
Nº 113 - Ano 31 - Julho/Agosto - 2009

r e v i s t a

DNA
As novas diretrizes 
do Zanbom no Brasil 
e no mundo 

14 de Agosto
Dia do Cardiologista: entrevista com o 
Prof. Dr. Antonio Carlos Chagas, da SBC

SWOT em IM
Profissionais traçam panorama da 
área de Inteligência de Mercado



 | Mar-Abr 2007 2



grupemef

Um contato mais próximo 
com os sócios

O primeiro semestre de 2009 foi bastante positivo para o Grupemef. Realizamos com 
sucesso as tradicionais reuniões com os profissionais da área de Inteligência de Mercado de 
vários laboratórios, que têm participado cada vez mais de nossos eventos, possibilitando maior 
troca de informações e conhecimentos.

Graças ao envolvimento dos sócios, conseguimos implementar melhorias em nossos bole-
tins e atender a outras demandas da indústria farmacêutica.

Temos realizado atividades importantes, como encontros, palestras, simpósios e workshops, 
desenvolvidos com bases nas solicitações e necessidades do mercado farmacêutico.

Um evento de grande repercussão foi I Fórum sobre Produtividade/Efetividade na Força de 
Vendas, realizado no final de junho, em São Paulo, que recebeu mais de 60 convidados. Ao 
longo desse ano, pretendemos organizar ainda diversos outros encontros, voltados para suprir 
necessidades específicas.

Em agosto, por exemplo, o Grupemef promoverá, em 6 de agosto, o I Encontro de Pro-
fissionais de Treinamento de Vendas, no Hotel Hilton, em São Paulo. No dia 11, reuniremos 
profissionais ligados à área de eventos para um debate, que acontecerá no WTC (SP), e dia 20, 
no Hotel Campo Belo Plaza, teremos a reunião do Programa Farmasustentável.

Estamos analisamos ainda a possibilidade de promover um workshop com gerentes de 
produtos para uma discussão sobre as novas regras da Anvisa para a propaganda de medica-
mentos, que deve ocorrer também em agosto.

Todos esses eventos vão ao encontro de nossa proposta de estreitar cada vez nosso con-
tato com a área de Marketing, o que envolve relacionamento com a gerência de produto, Força 
de Vendas, equipe de Eventos etc.

O Grupemef está sempre aberto a novas possibilidades. Porém, precisamos contar com a 
colaboração e participação ativa dos sócios. Somente dessa forma desenvolveremos sempre 
um trabalho de qualidade e de alta credibilidade para a indústria farmacêutica.

Sonia Orestes
Diretora-Geral
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Roberto Consonni e Wilson Borges, respectivamente, 
CEO mundial e Gerente Geral do Zanbom, 
comentam sobre as novas estratégias de negócios 
do Grupo para o Brasil e para o mundo.
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Conversando com o editor
Prof. Dr. Antonio Carlos Chagas, Presidente da SBC, fala das conquistas da entidade 
e faz uma homenagem ao Dia do Cardiologista, comemorado em 14 de agosto.

Com base na análise SWOT, 
profissionais de laboratórios 
e de empresas de pesquisa 

traçam um panorama da área 
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na indústria farmacêutica.
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Sonia Orestes, Presidente do Grupemef, revela 
as ações para criar maior aproximação da 
entidade de outras áreas dos laboratórios.
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Trabalho de sucesso
Esta edição da Revista UPpharma encerra a série de reportagens, 
que tratam do tema SWOT, aplicado em várias áreas dos 
laboratórios, elaborada em comemoração dos 30 anos da revista.

Com a participação de profissionais da área de Inteligência 
de Mercado e de empresas de pesquisa, desenvolvemos 
um panorama desse apaixonante setor de pesquisa, 
especificamente destinado a oferecer as melhores orientações 
nas tomadas de decisões dos demais departamentos 
dos laboratórios, especificamente do marketing.

A partir da próxima edição, entraremos no 32º ano de 
trabalhos destinados à divulgação de informação, notícias e 
diversos outros assuntos envolvendo o mercado de saúde.

É com esse objetivo de aprimorar cada vez mais nossas 
atividades que buscamos profissionais que, além de serem 
notícias, fazem a notícia. Portanto, entrevistamos o Prof. Antonio 
Carlos Chagas, médico cardiologista e Presidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, que tem atuado na busca de inovações 
e no desenvolvimento dos melhores serviços para os médicos 
e para a população em geral. Aproveitem essa entrevista para 
conhecer as novidades na especialidade da cardiologia.

Esta também é uma homenagem justa a esses profissionais 
que se dedicam com o coração para preservar a saúde da 
população. Aproveitamos e desejamos sucesso a todos 
os médicos. Parabenizamos cada cardiologista pelo Dia 
do Cardiologista, comemorado em 14 de agosto.

Outra matéria de peso traz um entrevista com os dois 
principais executivos do Zambon, Roberto Consonni e Wilson 
Borges, que revelam os planos da empresa para o Brasil.

Bons negócios! 

Nelson Coelho
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Em janeiro deste ano, o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a 
lei no 11.903, que cria o Sistema Na-
cional de Controle de Medicamentos.  
A lei, que prevê o rastreamento de to-
dos os remédios comercializados no 
Brasil, permitirá acompanhar, passo 
a passo, o caminho percorrido pelos 
produtos, do momento que saem da 
linha de produção dos laboratórios até 
chegar ao consumidor.

A nova legislação vem ao encontro 
da grande preocupação no Brasil e no 
mundo com o significativo aumento da 
contrafação de remédios. Medicamen-
tos falsificados matam centenas de 
milhares de pessoas todos os anos, a 
maioria em países pobres. O retorno 
para os falsificadores aumenta ano a 
ano e alcança hoje a cifra de bilhões 
de dólares. 

Das farmácias de internet, acessa-
das pelos consumidores norte-ameri-
canos, às ruelas das favelas de L uanda, 
os medicamentos falsos fazem parte de 
um complexo mortal, cada vez mais lu-
crativo, que se tornou um espaço atra-
ente para o crime organizado. Apenas 
nos três primeiros meses de 2009, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), em conjunto com as Polícias 
Federal e Rodoviária Federal, apreen-
deu no Brasil mais de 170 toneladas de 
medicamentos sem registro, falsifica-

Marcelo Liebhardt é Gerente de Assuntos Eco-
nômicos da Interfarma – Associação da Indústria 
Farmacêutica de Pesquisa.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br

interfarma

Tolerância zero 
à contrafação
dos ou contraban-
deados. Durante 
todo o ano de 2008, 

apenas 20 toneladas tinham sido apre-
endidas.

O volume crescente de apreen-
sões é fruto não apenas do aumento 
da fiscalização, mas também da pro-
fissionalização desse tipo de crime.  
Os medicamentos são mercadorias 
muito visadas, pois têm alto valor agre-
gado e são de fácil distribuição. 

Os remédios falsos constituem um 
prejuízo nefasto à sociedade, gerando 
desconfianças quanto à sua qualidade, 
eficácia e segurança. Esse descrédito 
prejudica a imagem dos laboratórios e 
do sistema de saúde como um todo, 
que passam a ser vistos com descon-
fiança pelos usuários. Um medicamen-
to falso representa riscos à saúde da 
população. O uso de produtos fabrica-
dos sem qualquer padrão de qualida-
de ou sem o princípio ativo agrava a 
condição de saúde do paciente e pode 
levá-lo à morte.

A nova legislação é uma importante 
conquista da sociedade e trará inúme-
ros benefícios aos pacientes e ao setor 
farmacêutico, com reflexos positivos 
no sistema nacional de saúde. O mo-
nitoramento será uma gigantesca bar-
reira à falsificação de medicamentos, 
à sonegação fiscal e ao descaminho 
(roubo de cargas). 

O controle será feito com o uso de 
tecnologias de captura, armazenamen-
to e transmissão eletrônica de dados. 
Cada embalagem secundária poderá 
trazer impresso um código de barras 

bidimensional (2D), que armazenará 
dados como um número serial aleató-
rio (equivalente ao chassi do medica-
mento) e o Global Trade Identification 
Number (GTIN), além das informações 
de lote, data de fabricação e validade. 
O código 2D, com leituras obrigatórias 
em cada estágio, permitirá conhecer 
todo o percurso do medicamento ao 
longo da cadeia de suprimento, desde 
o fabricante até a farmácia onde foi co-
locado à venda.

Com a implantação do sistema, a 
Anvisa conseguirá monitorar todos os 
medicamentos fabricados, dispensa-
dos e vendidos no País. Com isso, em 
qualquer parte da cadeia farmacêuti-
ca, será possível verificar a origem e a 
autenticidade de um remédio. 

O teste-piloto do sistema, que já 
está em andamento, envolve indús-
tria, distribuidores e varejistas. Durante 
essa fase, será acompanhado o pro-
cesso de impressão do código 2D nas 
embalagens, a coleta e a transmissão 
de dados. 

A lei prevê que o sistema esteja 
implementado, de forma completa, no 
prazo de três anos. Ao final desse pe-
ríodo, o novo sistema garantirá, além 
da rastreabilidade para o combate à 
contrafação, o monitoramento eficaz 
da utilização e da prescrição dos me-
dicamentos. 

Marcelo Liebhardt
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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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sindusfarma

III Jogos Abertos 
Sindusfarma
Promoção da vida saudável 
e exercício de cidadania

Toda vez que um programa de tevê 
apresenta estatísticas sobre as prin-
cipais doenças da atualidade e sobre 
o que deve ser feito para se ter boa 
saúde e qualidade de vida, a reação da 
maioria das pessoas é adotar, a partir 
do dia seguinte, diversas mudanças no 
seu estilo de vida. 

Não é para menos, pois ter boa 
saúde é o fator mais importante para 
uma vida equilibrada, e só quando es-
tamos bem conseguimos enfrentar os 
obstáculos do dia-a-dia, no trabalho, 
nos estudos, na atenção à família e aos 
amigos, enfim, em tudo. Como afirmou 
em um de seus artigos, o treinador 
Nuno Cobra, célebre como preparador 
físico de Ayrton Senna, “o esporte apri-

mora a inteligência espiritual e capacita 
o homem para vencer na vida”. 

O entendimento de que o esporte 
se constitui em fonte de saúde e equi-
líbrio e de melhora do estado físico e 
emocional das pessoas levou o Sin-
dusfarma a criar os Jogos Abertos, 
que serão disputados pelo terceiro ano 
consecutivo durante todo o segundo 
semestre de 2009.

A disputa entre as equipes, seja 
em esportes individuais ou em espor-
tes coletivos, tem trazido excelentes 
resultados para o desenvolvimento da 
prática desportiva nas empresas asso-
ciadas e, ao mesmo tempo, tem sido 
uma boa oportunidade para o fortaleci-
mento das relações entre as pessoas, 

tanto atletas quanto familiares e torce-
dores, e também para o lazer e para a 
melhoria da sua qualidade de vida. 

Vale ressaltar que os esportes in-
dividuais dão à pessoa a possibilidade 
de desenvolver a temperança, a mo-
deração e a paciência, bem como a 
capacidade de acreditar em si próprio 
até conseguir um objetivo, muitas ve-
zes, na busca da auto-superação ou 
de um propósito para a própria vida, 
ou como forma de aliviar situações de 
estresse, geradas pela vida agitada e 
competitiva dos dias atuais, especial-
mente nas grandes metrópoles. 

Já os esportes coletivos são i deais 
para quem busca também a intera-
ção social. A prática desse tipo de 

Acreditamos que o III Jogos Abertos 
Sindusfarma deste ano serão, novamente, 
uma iniciativa promotora de qualidade de 
vida para todos os que dela participam.
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Revista

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

modalidade se transforma em aula de 
cidadania, civilidade e companheiris-
mo à medida que impõe regras, o que 
se pode fazer e o que não se pode 
fazer, e hierarquia, como a obediência 
aos árbitros, por exemplo. Portanto, 
ao praticarem algum esporte coleti-
vo, as pessoas passam a fazer parte 
de um grupo e se submetem a um 
regulamento, fazendo um completo 
“curso de cidadania”, com regras que 
valem para todo tipo de convivência, 
e que é o que forma um verdadeiro 
“ser social”. 

Principal competição da indús-
tria farmacêutica, no ano passado os 
Jogos Abertos contaram com a par-
ticipação de 24 empresas e mais de 
1.400 atletas. Neste ano, o objetivo é 
aumentar ainda a mais essa participa-
ção. Afinal, como diz Eraldo Lustoza, 
diretor da Lugh Sports, empresa orga-
nizadora do evento, “o esporte é uma 

das atividades mais democráticas do 
nosso planeta, pois promove intrinse-
camente a inclusão social, socializa, 
disciplina e reúne os indivíduos em 
grupo, superando qualquer tipo de 
preconceito. Todos podem participar 
dos jogos e das provas, independen-
temente da sua posição social, na-
cionalidade, raça, sexo, cor ou credo, 
basta ter inclinação, disposição e ca-
pacidade.” 

