria deixado de existir, ten-
do sido substituído pelo contrato de 
agência. Além disso, surgiram também 
outras teorias defendendo a manuten-
ção da existência do contrato de re-
presentação comercial, mas buscando 
distingui-lo do contrato de agência.

No entanto, o entendimento mais 
razoável é de que a Lei nº 4.886/65 
permanece em vigor e que o Código 
Civil tenha apenas utilizado um outro 
nomen juris para se referir ao contrato 
de representação comercial autôno-
ma, sem maiores implicações. 

Feitas essas observações, cumpre 
esclarecer que são dois os elementos 
que diferenciarão o propagandista do 
representante comercial autônomo:  
1) a intermediação ou não de negó-
cios; 2) a existência ou não de vínculo 
empregatício.

Sobre o primeiro elemento, cabe 
aclarar que o propagandista, como a 
própria denominação explicita, apenas 
busca promover a venda do produto, 
explicando suas características e vanta-
gens aos prescritores, fazendo, enfim, 
propaganda do mesmo, enquanto o 
representante comercial autônomo não 
apenas promove o produto, mas inter-
medeia sua venda, retirando pedidos. 

O segundo elemento diferenciador 
desses dois institutos é a existência ou 
não de vínculo empregatício. O repre-
sentante comercial autônomo, como 
o próprio nome indica, atua de forma 
autônoma, ou seja, sem subordinação, 
logo, sem vínculo de emprego. Por ou-

tro lado, o propagandista é um empre-
gado, que atua na conformidade das 
ordens do empregador.

Na prática, tem-se uma linha muito 
tênue entre o autônomo e o emprega-
do, pois ambos prestam serviços com 
habitualidade, mediante remuneração 
e, não raras vezes, com pessoalidade. 
Nem mesmo a exclusividade é ele-
mento característico de uma ou outra 
espécie, haja vista que um empregado 
pode ter mais de um empregador e 
um autônomo pode prestar serviços a 
mais de uma empresa. 

Consequentemente, o relaciona-
mento entre a empresa e o represen-
tante comercial autônomo deve ser 
pautado pelo entendimento de que 
este não é um empregado seu, não 
devendo ser o mesmo submetido a 
controle de ponto, fiscalização e co-
mando de suas atividades, utilização 
de uniforme etc., embora a represen-
tada possa solicitar a emissão de re-
latórios e determinar certas políticas 
de atuação, sempre de forma muito 
criteriosa.

Dessa maneira, cumpre aos labo-
ratórios observar as características de 
ambos os institutos, antes de definir se 
contratará um propagandista ou um re-
presentante autônomo, de forma a ter 
a contratação mais adequada às suas 
necessidades, propiciando o melhor 
desenvolvimento de suas atividades e 
evitando problemas jurídicos. 

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

Rogério Damasceno Leal

O representante 
comercial 
autônomo 

atua de forma 
autônoma, 

ou seja, sem 
subordinação 
e sem vínculo 
de emprego.

Propagandista e Representante Comercial Autônomo
Diferenças e Semelhanças
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Quero aproveitar este artigo para 
abrir espaço para discutirmos sobre 
oportunidades e avanços da internet, 
que contribuam com o e-business, 
tanto para sites corporativos como 
para sites de produtos.

E aí vai a nossa primeira questão. 
O que um portal ou site na internet da 
marca da sua empresa representa nas 
vendas do negócio?

Se a sua resposta é “não sei”, “acho 
que...” ou “não tenho ideia”, saiba que 
você não está sozinho.

Existe um paradigma na internet para 
o qual devemos ficar bem atentos. Fala-
remos nesta edição, de quatro exemplos 
de situações comuns aos projetos.

1. Precisamos estar conscientes 
de que a internet não é um canal de 
apoio, suporte de vendas, relaciona-
mento ou mídia.

A internet é, sim, uma diversidade 
ampla dos canais de vendas, relacio-
namento e mídia, tanto para o apoio e 
suporte quanto para a linha de frente, 
com metas claras e objetivos a serem 
cumpridos.

2. Vemos que nas agências de 
m arketing e serviços digitais mais ma-
duras e com foco nas necessidades de 
seus clientes, os desafios e objetivos do 
trabalho se iniciam justamente na hora 
em que o portal ou o site é promovido 
na internet, e não o contrário, como se 
constata hoje em milhares de sites es-
palhados pelos canais da rede.