Reflexo da responsabilidade social 
da nossa entidade, essa competição 
esportiva promove também um outro 
tipo de inclusão, aquele que envolve 
a ajuda aos mais necessitados. Essa 
contribuição à sociedade se dá pelo 
apoio de cada um dos participantes 
da Caminhada da Solidariedade, que, 
tradicionalmente, dá início aos Jogos 
Abertos, e que, neste ano, já tem lo-
cal e data marcada: 29 de agosto, no 
Parque do Ibirapuera. Anotem esse 

compromisso em suas agendas. Em 
2008, foi doada quase uma tonelada e 
meia de alimentos para oito entidades 
assistenciais. Em 2009, pretendemos 
aumentar também esse número. 

Dessa forma, promovendo a práti-
ca de esportes, exercitando a cidada-
nia e gerando as emoções que cada 
uma dessas atividades traz, com diver-
são, prazer e alívio das tensões do dia-
a-dia, podemos afirmar que o III Jogos 
Abertos Sindusfarma deste ano serão, 
novamente, uma iniciativa promotora 
de qualidade de vida para todos os 
que dela participam, sejam esportis-
tas, espectadores e organizadores. 
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alanac

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

Carlos Alexandre Geyer

A alta carga tributária no 
Brasil acaba por estimular 
a sonegação fiscal, a 
venda de medicamentos 
falsificados, roubados ou 
sem registro na Anvisa.

Acredito, sinceramente, que quan-
do o Governo fala em promover maior 
acesso da população aos medicamen-
tos e não providencia, de forma conco-
mitante, medidas para reduzir a absur-
da carga tributária, a maior do mundo, 
incidente sobre os mesmos, configura-
se uma conduta esquizofrênica.

A sociedade precisa estar cons-
ciente de que um terço do valor que 
paga pelos medicamentos que conso-
me corresponde a impostos. Impostos 
que os governos estadual e federal re-
lutam em abrir mão, mesmo sabendo 
do quanto estão com essa atitude di-
ficultando o acesso da população aos 
medicamentos.

Em 2008, mais de R$ 10 bilhões 
em impostos devem ter sido arrecada-
dos sobre os medicamentos vendidos 
no País. E bem sabemos que essa 
transferência de renda para o setor pú-
blico não resultou em benefício equiva-
lente para a população carente, visto 
os valores despendidos pelos gestores 
da saúde na compra de medicamen-
tos, que, sistematicamente, ao longo 
dos anos têm sido significativamente 
inferiores ao valor do imposto arreca-
dado. Há tempos entidades ligadas à 
indústria e ao comércio farmacêutico 
vêm alertando para o absurdo que 
essa carga tributária representa.

O estudo “Radiografia da Tributação 
sobre Medicamentos”, realizado em 
2005, pelo IBPT (Instituto Brasileiro de 
Planejamento Tributário) para a Febra-
farma, concluiu, analisando o período 
compreendido entre 2000 e 2004, que 
a carga tributária média foi de 35,07% 
no preço final dos medicamentos. Nas 
considerações finais desse estudo des-
tacamos as seguintes afirmações:

“Indubitavelmente, ao estabelecer 
um conjunto de tributos que oneram 
demasiadamente o preço final dos 
medicamentos, os governos estão 
por descumprir as diretrizes constitu-
cionais que tratam da proteção à vida 
e à saúde dos seus cidadãos. Por 
qualquer grau de comparação que se 
faça da tributação incidente nos me-
dicamentos, vê-se uma incoerência de 
política pública.” 

“O Brasil é o país do mundo que 
mais cobra tributos sobre os produ-
tos direcionados à proteção da vida e 
manutenção da saúde humana, como 
pode ser verificado na tributação sobre 
o valor agregado.”

Em 2007, a PricewaterhouseCo-
opers divulgou um estudo intitulado: 
“Indústria Farmacêutica, oportunida-
des de crescimento e desafios para 
o Brasil e demais países emergentes” 
com a seguinte constatação no tocan-
te ao Brasil: 

“A carga tributária também é apon-
tada como uma barreira significativa 
para o crescimento do mercado de 
medicamentos na região. Apesar das 
discussões para se reduzir os tributos 
incidentes sobre os medicamentos, o 
Brasil ainda apresenta uma das mais 
elevadas do mundo. Assim como 

em outros setores, os demais países 
emergentes são muito mais competiti-
vos que o Brasil nesse quesito.”

Outro aspecto gravíssimo é que 
tamanha carga tributária acaba por es-
timular a sonegação fiscal, a venda de 
medicamentos falsificados, roubados 
ou sem registro na Anvisa. Em matéria 
recente publicada pela Revista Isto É 
sobre “Remédios Falsos”, o presiden-
te executivo do Instituto ETCO, André 
Montoro, afirmou que “a enorme carga 
tributária influencia o aumento desse 
mercado negro.”

Portanto, conclui-se que uma gran-
de dose de bom senso tributário deva 
ser aplicado com urgência na reso-
lução desse problema, que além de 
entravar o acesso pela elevação de 
preço, estimula práticas ilegais e cri-
minosas nos mercados clandestinos. 
É preciso discutir uma efetiva redu-
ção das alíquotas de ICMS, que seja 
abrangente e não apenas pontual, e 
reduzir ou eliminar a incidência do PIS 
e da COFINS para todos os medica-
mentos, e não somente para os da 
chamada “lista positiva”. 

A Alanac, assim como acredito to-
das as entidades representativas do 
setor farmacêutico, aguardam o cha-
mado do Governo para participar e 
apresentar sugestões para a solução 
adequada e efetiva desse problema, 
que encarece desnecessariamente os 
medicamentos dificultando por conse-
guinte o acesso aos mesmos. 

Bom senso tributário

urgente!



Vulcan
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Em 14 de agosto, comemora-se 
o Dia do Cardiologista. Para home-
nagear esses profissionais, a Revista 
UPpharma entrevistou o Prof. Dr. An-
tonio Carlos Palandri Chagas, atual 
presidente da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (SBC) e professor livre-do-
cente da Universidade de São Paulo. 
Nesta entrevista, Prof. Chagas fala das 
conquistas da cardiologia brasileira e 
dos projetos realizados pela entidade, 
que têm contribuído para a prevenção 
das doenças cardiovasculares no País.

UPpharma – Na sua visão, qual 
é o panorama da cardiologia no 
Brasil?
Prof. Dr. Antonio Carlos Paladrini 

Chagas – O Brasil possui uma cardio-
logia que está na vanguarda e vem se 
tornando referência mundial em várias 
áreas. Temos uma cardiologia clíni-
ca marcada por grandes feitos e pela 

atuação de grandes profissionais, que 
fizeram história. Além disso, o País 
possui uma cardiologia cirúrgica de 
primeiríssima linha, que se iniciou com 
o Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini 
e o primeiro transplante de coração no 
País, e continuou com seus seguido-
res. Temos ainda uma cardiologia in-
tervencionista de primeiro mundo que 
dita normas, sem contar outros fatos 
marcantes que o Brasil protagonizou, 
como a implantação do primeiro stent 
iluído, e várias outras conquistas nas 
áreas de arritmia, cardiopatia congêni-
ta, valvulopatias etc.

O Brasil possui também instituições 
de destaque no cenário da cardiologia 
mundial, como o Instituto do Coração 
e o Instituto Dante Pazzanese. Tenho 
muito orgulho de dizer que do extremo 
sul ao extremo norte do País, possuí-
mos serviços de cardiologia de muita 
qualidade, conduzidos por profissionais 

altamente capacitados e treinados. Ob-
viamente, existem algumas diferenças 
regionais, principalmente no que se 
refere à capacidade de atendimento, 
mas os cardiologistas brasileiros estão 
preparados para atuar com o que há de 
mais moderno no mundo nessa área. 

Todos os avanços obtidos ao longo 
dos anos colocam o Brasil em uma po-
sição de destaque no cenário médico 
internacional.

UPpharma – Como a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia tem 
acompanhado essa evolução? 
Quais foram as principais 
conquistas da entidade?
Prof. Chagas – A SBC tem mais de 

60 anos e uma longa história de reali-
zações. É uma entidade que mantém 
muito respeito pela comunidade médi-
ca, pelas sociedades de outras espe-
cialidades e pela população em geral.

Conversando com o editor

Dia do Cardiologista
Profissão: 
salvar vidas!

O Brasil possui uma 
cardiologia que 
está na vanguarda 
e vem se tornando 
referência mundial 
em várias áreas.
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A SBC, que possui atualmente 12 
mil sócios, é a maior sociedade de car-
diologia latino-americana. Somos res-
ponsáveis pela concessão do Título de 
Especialista em Cardiologia (TEC), que 
é um título de grande valor agregado e 
faz parte das ações da SBC para mo-
tivar o cardiologista na busca do contí-
nuo aperfeiçoamento.

Atualmente, sete mil sócios são 
portadores do TEC. Acreditamos que 
pela importância dessa certificação, 
cada vez mais teremos profissionais se 
preparando para obter o título.

Outro aspecto importante na histó-
ria da SBC é a sua alta capilaridade. 
Hoje, a entidade possui duas repre-
sentações principais, localizadas no 
Rio de Janeiro e em São Paulo, e está 
presente, por meio de sua regionais e 
departamentos, em praticamente to-
dos os estados brasileiros.

UPpharma – Quais os principais 
projetos da SBC voltados aos 
médicos e à sociedade civil?
Prof. Chagas – Desde que assu-

mimos a entidade em 2008, identifi-
camos a necessidade de aproximar a 
cardiologia brasileira da esfera gover-
namental, a fim de colaborar em vários 
projetos e em programas de preven-
ção de doenças cardiovasculares.

Nesse sentido, estabelecemos 
uma parceria com o Ministério da Saú-
de, que resultou em um acordo de 
cooperação, por meio do qual a SBC 
é consultada para participar de várias 
ações na área da saúde. Na verdade, 
como sociedade médica, não temos 
o poder de mudar comportamentos, 
mas temos participado de discussões 
sobre a importância da prevenção de 
doenças do coração no Brasil.

Atualmente, estamos envolvidos 
em um grande projeto do Ministério da 
Saúde, juntamente com a Sociedade 
Brasileira de Psiquiatria, voltado para a 
saúde do homem.

Além disso, temos participado e 
real izado vários outros programas, com 

foco na saúde da mulher, na prevenção 
da hipertensão arterial, no combate ao 
tabagismo etc., que reforçam essa par-
ceria da SBC com o Governo Federal.

Além disso, como sociedade 
médica, temos atuado diretamente 
junto à Diretoria de Pesquisa do pró-
prio MS e ao Ministério de Ciências 
e Tecnologia no sentido de ser um 
agente catalisador de ações para uso 
das verbas de pesquisa nos hospitais 
públicos. Com isso, estamos capi-
larizando não somente informa-
ções, mas também partici-
pando dos grandes avanços 
relacionados à prevenção 
de doenças cardiovascula-
res no País.

Hoje, a SBC também faz 
parte do Conselho Científico 
da Sociedade Médica Brasileira 
para o desenvolvimento de ações 
integradas em prol da comunidade.

A entidade tem ainda busca-
do uma aproximação cada vez mais 
com a população, por meio da 
SBC/Funcor, que é a interface en-
tre a Sociedade e a comunidade. 
O objetivo é estreitar o relacionamen-
to com a população, disseminar a 
prevenção dos fatores de risco car-
diovasculares e contribuir para melho-
rar a qualidade de vida das pessoas. 
Para cumprir essa missão, realizamos 
diversas ações educativas focadas na 
população em geral, como campa-
nhas permanentes ou pontuais, edu-
cativas e temáticas.

Uma das mais recentes teve um 
caráter pioneiro, sendo realizada no 
Dia Mundial do Meio Ambiente, come-
morado em 5 de junho último. Nessa 
data, a SBC promoveu em várias cida-
des do País – em São Paulo foi realiza-
do no vão livre do Masp – um grande 
evento que contou com a cobertura de 
sete emissoras de televisão.

Na capital paulista, tal iniciativa 
pioneira foi feita em conjunto com o 
Laboratório de Poluição Atmosférica 
da Faculdade de Medicina da USP 

e teve como objetivo conscientizar a 
população sobre os efeitos danosos 
para o coração decorrentes de viver 
em uma cidade com o ar poluído. 
A SBC e a USP mediram, durante 
todo o dia, material particulado pre-
sente no ar – a fuligem que sai dos 
escapamentos dos veículos – e mo-
nóxido de carbono. Foram distribuí-
dos folhetos informativos que traziam 
dicas simples de como colaborar com 
o meio ambiente, mas também faziam 
um alerta para os inúmeros problemas 
de saúde que a poluição pode provo-
car. Um imenso coração inflável com 
os dizeres: “Cuide do seu coração”, 
chamava a atenção dos que passa-
vam na Avenida Paulista.