3. Um portal ou website bem pro-
duzido é o conjunto das lições apren-
didas em outras versões, unindo um 
bom benchmarking e as particularida-
des do negócio (briefing).

4. Não vamos nos esquecer de que 
o sucesso também depende de um 
time preparado para lidar com as ino-
vações advindas do design, tecnologia 
e visão estratégica de negócio.

O resultado até aí é que a obriga-
ção de todos de terem um site ou um 
portal bem desenhado, fácil de nave-
gar e com uma usabilidade eficiente foi 
atingida com sucesso. Mas onde está, 
afinal, a resposta à nossa pergunta?

Se ninguém hoje responde isso, 
não se preocupe tanto assim. Como 

tecnologia da informação

Paulo Eduardo Corallo é Gerente de Projetos 
Digitais e Sócio-Diretor da Jet Sites, empresa de 
e-business.
E-mail: paulo@jetsites.com.br 

Paulo Eduardo Corallo 

O que a internet representa nas 
vendas do seu negócio?

dissemos antes, você não está sozi-
nho nessa. E ainda há tempo de você 
chegar a essa resposta, afinal, a inter-
net como um braço forte para os ne-
gócios das empresas ainda é um bebê 
no segmento farmacêutico.

Na próxima edição, queremos 
discutir neste espaço a continuidade 
desse tema com dicas e curiosidades 
que irão proporcionar novas respostas 
para os velhos relatórios, que nos limi-
tam hoje ao número de visitantes, pá-
ginas vistas e região demográfica dos 
acessos aos sites. 

Sua opinião sobre essa nova co-
luna é muito importante para nós. 
Convidamos a todos os leitores a par-
ticipar e colaborar com esse espaço, 
enviando-nos e-mails com sugestões, 
críticas, dúvidas etc. 

Bons negócios!
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o do bem
Nesta edição de comemoração 

do Dia do Propagandista, minha pro-
posta é dividir com o leitor algumas 
passagens que marcaram a vida des-
te articulista. Já são quase 12 anos 
acompanhando a carreira de milhares 
de executivos, e desde 2005 assesso-
rando a indústria farmacêutica no re-
crutamento e seleção de profissionais 
em todas as áreas, de gerentes nacio-
nais de vendas, passando por líderes 
de pesquisa clínica, até gerentes de 
garantia da qualidade. Assessorando e 
testemunhando de perto várias evolu-
ções de carreira, percebi algumas ca-
racterísticas que despertam a atenção 
do mercado e dos consultores de se-
leção de executivos.

A primeira delas é o entusiasmo, 
refletido na garra contagiante de supe-
rar objetivos de negócios agressivos.  
A segunda é a capacidade de mobilizar 
um grupo de pessoas com interesses 
distintos e, algumas vezes, até con-
flitantes, na busca de uma meta, da 
realização de um sonho, a tão denomi-
nada liderança de pessoas. A terceira 
está refletida nos valores pessoais e 
morais que costumam balançar muito 
a cabeça daqueles que, com seu ta-
lento, acabam tendo um crescimento 
meteórico em pouco tempo. Aos que 
têm a consciência e serenidade de li-
dar com o sucesso sem ferir a digni-
dade humana e preservando a ética 
acima de tudo, denominaremos essa 
terceira característica de humildade. 

Esse tripé, composto por entusias-
mo, liderança e humildade, realmente 
faz a diferença. Recordo com emoção 

do privilégio de ter conhecido e inte-
ragido com vários líderes do bem, 
pessoas que servem de referência 

até hoje quanto ao tipo de atitude 
que devemos tomar diante de situa-

ções, muitas vezes, inusitadas e ingra-
tas que a vida corporativa nos coloca. 

Tudo depende sempre do como, 
não só definindo qual o caminho a se-
guir diante das dificuldades, mas de 

que maneira, com qual tratativa, 
inspirando e contagiando os ou-
tros como exemplo a ser seguido, 

e que tem tudo a ver com a ma-
neira de lidar com grande dose de 

influência e poder. A esses 
profissionais, reitero minha 
profunda admiração e res-

peito, pois por seus sólidos 

valores e princípios de vida, é que atin-
gimos resultados do bem, privilegian-
do qualidades e competências, como 
perseverança, trabalho em equipe, 
meritocracia, e por aí vai. 