UPpharma - No Dia 
do Cardiologista, a ser 
comemorado em 14 de agosto 
próximo, a SBC realizará alguma 
ação especial para homenagear 
os médicos?

Prof. Dr. Antonio Carlos 
Paladrini Chagas, presidente 

da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia (SBC)
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Prof. Chagas – Sem dúvida. Em 
14 de agosto, realizaremos o “Fó-
rum Nacional sobre as Doenças 
Cardiovasculares e o Meio Ambien-
te”, mais uma iniciativa pioneira da 
SBC, a primeira sociedade médica 
a reunir uma equipe multidisciplinar 
de alto nível para debater o assunto. 
O evento, que acontecerá no audi-
tório do CIEE, em São Paulo, terá a 
presença do professor da Escola de 
Saúde Pública de Harvard, John Go-
bleskei, cuja conferência versará so-
bre o tema “Resposta cardiovascular 
às modificações do meio ambiente”. 
Estarão presentes também o embai-
xador Rubens Ricupero, como pa-
lestrante, a Petrobrás, a quem cabe 
reduzir o enxofre nos combustíveis, 
um porta-voz da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea), para relatar a evolu-
ção tecnológica dos automóveis para 
reduzir a poluição, e representantes 
do Incor, da Universidade Federal de 
São Paulo e do Instituto Dante Pazza-
nese, que participarão dos debates. 
Durante o evento, haverá a apresen-
tação pública da pesquisa do Incor, 
que correlaciona diretamente os dias 
de alta poluição atmosférica em São 
Paulo com o número de eventos car-
díacos atendidos pelos hospitais. 
O objetivo é mostrar às autorida-
des, inclusive federais, que esta-
rão presentes, que a preservação 
do meio ambiente não se limita ao 
combate do desflorestamento, mas 
inclui, necessariamente, a quali-
dade do ar nas grandes cidades. 
Ciente da importância desse assun-
to, a partir deste ano a defesa do 
meio ambiente será tema de uma 
das campanhas temáticas da SBC, 
ao lado das ações dedicadas ao con-
trole da hipertensão, do combate ao 
fumo, à obesidade e ao colesterol. 
Após o encerramento do evento, o 
resultado da discussão será entregue 
aos ministros do Meio Ambiente e da 
Saúde, e à ministra-chefe da Casa Civil.

UPpharma – Hoje, como é a 
atuação da SBC em relação 
à Educação Continuada do 
cardiologista?
Prof. Chagas – Como sociedade 

médica não temos o poder de influen-
ciar na graduação do profissional, mas 
procuramos influenciar na formação 
do especialista. Temos um programa 
muito grande de credenciamento de 
instituições para residências e estágios 
em cardiologia. Também participamos 
diretamente das auditorias nos vários 
serviços que estão formando cardiolo-
gistas no Brasil. 

Um de nossos objetivos principais 
é oferecer aos cardiologistas todas as 
informações possíveis para seu apri-
moramento profissional. Por meio da 
SBC, os médicos também contam 
com fóruns de discussão, programas 
de atualização presencial ou online, 
cursos virtuais, palestras, simpósios, 
sem contar a elaboração da revista 
científica Arquivos Brasileiros da Car-
diologia, nas versões online (em três 
idiomas) e papel, entre outras.

Portanto, o sócio tem todas as con-
dições de se atualizar com o que há de 
mais moderno na área. E não poderia 
ser diferente, pois com a evolução da 
cardiologia, o médico cardiologista não 
conseguiria exercer a profissão sem 
aprimorar seus conhecimentos.

Hoje, a atualização é uma neces-
sidade permanente do médico. Mas 
sabemos que administrar, muitas ve-
zes, a rotina de dois ou três empregos 
e ainda arrumar tempo para estudar é 
muito difícil.

Por isso, todos os canais e portais 
de informação médica sérios e éticos 
são muito importantes e bem-vindos 
para ajudar e facilitar o aprimoramento 
profissional do médico.

UPpharma – Nos últimos 
anos, a SBC também tem se 
internacionalizado. Como é a 
relação da entidade com outras 
instituições internacionais 
e qual a importância desse 
alinhamento para a cardiologia 
brasileira?
Prof. Chagas – Com todas as con-

quistas, a cardiologia brasileira tem um 
histórico de destaque no cenário mun-
dial. Da mesma forma, a atuação da 
SBC vem acompanhando a evolução 
nessa área e obtendo reconhecimento 
internacional.

Para se ter ideia, nos últimos dois 
anos, a SBC esteve presente pela pri-
meira vez no maior Congresso Clínico 
anual da American College of Cardiolo-
gy, que, em 2009 foi realizado entre os 
dias 29 e 31 de março, em Orlando, na 
Flórida (EUA).

Além de estande, pela primeira vez 
na história da cardiologia brasileira, a 
entidade contou com uma Joint Ses-
sion ACC-SBC, um simpósio brasileiro 
no próprio corpo do evento, um reco-
nhecimento mundial da importância do 
progresso científico brasileiro na espe-
cialidade.

A SBC também está fortemente 
alinhada com a Sociedade Européia 
de Cardiologia, do qual nos torna-
mos afiliados, sem contar o estreito 
relacionamento que mantemos com a 
cardiologia latino-americana, além de 
acordos de cooperação com Portugal 
e a Espanha.

Outro aspecto que vale a pena res-
saltar é que, em decisão inédita, a Uni-
versidade de Harvard (Harvard Medical 
School), nos Estados Unidos, conce-
derá duas bolsas de estudos com dois 
anos de duração em convênio com 
a SBC. A decisão foi anunciada pelo 

Conversando com o editor

A SBC tem mais de 
60 anos e uma longa 

história de realizações. 
É uma entidade que 

tem muito respeito pela 
comunidade médica e 

pela população em geral.
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Prof. Peter Libby, Professor e Chefe 
da Divisão de Medicina Cardiovascular 
da universidade norte-americana. As 
bolsas serão para investigadores com 
formação médica com treinamento em 
pesquisas básica ou clínica, que farão 
o curso em nível de pós-doutorado. 

A vigência da bolsa começará 
em 1º de janeiro de 2010 e terá con-
tinuidade por dois anos. Ela foi criada 
para treinar jovens médicos brasileiros 
que assumam o compromisso, jun-
tamente com as instituições que os 
empregam, de desenvolver carreiras 
voltadas à pesquisa cardiovascular. 
Trata-se de uma grande vitória, princi-
palmente se for levada em conta que a 
concessão das bolsas partiu da própria 
universidade. O professor Peter Libby 
considerou a importância da SBC, a se-
riedade de nossa instituição e a capaci-
tação dos especialistas que a integram. 
Esse projeto faz parte dos objetivos da 
SBC de investir na pesquisa, para que 
a cardiologia brasileira se mantenha 
em uma posição de pioneirismo, lado 
a lado com as maiores instituições in-
ternacionais.

UPpharma – É verdade que o 
site da SBC também é o terceiro 
mais acessado no mundo?
Prof. Chagas – Essa notícia também 

foi uma grata surpresa para a SBC.
Um comparativo, traçado com os 

principais sites da cardiologia internacio-
nal, revelou que o portal da SBC (www.
cardiol.br) está em terceira posição no 
ranking mundial de acessos, à frente da 
European Society of Cardiology (ESC).
Segundo o resultado, obtido pelo mais 
respeitado serviço para medição de 
acesso de usuários, o site Alexa, o por-
tal da SBC aparece em terceiro lugar, 
mostrando-se em empate técnico com 
o site do American College of Cardiolo-
gy (ACC), segundo colocado no ranking 
A pesquisa comparativa tomou como 
base páginas de entidades de gran-
de prestígio, como o ACC, a American 
Heart Association e a própria ESC, e 

traçou um paralelo com a da SBC.  
De acordo com o resultado, o Cardiol 
aparece como referência na busca de 
informações sobre temas relacionados 
à cardiologia, figurando em posição 
de destaque no cenário internacional.  
Isso ratifica a excelência da entidade 
na divulgação de conteúdo da área de 
saúde, lembrando também que o site da 
SBC é certificado com o HonCode (He-
alth On the Net foundation), selo interna-
cional que é uma garantia que o conte-
údo de nosso portal é científico e ético.

Outra boa notícia é que o site 
“Theheart.com”, um dos mais impor-
tantes sobre cardiologia, passou a pu-
blicar notícias, informações e artigos 
sobre a Sociedade Brasileira de Cardio-
logia. É de grande relevância a entida-
de brasileira ter sido convidada a parti-
cipar dessa mídia, o que é um atestado 
não só de seriedade e competência, 
mas de reconhecimento internacional 
da qualidade da cardiologia brasileira. 
O site é acessado diariamente por 
centenas de cardiologistas do mun-
do inteiro, sendo criado para suprir 
as necessidades dos médicos que 
precisam atualizar de maneira cons-
tante seus conhecimentos sobre as 
mais recentes pesquisas e inovações. 

UPpharma - O cardiologista 
é responsável por tratar 
da saúde do órgão mais 
importante de nosso corpo e 
tem uma importância essencial 
na preservação da vida. 
Particularmente, o que representa 
para o senhor atuar em uma linha 
tão tênue entre a vida e a morte?

Prof. Chagas – O maior desafio no 
exercício da profissão é que, apesar de 
todos os avanços da cardiologia, infe-
lizmente, a doença cardiovascular ain-
da é o principal fator de risco de morte 
da população no mundo.

Para se ter ideia, se nada for feito 
nos próximos anos, daqui há menos 
de três décadas, o Brasil será cam-
peão da mortalidade cardiovascular.

Temos hoje uma população mui-
to grande de hipertensos, de obesos, 
principalmente crianças, diabéticos, se-
dentários e de pessoas com colesterol 
alto, que, futuramente, poderão ser víti-
mas de doenças cardiovasculares.

A saída é trabalhar na prevenção. 
Hoje, já temos uma cardiologia fantás-
tica que atua na cura de muitos proble-
mas e patologias, mas precisamos ter 
um trabalho de igual dimensão voltado 
à prevenção. Esse é o caminho para 
uma vida mais saudável.

UPpharma - O senhor gostaria 
de deixar uma mensagem ou 
fazer uma homenagem para os 
cardiologistas na passagem do 
dia 14 de agosto?
Prof. Chagas – Eu diria que ser 

cardiologista é um trabalho de muita 
emoção. É uma profissão que deve ser 
exercida com muito amor e muita de-
dicação. Infelizmente, é uma área em 
que ainda se perdem vidas. Por outro 
lado, é um trabalho muito gratificante, 
especialmente quando se atua em um 
país como o Brasil, que faz parte da 
vanguarda mundial na área de cardio-
logia, o que possibilita termos muito 
mais conquistas do que perdas.

Portanto, gostaria de dizer aos car-
diologistas na passagem dessa data 
que, como médicos, temos de conti-
nuar a atuar de forma determinada no 
controle dos fatores de risco das doen-
ças cardiovasculares no Brasil, traba-
lhando com ética, seriedade e profissio-
nalismo, a fim de garantir à população 
brasileira mais qualidade de vida e um 
coração muito mais saudável. 

Conversando com o editor

O portal da SBC está 
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pesquisa de mercado

Em um mercado altamente com-
petitivo como o farmacêutico, as em-
presas reconhecem cada vez mais a 
importância de se adotar práticas de In-
teligência de Mercado que auxiliem na 
busca de novas oportunidades de ne-
gócios, na identificação de tendências, 
no monitoramento da concorrência etc.

Assim, se até há bem pouco tem-
po estruturar uma área de Inteligência 
de Mercado com equipes capacitadas 
e treinadas era uma preocupação per-
cebida, principalmente, em empresas 
de bens de consumo, hoje é incontes-
tável a relevância desse departamen-
to nas corporações de vários outros 
segmentos.

Afinal, no ambiente corporativo a 
informação ganha uma importância 
crucial para a definição do posiciona-
mento de mercado e na tomada das 
decisões.

Na indústria farmacêutica não é 
diferente. Em um setor com fortes 
concorrentes e altamente dinâmico e 
mutável, ter uma área de IM bem es-
truturada é fundamental para sobrevi-
vência dos laboratórios.

Na verdade, trata-se de um setor 
que atua de forma cada vez mais inte-
grada com outras áreas da empresa, 
e, hoje, possui um escopo muito mais 
abrangente e estratégico dentro das 
companhias.

Portanto, entender a demanda, pre-
ver mudanças, identificar oportunida-
des e antecipar as ações dos compe-
tidores são apenas algumas das muitas 
responsabilidades das áreas de IM.

Para isso, a utilização de modernas 
ferramentas que forneçam respostas 
rápidas, organizadas e confiáveis a 
respeito da empresa, de seus concor-
rentes e do mercado se faz cada vez 
mais presente nesse âmbito.

Um dos instrumentos que podem 
ajudar no melhor desempenho das áre-
as de Inteligência de Mercado das em-
presas é a análise SWOT – em inglês, 
Strengts, Weaknesses, Opportunities 
and Threats (Forças, Oportunidades, 
Fraquezas e Ameaças) –, que pode 
ser aplicada com grandes resultados, 
permitindo aos profissionais conhecer 
pontos que possam ser corrigidos, 
aprimorar ações que vêm dando certo, 

identificar e antecipar-se a situações 
de riscos, entre outros benefícios.

Para fechar a série de reportagens 
que a Revista UPpharma realizou so-
bre SWOT, aplicada em vários setores 
dos laboratórios, nesta edição abor-
daremos a utilização da ferramenta na 
área de IM. Nesta matéria, ouvimos 
profissionais de vários laboratórios e 
de empresas prestadoras de serviços 
de pesquisa e de auditoria, que tam-
bém aproveitaram a oportunidade para 
analisar o atual cenário da Inteligência 
de Mercado na indústria farmacêutica.

Informações privilegiadas 
Em uma época em que o acesso à 

informação é cada vez mais facilitado 
pelas diversas tecnologias que surgem 
a todo momento, a área de Inteligência 
de Mercado da indústria farmacêutica 
também acompanha esse movimento 
e dispõe hoje de uma grande diversi-
dade de dados para atuar de forma 
estratégica.

“Nunca houve tanta informação. A 
amostra de receituário médico está em 
níveis recordes. Existem informações 

SWOT em Inteligência 
de Mercado
A radiografia de uma área 
extremamente estratégica



21

de venda e de demanda com uma gra-
nularidade jamais vista, sem contar os 
softwares de exploração de dados e 
os sistemas de informação de marke-
ting, que estão cada vez mais potentes 
e medem a performance da organiza-
ção por KPI´s (Key Performance Indi-
cator), assim como integram diferentes 
fontes, baseados em Microstrategy, 
gerando grandes oportunidades para 
os profissionais”, destaca Antonio An-
dreas Strakos, Gerente Geral do Clo-
se-up International.

O fato é que com o avanço nessa 
área, os fornecedores de informações 
também vêm se especializando na pres-
tação dos serviços. Hoje, buscam com-
preender as necessidades da indústria 
farmacêutica e disponibilizam uma va-
riedade de ferramentas customizadas e 
mais acessíveis. “O desenvolvimento de 
soluções simples permite aos profissio-
nais da área de pesquisa maior foco na 
análise, terceirizando o tempo que era 
despendido na construção de planilhas 
e trabalhos operacionais. Embora os de-
partamentos possuam profissionais ha-
bilidosos e qualificados para o manuseio 
avançado de softwares, a exigência para 
o olhar clínico é de fato a tarefa crescente 
do profissional em questão”, analisa José 
Gomes Amorim, Gerente de Inteligência 
de Mercado, do Laboratório Cristália.

Na opinião de Claudio S. Wiltem-
burg, Gerente de Inteligência de Mer-
cado do Abbott, os profissionais de IM 
dos laboratórios contam com diversas 
facilidades. Além de uma cultura de 
tomada de decisão baseada na aná-
lise da informação, hoje, o mercado 
oferece também uma grande dispo-
nibilidade de dados secundários (au-
ditorias) e primários (ad-hoc). “Sem 
contar os inúmeros instrumentos que 
surgiram para facilitar o trabalho des-
ses profissionais, como melhoria e es-
tabilização das ferramentas baseadas 
em plataforma de Datawarehouse e 
Business Intelligence; Data Mining; e 
análise léxica (ou text mining)”, revela 
Wiltemburg.

Além da utilização de modernas 
ferramentas, os profissionais de IM 
cada vez mais fazem uso também 
das informações que vêm da Força de 
Vendas para analisar o mercado.

“É importante contar com o apoio 
do pessoal de campo na colheita e 
captação de informações da concor-
rência, a fim de podermos antecipar 
determinadas situações de mercado, 
que possam impactar nosso negó-
cio. Obviamente, sobre essa última 
ferramenta de Inteligência Competiti-
va e Monitoramento da Concorrência 
é essencial um processo muito bem 
estruturado, simples e objetivo, para 
que surjam, de fato, diferenciais com-

muito os profissionais de IM, além, ob-
viamente, de ferramentas de gestão de 
informações muito amigáveis e de fácil 
entendimento, tanto para as pessoas 
diretamente envolvidas com as infor-
mações (analistas), quanto para os 
clientes finais (tomadores de decisão).

“Temos visto também evoluções 
interessantes no campo das pesqui-
sas ad-hoc com a implementação de 
algumas formas ou práticas de pes-
quisa comumente usadas no mer-
cado de consumo. Isso estimula a 
participação dos entrevistados, bem 
como a geração de insights por parte 
da equipe formada pelo instituto de 
pesquisa e o laboratório cliente”, des-
creve Cavalca.

Desafios
Não resta dúvida de que as inova-

ções tecnológicas facilitaram em mui-
to o trabalho dos profissionais de IM. 
Por outro lado, vários fatores podem 
ainda impactar a área, fazendo com 
que novas necessidades, e também 
dificuldades, surjam a todo momento. 
Entre esses fatores, pode-se destacar 
o crescimento dos genéricos, a troca 
de receitas e as próprias mudanças in-
ternas nas corporações, como fusões 
e reposicionamentos de produtos e 
marcas etc.

“Mudanças no formato da gestão 
das empresas determinaram a migra-
ção do poder decisório aos executi-
vos de marketing, com concentração 
de responsabilidades e verbas nas 
mãos da gerência de produtos. Mas 
a pesquisa de mercado, até pela sua 
inclusão em área de produtividade e 
serviços, tem garantido seu espaço”, 
analisa Marcos Veçoso, Diretor-Geral 
da Resulta. 

Na visão de Marcos Veçoso, uma 
das maiores dificuldades dos profissio-
nais de IM da indústria farmacêutica 
é disputar a verba do produto. “Entre 
ações promocionais e ações na área 
de pesquisa, há nítida preferência pela 
área promocional”, comenta.

Em um setor com 
fortes concorrentes, ter 

uma área de IM bem 
estruturada é fundamental 

para sobrevivência 
dos laboratórios.

petitivos em favor de nossos produtos 
e de nossa empresa. Por último, uma 
ferramenta de uso comum e que cada 
vez mais nos auxilia é a internet. Por 
meio de sites de busca ou de pesqui-
sa, conseguimos encontrar também 
informações bastante valiosas na rede. 
Hoje em dia, comunidades e blogs es-
tão sendo cada vez mais pesquisados 
em busca de insights sobre alguma 
tendência ou situação de mercado em 
geral”, garante Renato Cavalca, Coor-
denador de Inteligência de Mercado 
do Zodiac.

Como evolução do setor, ele ainda 
destacou as soluções de informações 
de mercado público, que têm ajudado 

Madalena Almeida
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Renato Cavalca, do Zodiac, acre-
dita que uma das maiores transfor-
mações na indústria farmacêutica 
que refletiu no trabalho dos profissio-
nais de IM diz respeito à necessidade 
da presença cada vez mais ativa da 
área de informações estratégicas em 
geral na busca do sucesso e do bom 
andamento do negócio. Para ele, 
diante da crescente competitividade 
e dinâmica do mercado farmacêutico, 
somando-se o fato de os médicos se-
rem altamente impactados com infor-
mações de promoção dos inúmeros 
laboratórios, torna-se cada vez mais 
importante a definição de um target 
muito bem feito com base em uma 
segmentação bastante assertiva e fo-
cada na estratégia de cada produto 
e da empresa como um todo. “Esse 
processo é bem positivo para nós, 
profissionais da área, pois temos a 
certeza de participação ativa no su-
cesso do negócio e, acima de tudo, 
faz com que sempre procuremos 
desenvolver soluções inovadoras e 
inteligentes em busca de uma reco-
mendação para o time de marketing”, 
explica Cavalca.

De acordo com Ricardo Valins, 
C oordenador de Inteligência de Mer-
cado da Valeant Farmacêutica, a falta 
de uma padronização de nomencla-
turas, como formas de apresentação, 
nomes de produtos, princípios ativos 
etc., entre as várias bases de informa-
ção de mercado, é também uma gran-
de dificuldade para os profissionais da 
área de IM na indústria farmacêutica.

Gestão mais eficiente

O fato é que com as constantes 
transformações da indústria farmacêu-
tica, as áreas de IM são também muito 
mais cobradas. “A redução no ritmo 
de lançamento de novas moléculas e o 
crescimento dos genéricos obrigam a 
uma gestão mais eficaz dos recursos. 
O grande desafio dos profissionais de 
IM é aproveitar o poder das novas fer-

ramentas. Mas para que as informa-
ções e ferramentas possam gerar va-
lor, toda a cultura da organização tem 
de se adaptar. De nada serve a infor-
mação se a mesma não se transforma 
em ação gerencial”, pondera Andreas 
Strakos, do Close-up.

Para ele, os profissionais de IM 
devem se orientar cada vez mais para 
serem profissionais de produtividade, 
ou seja, devem atuar para produzir in-
formação pronta para ser utilizada nos 
diferentes níveis da organização como 
fator gerador de aumento de produti-
vidade. “Isso significa informação inte-
grada, orientada para KPI´s e alinhada 
aos objetivos, estratégias e processos 
de gestão da empresa”, destaca.

Como desafios dos profissionais de 
IM em um cenário de alta competitivi-
dade, Wiltemburg aponta a dificuldade, 
muitas vezes, de entender as necessida-
des de informações e análises de seus 
clientes internos, bem como integrar 
bases de dados diversas para resposta 
unificada às questões de negócios de-
mandadas e acomodar no planejamento 
as constantes mudanças de prioridades 
que ocorrem no mercado.

A diversificação dos modelos de 
negócio e comerciais, exigindo análises 
segmentadas e mais complexas, e o 
aumento da abrangência dos dados de 
mercado, como, por exemplo, mercado 
non retail, que requer conhecimentos 
mais amplos do negócio farmacêutico 
também são fatores que têm impacta-
do o trabalho dos profissionais de IM, 
na opinião de Wiltemburg.

“Para lidar com essas dificuldades, 
os profissionais dispõem de bom co-
nhecimento dos produtos e negócios 
dos clientes internos, assim como 
têm capacidade para planejar de for-
ma adequada recursos e atividades e 
desenvolver habilidades de comunica-
ção”, observa Wiltemburg.

Para José Amorim, do Cristália, en-
tre os fatores que vêm influenciando a 
atuação das áreas de IM estão a seg-
mentação e a produtividade da equipe 
de vendas e demanda, que se intensifi-
caram e tornaram a indústria ávida por 
mais medidas de performance, além 
do enxugamento de algumas áreas, 
fazendo com que algumas tarefas fos-
sem repassadas para o departamento 
de Inteligência de Mercado. 

“Ter informação em demasia não 
é privilégio quando sua utilização não 
é plena. Com a gama de informações 
disponíveis, aumentaram os questiona-
mentos para a compreensão das audi-
torias nas diversas áreas. Para a Força 
de Vendas, por exemplo, faz-se neces-
sário constantes reuniões de treina-
mento para o melhor uso das soluções. 
Para as outras áreas e, inclusive para a 
equipe de Inteligência de Mercado, são 

Entender a demanda, 
identificar oportunidades 

e antecipar as ações 
dos competidores são 
apenas algumas das 
responsabilidades 
das áreas de IM.

Na visão de Cláudio Wiltemburg, 
do Abbott, outro aspecto que deve ser 
analisado é a sobrecarga de trabalho 
dos profissionais. “Hoje, as estruturas 
de IM não cresceram proporcional-
mente à importância e demanda. Com 
isso, as áreas vivem sobrecarregadas”, 
lembra.

Por outro lado, ele também afir-
ma que tanto os profissionais quan-
to o setor de IM vêm sendo cada 
vez mais valorizados nas empresas.  
“O profissional de IM tem a oportuni-
dade de participar mais de perto e in-
tensamente da elaboração estratégica 
e do processo de tomada de decisão 
da empresa”, comenta.
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necessárias constantes revisões e reci-
clagens para melhor gestão dos conhe-
cimentos”, justifica Amorim.

Ameaças e Armadilhas

Embora hoje a indústria farma-
cêutica seja um dos segmentos que 
dispõem da maior variedade de infor-
mações e conta com profissionais de 
IM cada vez mais qualificados e pre-
parados, existem “ameaças” e “arma-
dilhas”, que podem comprometer os 
resultados da área.

“Acredito que a principal armadilha 
ainda é analisar determinadas informa-
ções sem realizar críticas de investiga-
ção. O mercado que está estudando 
está corretamente dimensionado?”, 
questiona José Amorim, do Cristália.

Para Marcos Veçoso, da Resulta, 
as principais “armadilhas” na área de 
pesquisa de mercado dizem respeito 
à eventual falta de proatividade e não 
persistência no reconhecimento ao va-
lor da informação e pesquisa. “Ainda 
hoje há de se ‘vender’ diariamente o 
valor da informação e da interpretação 
neutra e profissional desses dados.  
A persistência nesse ponto pode de-
terminar um futuro melhor para a área”, 
ressalta Veçoso.