Em um momento no qual a mídia 
no mundo todo traz à tona atitudes 
inaceitáveis, como a premiação da 
incompetência, que ajudou a gerar a 
crise nos Estados Unidos com o paga-
mento de bônus e rescisões milionárias 
de executivos, é preciso olhar cada vez 
mais os exemplos de superação, co-
ragem e determinação, sem abrir mão 
dos valores e da ética profissional. 

Em vez disso, prefiro me pautar 
pelos exemplos nos quais o respeito 
ao próximo é preservado, a moral e a 
ética são colocadas em primeiro plano, 
ou seja, no qual o bem prevaleça. In-
felizmente, o mundo corporativo ainda 
terá histórias não tão nobres sobre a 
vaidade excessiva na luta pelo poder e 
pelos holofotes. 

Mas posso afirmar com proprieda-
de que existem líderes que marcam 
sua passagem pela vida das pessoas 
com conduta ética e moral inquestio-
náveis, tratando a todos com respeito 
e dignidade. Um dos requisitos para se 
trabalhar como consultor de seleção de 
executivos é o de identificar líderes que 
produzam os chamados resultados do 
bem. Profissionais que, além do entu-
siasmo, da liderança e da humildade, 
carregam o DNA da moralidade e da 
dignidade humana. 

recursos humanos

André Jacques Pasternak é Diretor da FESA para 
o setor de Life Sciences.
E-mail: fesa@fesa.com.br

André Jacques Pasternak

O líder que nenhuma 
organização 

deseja abrir mão: o do bem
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notícias

O Grupemef realizou, em 26 de 
maio, no Hotel Estanplaza Funchal, 
em São Paulo, a Assembleia Geral 
Extraor dinária que teve por finalidade 
apresentar propostas de mudanças 
para os boletins informativos de ven-
das do mercado farmacêutico, sugeri-
das pelos próprios associados. 

A reunião contou com a presença 
de 53 participantes, representantes de 
29 laboratórios. Após a abertura, feita 
pela Presidente do Grupemef, Sonia 
Orestes, o Diretor de Pesquisas da en-
tidade, William Rodrigues, apresentou 
o novo boletim “Termômetro de Ven-
das”, que tem como objetivo auxiliar 
as áreas de vendas dos laboratórios, 
uma vez que permite correções nas 
negociações com os clientes dentro 
do próprio mês. Na ocasião, foi apre-
sentada a sugestão de dados a serem 
enviados, o cronograma de envio dos 
dados ao Grupemef e análises que se-
rão encaminhadas pela entidade com 
essas informações. A partir das suges-
tões dos associados, se optou pela 
abertura de um boletim específico para 
o mercado institucional, além da aber-
tura de “mercado farma” e incorpo-
ração de novas informações. O novo 

boletim foi aprovado e será aplicado a 
partir do próximo mês. 

Dando continuidade à programa-
ção, William abordou os resultados 
das reuniões com profissionais da área 
sobre o boletim de vendas. O diretor 
apresentou a metodologia de divisão 
dos dados dos mercados farma e ins-
titucional, indicando o impacto que os 
laboratórios (que informam apenas a 
venda total) causam na montagem dos 
boletins. Como sugestão, foi proposto 
um novo modelo de boletim, no qual 
o laboratório deve, obrigatoriamente, 
informar seu volume de vendas para 
cada mercado, mudança essa aprova-
da pelos presentes.

O segundo ponto discutiu uma 
metodologia de controle de qualidade 
dos dados informados para o boletim 
farma. O controle de qualidade visa 
identificar laboratórios com indícios 
de problemas na informação enviada 
ao Grupemef, que, por sua vez, deve 
contatar a empresa para identificar as 
causas dessas diver-
gências. Nesses casos, 
o Grupemef oferecerá 
apoio ao la-

boratório, incluindo visitas para trei-
namento sobre o boletim de vendas.  
A metodologia foi apresentada e apro-
vada pelos presentes. Os participan-
tes também garantiram que prestarão 
os esclarecimentos necessários ao 
Grupemef, a fim de assegurar a qua-
lidade e a confiabilidade dos dados 
enviados.