Os vícios e paradigmas existentes 
nas pessoas e nos processos, como, 
por exemplo, a velha crença de que 
não seja possível “fidelizar” pacientes 
que usam produtos de uso agudo 
(aqueles que não são usados por lon-
gos períodos de tempo pelo paciente) 
ou que a área em questão não deva 
“pressionar” o time de marketing por 
resultados, também podem gerar en-
traves para o trabalho de IM, na opi-
nião de Renato Cavalca, do Zodiac.

“Acredito que nós, profissionais 
de IM, devemos estar atentos a ten-
dências e negócios, ter conhecimento 
(mesmo que básico) de diversas áreas, 
como antropologia, psicologia, finan-
ças e saúde, a fim de criarmos con-
dições de questionar o status quo e 

sermos um dos líderes no sucesso de 
nossas companhias”, frisa.

Segundo ele, é cada vez mais co-
mum os profissionais de IM se “aventu-
rarem” em áreas de conhecimento que 
não sejam de suas especializações, a 
fim de buscarem a atualização em cur-
sos de pós-graduações, MBA’s etc.

“Atualmente, vemos os lançamen-
tos de muitos similares e genéricos e 
também muitos produtos na área de 
biotecnologia e produtos voltados a 
nichos de pacientes em geral (spe-
cialists drugs). A oportunidade disso 
tudo é que estamos cada vez mais 
podendo estudar sobre diversas pato-

analisar os dados de forma lógica e 
precisa, muitas vezes, eles encontram 
dificuldades em transformar as infor-
mações em dados estratégicos e de 
fácil assimilação para o corpo diretivo 
ou o marketing”, alerta Ricardo Valins, 
da Valeant Farmacêutica.

Além de todos esses fatores, que 
podem impactar diretamente o traba-
lho da área de IM, existem ainda as 
variáveis, como, por exemplo, crises 
econômicas, como a que se deflagrou 
no final do ano passado, obrigando 
ajustes no planejamento estratégico 
de empresas de vários setores.

Para José Amorim, do Cristália, as 
principais consequências da crise no 
trabalho dos profissionais do IM foram 
o corte nos orçamentos, a redução de 
aquisição de pesquisas externas, a re-
negociação de contratos e a busca por 
terceirização. 

Para Renato Cavalca, do Zodiac, 
em tempos de crise, os laboratórios 
costumam analisar consistentemente 
os investimentos e os projetos que re-
ceberão essas verbas. “Hoje, precisa-
mos alocar muito conscientemente as 
verbas para um determinado projeto 
ou aquisição de informação ou serviço. 
Devemos, acima de tudo, justificar os 
investimentos, mostrando os impactos 
positivos que eles possam gerar”, ex-
plica.

Por outro lado, Marcos Veçoso, 
da Resulta, alerta que restrições nes-
ses orçamentos geram dificuldades 
inesperadas ao pesquisador, ou seja, 
os profissionais são obrigados a fazer 
a mesma atividade, mas com menos 
recursos.

Cláudio Wiltemburg, do Abbott, 
lembra que, com a chegada da crise, 
as áreas de IM foram as primeiras a 
serem questionadas quanto aos novos 
rumos de economias e mercados. “Em 
um primeiro momento, houve carência 
de bons estudos e dados com essa fi-
nalidade”, recorda.

Mudanças na legislação do setor 
também pode ser um desafio para os 

A área de IM dispõe 
hoje de uma grande 

diversidade de dados 
para atuar de forma 

estratégica.

logias e drogas, e, com isso, podemos 
evoluir. A dificuldade é que, às vezes, 
não temos acesso a determinadas in-
formações que são importantes para 
uma boa análise e recomendação aos 
clientes internos”, revela Cavalca.

Oportunidades na crise

Outro ponto que merece grande 
atenção para se evitar “armadilhas” 
diz respeito aos cuidados para trans-
formar a informação em dados de fácil 
assimilação para o corpo diretivo.

“Por mais apurados que as infor-
mações estejam e por mais empenha-
dos que os profissionais sejam para 
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profissionais de IM. Embora os entre-
vistados consideram que não houve 
nos últimos anos nenhum fato novo 
na área legal que impactasse o traba-
lho das áreas de IM, Marcos Veçoso, 
da Resulta, lembrou que os disposi-
tivos legais já existentes, se levados 
em consideração, tendem a impedir 
determinadas formas de pesquisa, 
como aquelas que relacionam nomes 
de médicos a produtos prescritos. 
“Isso fere frontalmente o código de 
ética de pesquisa e código de ética 
médica. Assim, é de se esperar que, 
em um futuro próximo, esse tipo de 
informação deixe de estar disponí-
vel”, prevê. 

Novos horizontes
O fato é que para atuar em um 

mercado como o farmacêutico, os 
desafios realmente são muitos para 
os profissionais de IM. Por outro lado, 
também há muitas oportunidades. “O 
espaço aberto pela automatização na 
geração de dados secundários abre 
espaço para uma atuação mais ana-
lítica e consultiva dos profissionais de 
pesquisa”, analisa Marcos Veçoso, da 
Resulta. 

Já Cláudio Wiltemburg, do Abbott, 
acredita que o aumento do número 
de pesquisas e trabalhos científicos e 
acadêmicos, que possam encontrar 
aplicações práticas, bem como a dis-
seminação de boas práticas internas e 
entre as empresas de diferentes seg-
mentos também são oportunidades 
que podem ser aproveitadas para apri-
morar e facilitar o trabalho dos profis-
sionais de IM. 

Isso sem contar as oportunidades 
de carreira que podem surgir em vá-
rias empresas. “O departamento de 
Inteligência de Mercado também for-
ma profissionais. Hoje, um analista 
de pesquisa de mercado, no início de 
sua carreira profissional, tem a opor-
tunidade de se envolver em diversas 
áreas estratégicas da empresa. Com 
o tempo, surgem para esse profissio-

nal oportunidades não somente na 
área de IM, como também em ma-
rketing, comercial, novos negócios, 
entre outras”, observa José Amorim, 
do Cristália.

Aprimoramento dos produtos
No que diz respeito aos tipos de 

pesquisas e auditorias existentes hoje 
no mercado e às práticas para coleta 
de informações, os profissionais de IM 
também acreditam que existam opor-
tunidades de melhoria.

Andreas Strakos, do Close-up, 
considera que os dados de receituário 
estão cada vez mais completos. “Com 

pelo médico ao paciente. “A melhor 
forma de se obter dados gerais já é 
praticada pelas empresas de auditoria 
que temos no País. Porém, esbarra-
mos em algo muito forte em nossa rea-
lidade, que é a troca de medicamentos 
na farmácia. E isso é superficialmente 
auditado. Acredito que um ponto a 
melhorar é o processo de compra dos 
medicamentos pelos pacientes. Mas aí 
também esbarramos em diversas ou-
tras questões de cultura, interesses, 
contextos e diversos outros fatores 
que tornam essa questão complexa”, 
analisa.

Cláudio Wiltemburg, do Abbott, 
também concorda que a captação 
de dados de receituário médico sofre 
ainda com o baixo grau de automação 
das farmácias e a troca de produtos 
nesses estabelecimentos. “Há mui-
to se avalia as formas alternativas de 
captação de receituário. Uma maneira 
hoje adotada em pequena escala se-
ria captar na fonte de sua emissão, ou 
seja, nas clínicas, consultórios e hospi-
tais”, sugere Wiltemburg.

Quanto às auditorias de vendas e 
de receituário em hospitais, a melhor 
forma de obter dados confiáveis, na 
opinião de Cavalca, do Zodiac, é es-
truturar um briefing assertivo e que 
atenda ou supra os principais proble-
mas ou temas da pesquisa. “Impor-
tante também é a implementação e 
validação dessas informações e, ob-
viamente, a montagem de uma amos-
tra que seja relevante para a empresa 
contratante do serviço e das informa-
ções”, descreve.

Ainda em se tratando de pesquisa 
de vendas e de receituário em hospi-
tais, para melhores resultados, Wiltem-
burg lembra que é necessário entender 
que o acesso à informação em si não 
deve ser restrito, mas sim a estratégia 
que se elabora com esses dados. “Uma 
troca mais ampla de informações, seja 
via distribuidor, seja diretamente entre 
os vários interessados, traria benefícios 
a todos”, acrescenta. 

O grande desafio dos 
profissionais de IM é 

aproveitar o poder das 
novas ferramentas.

a amostra atual já é possível medir a 
performance da equipe de campo. O 
desafio agora é incorporar as métricas 
de receituário na medição e premia-
ção da Força de Vendas”, analisa o 
gerente.

Já na opinião de José Amorim, do 
Cristália, a auditoria que fornece as in-
formações em unidades e valores no 
canal varejo, possui a melhor cobertu-
ra para a maioria dos principais labora-
tórios. “É uma auditoria de referência 
que nos permite traçar uma tendência 
de mercado”, revela.

Para Renato Cavalca, do Zodiac, o 
receituário é a forma mais segura de 
assegurar o tratamento preconizado 
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Na indústria farmacêutica 
há outras áreas que 
procuram a nossa 

entidade como um setor 
de relacionamento e de 

troca de conhecimentos.

pesquisa de mercado

O Grupemef é uma entidade sem 
fins lucrativos, criada e mantida por la-
boratórios. Há mais de três décadas, 
a entidade tem contribuído com o de-
senvolvimento do setor, por meio da 
realização de várias atividades.

Nos últimos anos, o Grupemef, 
que era 100% focado em Inteligên-
cia de Mercado, estreitou contato 
com outros setores dos laboratórios. 
Para tanto, novas comissões foram 
criadas e outras áreas começaram 
a ser estudadas, tais como Produ-
tividade e Efetividade da Força de 
Vendas, Treinamento, Eventos e RH.  
Nesta entrevista exclusiva a Revista 
UPpharma, a Presidente do Grupemef, 
Sonia Orestes, conta detalhes sobre 
os boletins elaborados pela entidade e 
revela os planos para os próximos me-
ses. Confira. 

UPpharma – O Grupemef surgiu 
da necessidade das áreas 
de Inteligência de Mercado 
dos laboratórios obterem 
informações relevantes sobre 
o mercado. Mas, esse perfil 
vem mudando. Como está 
posicionado o Grupemef hoje?
Sonia Orestes – Quando foi 

criado, o Grupemef atuava totalmen-
te focado na área de Inteligência de 
Mercad o. Hoje, além dos boletins que 

oferecemos aos profissionais com 
informações confiáveis e importan-
tes para a tomada de decisão, temos 
procurado estabelecer um contato 
cada vez mais próximo com a área de 
M arketing, o que envolve relacionamen-
to com a gerência de produto, Força de 
Vendas, equipe de Eventos etc.

Mais de três décadas a 
serviço dos laboratórios

de 60 convidados. Ao longo desse 
ano, pretendemos organizar ainda di-
versos outros eventos que atendam às 
necessidades dos laboratórios. 

UPpharma – Quais outros 
eventos estão previstos para 
esse ano?
Sonia Orestes – Em agosto, já es-

tamos com três eventos fechados. No 
dia 06 de agosto, realizaremos o En-
contro de Profissionais de Treinamento 
de Vendas, no Hotel Hilton, em São 
Paulo. No dia 11, reuniremos profis-
sionais ligados à área de eventos para 
uma troca de informações e debates, 
que acontecerá no WTC, em São Pau-
lo, e dia 20, no hotel CampoBeloPlaza, 
teremos a reunião do Programa Far-
masustentável, gerenciado pelo Mar-
celo Weber.

Em setembro, pretendemos pro-
mover um workshop com gerentes de 
produtos para uma discussão sobre as 
novas regras da Anvisa para a propa-
ganda de medicamentos. Futuramen-
te, estudamos ainda a possibilidade de 
estreitar relacionamento com outras 
áreas, como o RH, por exemplo.

Não podemos deixar de ressaltar 
também o sucesso das reuniões de In-
teligência de Mercado, que acontecem 
trimestralmente e têm atraído um nú-
mero maior de participantes, interes-
sados em contribuir para aprimorar os 
serviços da entidade. Sem contar as 
Assembléias, que também vêm reunin-
do um grupo grande de participantes. 

UPpharma – Como funciona hoje 
o Grupemef e quais boletins desen-
volve para o mercado?

Com isso, temos realizado ativi-
dades importantes, como reuniões, 
palestras, simpósios e workshops, 
desenvolvidos com bases nas solicita-
ções e necessidades da indústria far-
macêutica.

Para se ter ideia, em 24 de junho 
último, o Grupemef promoveu, em São 
Paulo, o I Fórum sobre Produtividade/
Efetividade, que teve uma repercussão 
bastante positiva e contou com mais 

Sonia Orestes
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Sonia Orestes - Atualmente, o 
Grupemef tem 60 laboratórios asso-
ciados. O foco em Inteligência de Mer-
cado é de cerca de 70%, mas nossa 
intenção é tornar o Grupemef ainda 
mais versátil e abrangente. Na indús-
tria farmacêutica não existem apenas 
profissionais de Inteligência de Merca-
do, mas há outras áreas que precisam 
ser analisadas e que procuram a nossa 
entidade como um setor de relaciona-
mento e de troca de conhecimentos. 
Dessa forma, o Grupemef desenvolve 
pesquisas para elaboração de alguns 
boletins padronizados, que somente 
têm acesso aqueles associados que 
participaram desse levantamento. Es-
sas pesquisas geram uma gama de 
informações minuciosas que orientam 
as áreas de Marketing e Vendas em 
suas tomadas de decisão estratégi-
ca. Atualmente, temos os boletins de 
vendas mensais, origem de capital, 
cobertura de cotas – hoje chamado de 
termômetro –, premiação da Força de 
Vendas, nutricional enteral, entre ou-
tros. Além disso, sempre que neces-
sitam de uma pesquisa mais segmen-
tada ou individualizada, os laboratórios 
nos procuram para desenvolver esse 
trabalho. Assim que recebemos a soli-
citação, consultamos os associados e 
avaliamos a possibilidade de realizar a 
pesquisa. É o que chamamos de pes-
quisa aleatória.

Importante lembrar que quanto 
mais laboratórios participarem, maior 
será a qualidade da pesquisa. O Gru-
pemef não tem interesse em dados 
estratégicos dos laboratórios. O que 
queremos é obter informações que 
ajudem as empresas no desenvolvi-
mento de seus negócios.

Na verdade, estamos sempre aten-
tos e ouvindo os associados, a fim de 
buscar a melhoria de nossos produtos 
e serviços. 

Recentemente, promovemos vá-
rias mudanças na formatação de al-
guns boletins, de forma a melhorar a 
compreensão e análise dos dados. 

Graças a essa postura, hoje, a indús-
tria farmacêutica tem reconhecido a 
entidade como uma fonte de troca de 
know how e de informações importan-
tes para o mercado. 

 
UPpharma – O  Grupemef ainda 
enfrenta dificuldades para 
captar dados para os boletins?
Sonia Orestes - Infelizmente, al-

guns laboratórios têm uma certa re-
sistência em fornecer os dados. A 
maior parte alega não ter tempo. Já 
outros respondem que são informa-
ções confidenciais. Mas, em geral, o 
Grupemef tem conseguido, cada vez 
mais, despertar o interesse da indús-
tria farmacêutica para seu trabalho. 
Afinal, hoje em dia é muito importan-
te conhecer o concorrente. Quan-
do a empresa conhece o volume do 
mercado, ela tem mais competitivi-
dade, direciona melhor as suas ven-
das e traça melhor suas estratégias. 

UPpharma – No que diz respeito 
à formação es especialização 
dos profissionais, o Grupemef 
também tem anunciado algumas 
parcerias. Como têm sido esse 
trabalho?
Sonia Orestes – Uma das missões 

do Grupemef, além de aprimorar o méto-
do de pesquisa de mercado é promover 
e executar o intercâmbio sócio-cultural 
dos associados, por meio de palestras, 
simpósios, workshops etc. Temos feito 
isso e, em 2010, pretendemos intensifi-
car ainda mais esse trabalho.

Nesse aspecto, uma grande notícia 
foi a parceria que o Grupemef firmou 
com a Universidade Anhembi/Morum-
bi, que a partir de agosto abrirá seu 
curso de MBA em Gestão de Negócios 
e Pessoas da Indústria Farmacêutica.

O curso é voltado para propagan-
distas, representantes e funcionários 
administrativos de vendas da indústria 
farmacêutica ou aqueles que possuem 
curso superior completo e interesse 
em trabalhar nesta área de atuação. 

UPpharma - Quais serão 
os próximos desafios do 
Grupemef?
Sonia Orestes - Os desafios são 

muitos, porém, vamos focar em alguns 
deles, tentando estabelecer uma ade-
rência maior e responsável, tais como 
aumentar o número de associados; 
manter estreito o relacionamento com 
o conselho das associações; procurar 
parceiros para a realização de desen-
volvimento profissional, como o projeto 
que estamos fechando com a Universi-
dade Anhembi-Morumbi, entre outros.

Enfim, temos diversas ações que 
pretendemos realizar com a colabo-
ração da indústria farmacêutica. Mais 
detalhes, podem ser encontrados no 
nosso site: www.grupemef.com.br .

Outro desafio do Grupenmef é a pre-
miação Lupa de Ouro, que a cada ano é 
aprimorada em sua essência e qualidade.

Em 2009, o tema do evento é 
“Sustentabilidade - Longevidade dos 
negócios da Indústria Farmacêutica e 
Impactos direta ou indiretamente das 
nossas operações”, que reflete a pre-
ocupação do Grupemef com a preser-
vação do planeta. 

Criamos também um hot site para 
o evento, por meio do qual é possível 
conhecer o regulamento e fazer as ins-
crições. Na verdade, temos parceiros 
que vêm colaborando para a realização 
do mais brilhante evento de marketing 
da indústria farmacêutica, premiando 
profissionais que se dedicam no me-
lhor das realizações de seus trabalhos. 

Falando em melhorias, gostaria de 
mencionar também a reformulação do 
website do Grupemef, que passou a 
ser gerenciado internamente. Com um 
layout mais moderno, a home-page 
está mais interativa e funcional. Para 
se ter ideia, passamos de 100 acessos 
por semana para 900 acessos sema-
nalmente. Sem dúvida, é um canal de 
comunicação importante com os as-
sociados, que pretendemos explorar 
para aprimorar cada vez mais nossos 
serviços e produtos ao mercado. 

Madalena Almeida
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A competitividade nesse segmento 
exige do gerente de marketing a busca 
de informações mais sofisticadas, fruto 
de pesquisas que possam decifrar me-
lhor o “comportamento de consumo” 
do médico

O mercado farmacêutico é um dos 
segmentos mais competitivos nacio-
nalmente. Por outro lado, é alvo da 
intensa fiscalização de órgãos regula-
dores. Prova disso está na última RDC 
nº 96, que entrou em vigor em 16 de 
junho último, dispondo sobre propa-
ganda, publicidade, informação e ou-
tras práticas para a divulgação ou pro-
moção comercial de medicamentos.

Para melhor atender a esse mer-
cado, o setor deverá dispor de infor-
mações relevantes, a fim de que os 
laboratórios farmacêuticos possam 
formular as suas estratégias. A pri-
meira providência a ser tomada é 
uma análise mercadológica. A segun-
da é a pesquisa de mercado. Trata-se 
de uma ferramenta de auxílio na defini-
ção e desenvolvimento de estratégias 
competitivas.

Por meio da pesquisa, o gestor 
tem como identificar oportunidades e 
solucionar problemas, além de veri-
ficar o comportamento das variáveis 
mercadológicas, tais como  valoração 
da marca; tendências de opinião e 
de mercado; satisfação de clientes; 
potencial de mercado, comportamen-
tos, hábitos e atitudes.

Em 13 anos como profissional da 
área comercial na indústria farmacêu-

tica, tive a oportunidade de trabalhar 
com sistemas de informações geren-
cial e de marketing. Tinha a minha 
disposição os dados do cadastro 
médico, prescritivo, vendas por valo-
res/unidades e classes terapêuticas.  
As informações retiradas desses da-
dos contribuíram com as minhas deci-
sões sobre visita médica, ampliação de 

equipe, substituição de colaboradores, 
treinamentos para Força de Vendas, 
estratégia local, defesa/ataque à con-
corrência, entendimento do mercado-
alvo, além de outras questões.

Quando pontuo outras questões, 
estou querendo deixar claro que exis-
tem  transformações nesse segmento 
que    deverão ser melhor entendidas. 
Entre elas, o complexo “comporta-
mento de consumo” por parte do mé-
dico, pois é ele quem indica o que o 
paciente vai utilizar ou não. Por maior 
compreensão mercadológica que o 
gerente de marketing possui, devido à 
monitoração constante no setor, ainda 
assim lhe falta um entendimento me-
lhor sobre o “comportamento de con-
sumo” do médico.

Essa complexidade no “compor-
tamento de consumo”, que ronda o 
comprador intermediário (médico), po-
deria ser resolvida a partir do simples 
racional de uma pesquisa de mercado 
dividida em dois grupos: qualitativa e 
quantitativa.

Pesquisa de mercado qualitati-
va: neste tipo de pesquisa, busca-se 
mais conteúdo, portanto, são anali-
sadas também informações subje-
tivas, estruturas de pensamento e 
conteúdos profundos.  Nela, o gestor 
tem como detectar um determinado 
problema, porém, ela não possibilita 
inferências.

Pesquisa de mercado quantitativa: 
em geral, busca um resultado esta-
tístico e permite estimar informações 

Pesquisa mercadológica
Devaneio ou um novo olhar?
por Paulo Aziz

Por meio da pesquisa, 
o gestor tem como 

identificar oportunidades, 
além de verificar o 

comportamento das 
variáveis mercadológicas.

Paulo Aziz
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amplas e diversificadas. Nela, o gestor 
tem como quantificar o problema iden-
tificado na pesquisa qualitativa. Possi-
bilita inferências.

Os dois grupos acima produzem 
um racional didático para a aplicação 
de uma pesquisa, seja acadêmica ou 
mercadológica. Porém, chamo a aten-
ção para o resultado de uma pesqui-
sa de segmentação realizada por Neil 
Racham, palestrante internacional, es-
pecialista em gestão de vendas e fun-
dador da empresa de pesquisas de 
mercado Huthwaite. Ele sugere que 
a segmentação do esforço de vendas 
seja feito segundo as exigências de va-
lor de cada cliente, resultado de uma 
extensa pesquisa.

Em seu trabalho, ele identificou três 
tipos de clientes, que estarei adaptan-
do para o contexto farmacêutico:

Médicos de valor Intrínseco 
– para eles, o valor é intrínseco ao 
produto. Em geral, eles já conhecem 
e sabem como usar muito bem o 
produto. Enxergam o produto como 
uma c ommodity  imediatamente subs-
tituível por ofertas concorrentes. 
Tornam-se mais focados no preço e, 
praticamente, dispensam a figura do 
propagandista como agregador de va-
lor, pois possuem conhecimentos so-
fisticados sobre o produto.

Médicos de valor Extrínseco – 
para esses, o valor não é intrínseco ao 
produto, mas está focado nos benefí-
cios que ele poderá oferecer, ou seja, 
extrínseco. Buscam também valor em 

serviços prestados a eles e aos seus 
pacientes. O propagandista poderá 
criar um enorme volume de valor para 
estes médicos.

Médicos de valor Estratégico – 
esses médicos querem mais do que o 
produto e do que o propagandista jun-
tos poderão oferecer. Demandam um 
extraordinário nível de criação de valor 
por parte do laboratório.

Entendendo o “comportamento de 
consumo” dos médicos, conforme os 
tipos identificados acima, o gerente de 
marketing tem como definir modelos 
mais adequados de visita:

Médicos de valor Intrínseco: a vi-
sita tem de ser transacional. O propa-
gandista foca o desempenho do pro-
duto e o preço, ou seja, a transação. 
Como dito anteriormente, o propagan-
dista tem pouco a acrescentar.

Médicos de valor Extrínseco:  a 
visita tem de ser consultiva. O pro-
pagandista foca nos benefícios, nas 
soluções e em tudo que poderá criar 
valor para o médico. Para esses mé-
dicos, o propagandista tem como 
agregar valor.

Médicos de valor Estratégico: 
a  visita tem de ser empreendedora. 
O propagandista deverá conduzir as 
questões muito mais para aspectos 
de parcerias com o laboratório. Esses 
médicos valorizam as relações e par-
cerias entre as instituições: centro de 
pesquisa, hospital, faculdade, socie-
dades médicas e clínicas com o labo-
ratório farmacêutico.

A competitividade nesse segmento 
exige do gerente de marketing a busca 
de informações mais sofisticadas, fruto 
de pesquisas que possam decifrar me-
lhor o “comportamento de consumo” 
do médico. Dessa forma, o laboratório 
terá como melhor posicionar as suas 
estratégias de  marketing  e sua Força 
de Vendas no front. 

A competitividade nesse 
segmento exige do 

gerente de marketing a 
busca de informações 

mais sofisticadas, 
fruto de pesquisas que 
possam decifrar melhor 
o “comportamento de 
consumo” do médico.

Paulo Aziz é palestrante, treinador e professor de 
Marketing e Vendas em Graduação e Pós-Gradua-
ção, além de Sócio da VPM Projetos e Treinamen-
tos Comerciais Ltda.
E-mail: aziz@vpmtreinamentos.com.br
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Os projetos de pesquisa de merca-
do seguem um processo que consiste 
basicamente em seis etapas, e são elas 
que definem as tarefas a serem execu-
tadas na realização de um estudo: De-
finição do problema; Abordagem; For-
mulação da concepção de pesquisa; 
Trabalho de campo ou coleta de dados; 
Preparação e análise dos dados; e Pre-
paração e apresentação do relatório.