Posteriormente, ratificou-se a ne-
cessidade de o Grupemef receber os 
dados dos boletins de venda até o 
quinto dia útil do mês subsequente às 
vendas. A partir do mês de junho, foi 
definido que o Grupemef enviaria dia-
riamente, a partir do terceiro dia útil do 
mês, um lembrete aos sócios titulares 
dos laboratórios que não tenham pas-
sado tais informações. Qualquer dado 
enviado após o quinto dia útil será 
desconsiderado para a montagem do 
boletim de vendas do mês, sendo 
incorporado ao histórico do boletim 
apenas no mês seguinte.

Grupemef apresenta mudanças 
nos boletins de vendas

William Rodrigues

Sonia Orestes



65

A metodologia de estimativa das 
vendas dos laboratórios faltantes tam-
bém foi alterada e passará a conside-
rar a venda média do laboratório dos 
três meses anteriores.

Na reunião, foi aberta também a 
discussão sobre a mudança de preci-
ficação dos dados para o boletim de 
vendas, do atual preço fábrica sem 
impostos para o preço fábrica cheio 
(padrão IMS). A decisão da maioria foi 
pela mudança do atual critério. Entre-
tanto, alguns laboratórios afirmaram 
não terem condições de informar o his-
tórico de 60 meses necessários para 
essa mudança. Como sugestão, cada 
laboratório avaliará qual histórico de 
vendas poderá revelar ao Grupemef, 
segundo a nova metodologia de pre-
ços, a fim de que a entidade avalie os 
passos para essa mudança.

Medicamentos genéricos 
completam dez anos 

Em 2009, a indústria farmacêuti-
ca comemora os dez anos dos ge-
néricos, um mercado que expandiu 
e vem anunciando investimentos. 
Segundo estimativas do setor, as 
Farmacêuticas que já atuam nes-
se nicho planejam destinar R$ 354 
milhões até 2010 para ampliação 
de parque fabril, ingresso em novas 
classes terapêuticas e ampliação da 
participação no mercado farmacêu-
tico nacional.

A previsão engloba as iniciativas 
das oito indústrias associadas à Pró 
Genéricos (Biosintética, Brainfarma, 
EMS, Eurofarma, Medley, Merck, 
Ratiopharma e Sandoz), que juntas 
respondem por mais de 90% do 
mercado brasileiro de medicamen-
tos genéricos.

Em seus dez anos de existência, 
os genéricos transformaram o pano-
rama da indústria de medicamentos 
no Brasil. Hoje, o segmento respon-
de por 18,2% do mercado farmacêutico total e movimentou US$ 2 bilhões 
em vendas no acumulado de março de 2008 a março de 2009. Dos dez 
maiores fabricantes de medicamentos instalados no mercado local, quatro 
são indústrias de genéricos.

O segmento também se converteu, nesta primeira década de atividade, 
no motor do crescimento da indústria de medicamentos. As vendas dos 
genéricos vêm crescendo em patamares superiores aos do restante da 
indústria. Desde 2004, a expansão dos genéricos tem sido quatro vezes 
superior ao total do setor farmacêutico. No primeiro trimestre deste ano, os 
genéricos cresceram 4,1% em unidades enquanto o conjunto da indústria 
registrou evolução de apenas 1,2%. 

“A combinação de qualidade, confiabilidade e preço (por lei os gené-
ricos devem custar 35% menos que os medicamentos de marca) fez dos 
genéricos uma opção importante para o consumidor. Isso explica o vigor 
do segmento”, diz Odnir Finotti, Presidente da Associação Brasileira das 
Indústrias de Medicamentos Genéricos (Pró Genéricos).

Atualmente, no Brasil, existem 14.376 apresentações de genéricos, 
2.609 registros e 337 princípios ativos notificados pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa). O arsenal pode ser utilizado no tratamento 
de 90% das principais doenças existentes.

Odnir Finotti, Presidente da Pró Genéricos

O evento contou com a presença de representates de 29 laboratórios
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dose única

Reza a antiga lenda, e dizem os 
entendidos, que toda empresa que se 
preza precisa ter bem claras as defi-
nições das suas hierarquias. Acredito 
que todo mundo que circula pelo uni-
verso corporativo sabe o que é hierar-
quia. O que, talvez, nem todos verda-
deiramente saibam é: para que serve? 
Academicamente, podemos encontrar 
bonitas definições para essa palavra, 
mas, em resumo, e de acordo com os 
conceitos praticados pelo mercado, 
hierarquia serve mesmo é para dei-
xar bem claro para todos quem é que 
manda em quem.