A primeira e mais importante eta-
pa em qualquer projeto de pesquisa   
de mercado é a definição do problema. 
O documento utilizado para descrever 
essas informações é o briefing.

A identificação clara e precisa do 
problema de pesquisa torna possível 
conduzir o projeto de forma adequada 
e estabelece o rumo de todo o estudo.

Todo esforço, tempo e dinheiro gas-
tos a partir desse ponto serão desper-
diçados se o problema for mal definido 
ou entendido de forma incorreta. Vale 
lembrar que essa é a principal causa 
dos fracassos em projetos de pesquisa. 

A regra geral a ser seguida é que 
essa definição deverá permitir que o 
pesquisador obtenha todas as informa-
ções necessárias para abordar o pro-
blema de decisão gerencial e orientá-lo 
no prosseguimento do projeto. O pro-
blema de marketing não deve ser de-
masiadamente amplo ou muito restrito.

As pesquisas de mercado, em geral, 
são realizadas para responder questões 
que irão auxiliar nas decisões estratégi-
cas de um produto, marca ou empresa. 
E há uma preocupação muito grande 
nas empresas quanto à confidenciali-
dade das informações. Por isso, muitos 

A importância de um briefing bem 
elaborado na definição de um 
projeto de pesquisa de mercado
por Rita Padovani

briefings são escritos de uma maneira 
superficial e podem gerar projetos que 
não irão responder de forma adequada 
aos questionamentos em pauta.

É importante ressaltar que há no 
Brasil uma associação que regulamenta 
a atividade das empresas de pesquisa 
de mercado – a ABEP. Por meio de do-
cumentos gerados por essa entidade, 
como o código de ética e normas e 
padrões de qualidade, vários procedi-
mentos devem ser seguidos. E nesses 
documentos está inserida a confiden-
cialidade das informações do cliente.

Portanto, o briefing deve conter in-
formações sobre o histórico da catego-
ria (informações passadas e previsões), 
dados relevantes sobre a empresa e o 
setor a qual está inserida, a participa-
ção das marcas no mercado, importân-
cia das regiões/áreas para a categoria, 

o contexto ambiental e econômico, im-
plicações legais, informações a respeito 
do consumidor, o problema de decisão 
gerencial e as ações a serem adotadas 
a partir dos resultados obtidos.

Nesse momento, os tomadores de 
decisão têm um papel fundamental. 
São eles que irão fornecer os dados a 
respeito dos eventos que propiciaram a 
decisão da realização do projeto, o his-
tórico do problema, as alternativas de 
ações e os critérios que serão utilizados 
para avaliar as alternativas. 

Especialistas do setor também po-
dem ajudar a formular esse documen-
to, principalmente quando lidamos com 
produtos de natureza técnica. 

É preciso ainda considerar as res-
trições orçamentárias da organização 
para que o escopo do projeto seja de-
finido dentro dos recursos disponíveis, 
com foco nos principais objetivos a se-
rem respondidos e sem comprometer a 
integridade do processo de pesquisa.

Bons termômetros para verificar se 
estamos diante de um bom briefing são:

Propostas recebidas de diferen-
tes institutos: devem ser parecidas no 
que diz respeito a forma de abordagem, 
amostragem, regiões a serem estuda-
das e público-alvo.

Dúvidas geradas a partir do en-
vio desse documento aos institutos: 
quanto menor o número de questiona-
mentos, melhor. 

Rita Padovani é Sócia-Diretora da Deep Research 
Consultoria e Pesquisa de Mercado Ltda.
E-mail: deep.research@hotmail.com
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Aqueles que acompanham o mun-
do da propaganda receberam, por 
algum canal, informações sobre o 
Festival de Cannes, que aconteceu 
em junho último. Cannes é a Meca 
da criatividade publicitária e se pro-
põe a apresentar ao mundo o esta-
do da arte nessa área. Realmente, a 
maior parte da peças é encantadora 
e algumas podem nos emocionar ou 
até nos levar a uma lágrima. Podem 
invocar um sorriso ou até mesmo nos 
arrancar uma gargalhada. Mas será 
que essas qualidades garantem-nas 
como bons instrumentos para a pro-
moção de melhores negócios, que são 
ou deveriam ser? Estamos falando de 
um dos maiores desafios enfrentados 
pela indústria da propaganda atual-
mente: a dificuldade de se estabelecer 
uma relação crível e mensurável entre 
investimento e o resultado decorrente 
dele. Em meu blog (www.ynner.com.
br/blog), comentei recentemente um 
artigo que mostra a evolução do in-
vestimento em internet, confrontando 
a queda dos outros meios. O autor do 
artigo credita esse fenômeno à per-
cepção dos executivos de que com a 
internet o retorno sobre investimento é 
palpável. É possível que seja verdade. 
E é provável que os executivos conti-
nuem buscando meios que permitam 
a mensuração de resultados, assim 
como todos os seres humanos bus-
cam a simplificação da realidade para 
sentirem-se mais seguros.

A realidade é frequentemente mais 
complexa do que conseguimos supor-
tar. E para não ficarmos reféns da in-
certeza, criamos modelos que nos con-
fortam. O que quero dizer é que talvez 
a propaganda nunca seja mensurável 
com a exatidão de que gostaríamos. 
De forma simples, podemos dizer que 
o objetivo final do marketing é gerar a 
ação de compra por parte do consu-
midor, mas como esse consumidor é 

Propaganda e Resultados
bombardeado por ações simultâneas 
da empresa e do ambiente o tempo 
todo, fica praticamente impossível iso-
lar uma variável e dizer o quanto ela 
contribuiu com uma compra específica. 
Fica impossível dizer que uma peça ou 
ação promocional gerou um dado re-
sultado sem ter a certeza de qual foi o 
peso do preço, das flutuações da dis-
tribuição, dos ajustes no produto, das 
ações dos concorrentes, substitutos 
e até de fatores macro ambientais tais 
como os econômicos. Além disso, um 
produto que faz propaganda por muito 
tempo gera efeitos cumulativos e nun-
ca se saberá ao certo qual a influência 
de um comercial feito há dois anos no 
comportamento de compra de hoje. 
Isso não significa que devemos ficar 
paralisados pela situação. Devemos 
buscar o melhor possível e lançar mão 
das ferramentas que nos ajudam a in-
dicar a efetividade de uma campanha 
sem, contudo, termos a pretensão de 
sermos definitivos e conscientes da 
complexidade da situação.

Uma primeira indicação do suces-
so da propaganda são as vendas ime-
diatas, particularmente esclarecedoras 
para campanhas do tipo hard-selling, 
que visam resultados de curto prazo. 
Entretanto, esse número pode ser 
pouco útil se o objetivo de uma cam-
panha for o desenvolvimento da mar-
ca, que só se transformará em ven-
das no médio ou longo prazos. Nesse 
caso, pesquisas que medem os atribu-
tos de uma campanha e sua capaci-
dade de contribuir com a construção 
da marca devem funcionar como o fiel 
da balança. Existem metodologias di-
versas, mas entendo que cada uma a 
sua maneira deve medir aspectos fun-
damentais das peças de comunicação 
que geram resultados:

A peça é de fácil compreensão 
por parte do consumidor? Isso é im-
portante porque com a avalanche de 

mensagens recebidas diariamente por 
todas as pessoas, um pequeno de-
grau intelectual conduz à filtragem da 
mensagem para não consumir energia 
desnecessária.

É impactante? Para conduzir um 
consumidor à compra uma peça pre-
cisa ser lembrada e para ser lembrada 
precisa ser marcante.

Gera interesse real? Tem algum 
argumento que realmente mobiliza o 
consumidor por resolver um problema 
seu, seja de ordem racional ou emo-
cional.

Invoca realmente a marca e esta-
belece uma ligação forte com ela? Há 
muitos comerciais fascinantes, mas 
totalmente desconectados da marca. 
Eles vendem a categoria e até os con-
correntes.

Têm apelo emocional: a neurociên-
cia tem mostrado que informações ar-
mazenadas em situações com carga 
emotiva ficam marcadas com maior 
intensidade na mente do consumidor.

Se não houver condição de se rea-
lizar uma pesquisa antes da veiculação 
de uma peça, o julgamento do gestor 
de marketing é fundamental, mas este 
deve ser feito usando o mesmo cami-
nho de uma pesquisa, ou seja, avalian-
do os aspectos apontados anterior-
mente, evitando avaliações simplistas 
e apenas intuitivas. Desprovidas de 
metodologia. Dizendo apenas, gostei 
ou não gostei.

Com a consciência da complexida-
de da tarefa e atentos às ferramentas 
disponíveis, os gestores de comunica-
ção têm todas as condições de apro-
var não apenas peças que se candi-
datem a prêmios, mas que também 
tragam resultados efetivos. 
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Em primeiro lugar destaco neste 
artigo algumas mudanças mais recen-
tes que tenho visto no dia-a-dia das 
empresas. Por exemplo, hoje em dia 
não é mais uma premissa contratar um 
expert para lhe dizer que tal coisa deve 
ser feita para se desenvolver campa-
nhas e programas de marketing que 
se identifiquem com seu público-alvo. 
Uma dura realidade profissional!

Mesmo assim ainda temos muito o 
que comemorar.

O fato é que a internet já possui 
mais de 60 milhões de usuários, o que 
nos leva a considerar, pelas métricas 
atuais, que essas pessoas estão lá em 
busca de informações, trocando expe-
riências e comparando marcas, produ-
tos e serviços, entre outras numerosas 
possibilidades.

Isso traz uma certeza: a informa-
ção sendo bem utilizada. Por meio da 
tecnologia se tem uma grande oportu-
nidade de estabelecer inovações nas 
formas de comunicação entre empre-
sas e consumidores.

Foi justamente por meio do monito-
ramento e da análise das informações 
que uma atual e hoje em dia gigante 
empresa de apenas dez anos faz a di-
ferença em seu mercado de atuação. 
Não precisaria nem dizer para grande 
maioria dos leitores de qual empresa 
estou me referindo, mas para quem 
estiver curioso, trata-se do GOOGLE.

Viva. É a informação? 
Está contratada!

Temos diante de nós essa lição. 
Temos exemplos que mostram a im-
portância de inovar e estar atento as 
oportunidades, e ser criativo e eficien-
te. Tudo isso está ao alcance de todas 
as empresas e profissionais de qual-
quer porte ou segmento.

Por fim, recomendamos a pesqui-
sa, não exclusiva ao público interno, 
mas de fora para dentro da empresa, 
quantificando e qualificando a infor-
mação. Vejam só um outro exemplo 
recente: uma grande empresa de ali-
mentos, a Nestlé, que havia oficial-
mente alterado a fórmula do Nescau, 
voltou atrás tão logo constatou que o 
consumidor não estava nada contente 
com essa mudança, um ponto rapi-
damente corrigido pela empresa. É a 
informação? Parabéns!

Está contratada!
Convidamos a todos que quiserem 

participar desse espaço, que nos en-
viem dúvidas, críticas e sugestões. Nas 
próximas edições, poderemos discutir 
novos temas dicas e curiosidades da 
área de Tecnologia de Informação.

Bons Negócios! 

tecnologia da informação
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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.
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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 um mundo globalizado como o 
em que vivemos, as causas de uma cri-
se econômica podem ser incontáveis. 
Tudo é muito instável e frágil nesse 
momento. E é dentro desse contexto 
que as indústrias, em todo o mundo, 
hoje se veem forçadas a demitir pes-
soas, reduzindo seus quadros de fun-
cionários. No entanto, é justamente no 
momento em que só se fala em demis-
sões ou, nos cenários mais otimistas, 
em diminuição de contratações, que 
valorizar o que se tem é ainda mais 
importante. Reter e estimular talentos 
pode ajudar o seu negócio a suprir a 
redução de mão-de-obra e reverter o 
quadro inquietante desse contexto. 

Nos últimos anos, virou moda nas 
empresas a propagação de lemas ób-
vios e politicamente corretos, como: 
“talentos são o nosso maior patrimô-
nio” ou “nosso negócio são as pesso-
as”. A valorização dos melhores pro-
fissionais virou um discurso comum e 
seria o melhor dos mundos se em boa 
parte dos casos não fosse apenas um 
discurso. 

Como reter talentos
A melhor maneira de motivar as pessoas que trabalham na sua 
empresa é criar um ambiente desafiador e cheio de oportunidades.

As organizações precisam com-
preender que elas devem ser o meio 
para que as pessoas atinjam os seus 
sonhos. Necessitam preparar-se, criar 
ferramentas para que isso aconteça, 
além de buscar pessoas no mercado 
de trabalho que tenham sonhos, se-
jam ambiciosas, queiram crescer, te-
nham desejos, almejem o sucesso, e 
que esse sucesso não seja somente o 
profissional, mas também, e de forma 
muito forte, o sucesso pessoal. 