A palavra hierarquia tem origem 
pomposa, vem do grego hieros (sa-
grado) + arché (poder, comando), 
que, grosso modo, pode ser traduzida 
como “poder sagrado”. Pode acreditar. 
Isso me leva a supor que, pelo jeito, os 
adoradores da hierarquia sabem dessa 
origem, pois, a julgar pelas atitudes de 
alguns líderes em empresas em geral, 
eles supõem-se donos de um “poder 
sagrado”. E é daí que nascem os des-
mandos, a autocracia, as arbitrarie-
dades, o tal do “manda quem pode, 
obedece quem tem juízo”.

Mas será que a hierarquia serve 
mesmo para indicar quem manda na 
estrutura organizacional? Sei não. Há 
quem diga que o poder está nas mãos 
(ou no bolso) do cliente. Outros acham 
que está no acionista. Ou no chefe. 
Quem sabe nos empregados? 

Apenas uma minoria de profissio-
nais reconhece que o que se chama 
de poder está diluído entre todos. Uma 
organização só se torna realmente 

produtiva quando todos os seus mem-
bros têm e exercem o poder. O poder 
de ouvir, falar, sugerir, discordar, ajudar, 
fazer, decidir etc.

No passado, alguém já havia levan-
tado a lebre, mas ela ficou no passado 
e, talvez, poucos se lembrem do en-
tão badalado empowerment. Ou seja, 
a descoberta da pólvora. Dizia o em-
powerment que, para um líder motivar 
seu funcionário, deveria dar-lhe auto-
nomia e fazê-lo sentir que tem “poder” 
para realizar suas tarefas. Em outras 
palavras, tratava-se de delegar poder 
de decisão e ação ao funcionário na 
execução do seu trabalho, e até na 
administração da empresa. Por óbvias 
razões, o empowerment não decolou. 
Afinal, até onde sei, não há muita gente 
interessada em democratizar o poder 
em uma empresa.

Pois bem, estou propondo algo 
meio fora do comum, utópico ou sim-
plesmente brilhante: que seja posto de 
lado o conceito de hierarquia e que as 
equipes passem a atuar como gran-
des colegiados. Que não hajam salas 
fechadas e as mesas sejam redondas, 
sem cabeceiras que “pagam a conta”. 
Que resultados e responsabilidades 
sejam igualmente compartilhados. Que 
os nomes dos cargos de gestão sejam 
substituídos por “colega” ou “parceiro” 
– apesar do problema maior não es-
tar no nome do cargo, mas na postura 
comportamental de quem o ocupa.

E, finalmente, que o diálogo e a 
troca de experiências, conhecimentos 
e habilidades sejam o idioma-padrão 
das corporações – uma espécie de 

Esperanto – uma linguagem que todos 
entendam e pratiquem – e, neste caso, 
entre outras vantagens, não fará a me-
nor diferença alguém ter fluência em 
dois ou três idiomas. 

Certamente, para que isso se torne 
possível, o primeiro passo seria todos 
se despirem de vaidades, egoísmos e 
arrogâncias. E está errado quem jul-
gar que a ausência de um poder for-
mal vá gerar o caos na organização. 
É impressionante o que uma equipe 
pode produzir sob o signo da liberda-
de e da confiança – desde que haja 
reconhecimento.

De resto, o verdadeiro poder não 
precisa dessa coisa chamada hierar-
quia, porque ele resulta da autorida-
de conquistada pela competência, 
pela humildade, pelo respeito ao pró-
ximo e pela capacidade de compar-
tilhar conhecimentos, habilidades e 
experiências. 

Certamente, o leitor poderá discor-
dar e contestar fortemente a validade 
dessa proposta como solução corpo-
rativa. Nenhum problema. Mas não 
pode deixar de admitir que, pelo menos 
como sonho organizacional, é rigorosa-
mente válida. A questão é que trans-
formar sonhos em realidade é alquimia 
para poucos. Quem se habilita? 

Floriano Serra é psicólogo, consultor, palestrante 
e Presidente da SOMMA4 Consultoria em Proje-
tos de RH e do IPAT - Instituto Paulista de Análise 
Transacional. Foi Diretor de Recursos Humanos de 
empresas nacionais e multinacionais.
E-mail: florianoserra@terra.com.br

Floriano Serra

Para que serve a

hierarquia?
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