Primeiro, devem ser identificadas as 
novas perspectivas dos jovens talentos 
e implementado um modelo de gestão 
que os faça estar sempre próximos das 
empresas. Note a expressão “próximos 
das empresas”: não se pode esquecer 
de que não está mais nos planos dos 
jovens profissionais permanecerem 
longos períodos em uma só empresa. 
Portanto, o desafio do gestor de recur-
sos humanos para reter os talentos é 
atender, da melhor forma, os anseios 
desses profissionais, canalizando essa 
energia para o crescimento e competi-
tividade da empresa. 

Na verdade, é a 
empresa como um 
todo que pode reter, 
ou não, um talento. 
A melhor maneira de 
motivar as pessoas 
que trabalham na sua 
empresa é criar um 

ambiente desafiador e cheio de opor-
tunidades. Ter objetivos de curto, mé-
dio e longo prazos bem definidos – e 
constantemente revisados – e fazer 
reuniões periódicas para dar feedback 
de como a empresa está se saindo são 
atitudes importantíssimas e que toda 
organização deveria praticar.

Entretanto, se todas as ações para 
reter os melhores talentos falharem, li-
bere o profissional de forma prudente. 
Evite ações que possam gerar cons-
trangimentos. E mais, elabore um pro-
cesso de acompanhamento da carreira 
dos talentos que deixaram a empresa, 
mantendo com eles uma certa frequ-
ência de contatos para registrar suas 
experiências. Crie uma rede de rela-
cionamento com os talentos que dei-
xaram a companhia para uma futura 
recontratação. As vantagens desse 
tipo de networking são enormes, pois 
faz com que a empresa conheça o 
potencial de cada talento e as novas 
experiências que ele vem acumulando, 
tornando possível escolher o profissio-
nal certo para uma função no futuro. 

Tal cenário, embora claro, provo-
ca uma inquietação natural entre os 
profissionais. Retenção de talentos 
envolve as mesmas medidas que são 
tomadas na redução do índice de rota-
tividade. Portanto, todas essas medi-
das podem ser resumidas em uma só 
palavra: MOTIVAÇÃO. 
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lista. Ela esta desatualizada. O pacien-
te quer ser tratado com a tecnologia 
mais avançada, pois, seguramente, já 
tentou as atuais e não conseguiu os 
resultados esperados, seja por eficá-
cia, seja por qualidade de vida.

Com exceção dos produtos de 
compras centralizadas, o Ministério da 
Saúde envia verbas específicas para 
estados e municípios que deveriam 
completar sua parte e comprar medi-
camentos dessa lista. Esse comple-
mento não só não acontece como as 
verbas federais enviadas entram em 
um caixa único de estados e municí-
pios. Como o dinheiro não é “carimba-
do”, ele acaba pagando outras despe-
sas e fugindo assim de sua finalidade. 
Isso é fácil de ser verificado quando 
examinamos os dados de alguns es-
tados e encontramos que entre 60% 
e 75% das ações judiciais são para 
produtos que já estão nos programas 
governamentais.

Do lado dos gestores, o grande ar-
gumento é a existência de limitações 
orçamentárias. Não dá para “multi-
plicar” o dinheiro com um passe de 
mágica. Infelizmente, na defesa desse 
ponto acabam exagerando nos argu-
mentos. Proclamam “aos 4 ventos” 
que a judicialização só existe para 
produtos experimentais que ainda não 
tiveram sua eficácia e segurança de-
monstrada. Esses casos existem, mas 
representam apenas 5% das ações.

O problema é complexo. A solução 
terá de ser encontrada com a partici-
pação ativa de diferentes membros da 
sociedade. Não existe solução mila-
grosa.

Qual o papel da indústria farmacêu-
tica nesse processo? Ela é vital como 
criadora da inovação e tem o legitimo 

Judicialização da Saúde
Problema ou solução?

Nos últimos meses, temos assisti-
do a um intenso debate sobre o tema 
“judicialização da saúde”. De um lado, 
os pacientes no seu legítimo direito de 
requerer o adequado tratamento de 
seus males e de outro, os gestores 
do sistema de saúde (governamental 
e privado). Muita emoção, muito ba-
rulho e pouco bom senso. Em meio à 
discussão, verdades entremeadas de 
meias mentiras são usadas para expli-
car diferentes posições.

A Constituição Brasileira, em seu 
artigo 196º, garante a assistência à 
saúde incluindo a assistência farma-
cêutica. O respeito a esse artigo tem 
sido o ponto central na defesa dos in-
teresses dos pacientes.

Pressionado pelo Poder Executivo, 
pela relevância do assunto, bem como 
pelas diferentes interpretações, recen-
temente o Supremo Tribunal Federal 
(STF) promoveu uma audiência publica 
para melhor entender o assunto. Não 
existe ainda uma decisão final. A títu-
lo de ilustração, a Ministra Ellen Gra-
cie do STF, proferiu decisões a favor e 
contra as ações de pacientes. Nas que 
proferiu a favor reconheceu a necessi-
dade de respeito ao artigo 196º. Nas 
duas ações que negou, o fez por que 
essas ações estavam mal formuladas. 
Na realidade, as ações interpostas por 
pacientes e ou familiares são o efeito 
final de um processo. As causas, ne-
cessariamente, não estão sendo con-
sideradas com a devida importância.

O Brasil possui uma lista de medi-
camentos que foram aprovados como 
parte do programa governamental (alta 
e baixa complexidade, alto custo etc.), 
que deveria ser atualizada periodica-
mente. Nos últimos cinco anos, apenas 
quatro produtos foram incorporados à 

direito de promover o uso de seus pro-
dutos para atender às necessidades 
médicas e de seus pacientes. O direito 
é legítimo, mas mesmo assim temos 
assistido ao longo dos últimos anos 
transgressões que mesmo não sendo 
ilegais são, no mínimo, anti éticas. Ain-
da que sejam exceções, elas devem 
ser combatidas com todo o vigor. As 
relações com as associações de pa-
cientes devem continuar como forma 
de colaboração na defesa dos interes-
ses de seus associados, devem ser 
transparentes e não vinculadas ao uso 
ou compra de nenhum produto. Mais 
do que isso, devem ser intensificadas, 
pois a razão da existência dos médi-
cos, dos gestores de saúde, da in-
dústria farmacêutica, dos serviços de 
saúde é, sem dúvida, a existência dos 
pacientes. O respeito aos direitos dos 
pacientes é dever de todos. 

panorama

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

Gabriel Tannus

A razão da existência 
dos médicos, dos 
gestores de saúde, da 
indústria farmacêutica, 
dos serviços de saúde é, 
sem dúvida, a existência 
dos pacientes.
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Rumo ao futuro

Campanha publicitária, investimen-
tos e mudança de instalações. Essas 
são algumas das ações que fazem 
parte de um amplo projeto de moder-
nização do Zambon Laboratórios Far-
macêuticos no Brasil. A multinacional 
italiana, que atua no País há 52 anos, 
acaba de inaugurar a nova sede ad-
ministrativa e a nova planta fabril, nos 
dias 16 e 17 de junho, respectivamen-
te. Os novos escritórios estão instala-
dos em um moderno conjunto comer-
cial localizado em Moema, zona sul da 
capital paulista.  A nova planta fabril 
opera agora em Itapecerica da Serra, 
na Grande São Paulo, em uma parce-
ria inédita com a Boehringer Ingelheim.

O Zambon foi fundado em 1906 e 
está presente em 16 países. A unida-
de brasileira , que conta com 263 cola-
boradores, é a quarta maior do Grupo 
e referência  para as demais subsidiá-
rias.  As três principais áreas de atua-
ção da companhia são: saúde femini-
na, dor e respiratória. Em seu portfólio, 
o Zambon do Brasil possui uma linha de 
produtos com mais de 30 itens, entre 
eles  medicamentos de sucesso  como 
Fluimucil®, Monuril® e Spidufen®. 

O evento de inauguração da nova 
sede contou com a participação do 
CEO mundial, Roberto Consonni. 
“Com exceção da Europa, a unidade 
brasileira é a operação mais importan-
te para o Grupo”, afirmou o executivo. 

O executivo atuou durante 27 anos 
na Unilever. A última função exercida 
foi a de Diretor-Administrativo nas áre-Roberto Consonni e Wilson Borges
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as de Personal Care, Food Business 
and Home Products. Depois, atuou na 
Lavazza (Itália), onde foi Gerente Geral 
até 2006, deixando a companhia para 
ser consultor. É CEO mundial do Zam-
bon desde outubro de 2007.

O  Gerente Geral  do Zambon no 
Brasil, Wilson Borges, que desde abril 
comanda o processo de moderniza-
ção da companhia no País, explicou 
que as mudanças sinalizam o inves-
timento a longo prazo para ampliar 
negócios. “O ritmo de crescimento 
e a sólida estrutura são os principais 
pilares para a obtenção de resultados 
rápidos e efetivos”, garante.

Wilson Borges foi Diretor de Unida-
de de Negócios Primary Care, na Wye-
th. Anteriormente, também atuou nos 
laboratórios Pfizer, Biosintética, Roche 
e Medley. Formado em Letras, possui 
MBA pela Fundação Dom Cabral e 
cursos de extensão pela Harvard Busi-
ness School e London Business Scho-
ol nas áreas de Marketing e Liderança.

Nesta entrevista exclusiva à Revista 
UPpharma, os dois principais executivos 
da empresa falam sobre o crescimento e 
planos futuros para o Zambon no Brasil.

Como a crise econômica 
mundial afetou o Grupo 
Zambon, no mundo?
Roberto Consonni - O Zambon é 

uma empresa familiar. Por isso, não 
possui ações em bolsas de valores. 
Dessa forma, a instabilidade econômi-
ca mundial afetou menos a companhia 
em comparação a outras empresas. 
Obtivemos bons resultados no mundo 
e atuamos sempre com o objetivo de 
proteger os empregos em primeiro lu-
gar. Essa é uma característica histórica 
do Laboratório.

E em relação ao Brasil?
RC - A demanda do nosso portfólio 

de produtos no Brasil é sazonal, com 
foco no inverno. Com a chegada ante-
cipada do frio, os efeitos da crise não 

chegaram a atingir o laboratório direta-
mente. Os bons resultados desse ano 
estão alinhados aos de 2008.

Quais as perspectivas futuras 
com base nesse contexto? 
RC - Quando a crise atingir um 

patamar mais brando, os países 
emergentes se tornarão ainda mais 
representativos. Esperamos dobrar o 
volume de vendas no Brasil em pou-
cos anos.

De maneira geral, qual a 
importância do País para o 
Grupo?
RC - Com exceção da Europa, a 

unidade brasileira é a operação mais 
importante para o Grupo. Além disso, 
o Brasil foi quem mais cresceu entre os 
países que compõem o BRIC (Brasil, 
China, Índia e Rússia). Esses indicado-
res reforçam a posição da subsidiária, 
que é extremamente importante para a 
empresa como um todo.

A multinacional italiana, que atua no País 
há 52 anos, inaugurou uma nova sede 
administrativa e uma nova planta fabril.

Débora Augusto, Flavine Muniz, Wilson Borges, Flávio Paiva, Marcia Vinhas, André Mello,Adroaldo dos Santos e Luis Fernando Miranda



 | Jul-Ago 2009 42

dna

O Zambon cresceu quase nove 
pontos acima do mercado 
em 2008. A que se deve esse 
resultado?
Wilson Borges - Ele é resultado da 

conjunção entre a efetividade da Força 
de Vendas e uma estratégia bem ela-
borada de foco nos produtos chaves. 
Esse crescimento não foi algo repenti-
no. Nos últimos quatro anos, o avanço 
foi de 50%.

Quais são os investimentos 
previstos para esse ano no 
Brasil?
WB - Além do investimento regular 

dos produtos Core, o Zambon inves-
tiu cerca de R$ 1 milhão na mudança 
de sede administrativa. Na campanha 
publicitária de inverno, focada no Flui-
mucil®, foram investidos cerca de R$ 
5 milhões. Com esses valores, nos 
mantemos competitivos no mercado 
e nos preparamos para avançar cada 
vez mais. 

O setor farmacêutico vive uma 
fase de importantes fusões e 
aquisições. Para o Zambon, a 
estratégia seria uma opção de 
crescimento?
WB - O Brasil é a quarta maior 

operação da multinacional italiana no 
mundo. Diante disso, estamos sem-

pre analisando novas oportunidades 
e uma aquisição no Brasil não está 
descartada. Uma de nossas principais 
estratégias é buscar novas parcerias. 
Estamos trabalhando para ser um par-
ceiro de escolha para empresas que 
realizam grande investimento em pes-
quisa de novas moléculas.

Qual a expectativa de 
crescimento para 2009?
WB - Até abril, já atingimos 11,6% 

de crescimento nas vendas em reais, 
em relação ao mesmo período do 

ano anterior. A expectativa é apre-
sentar resultados superiores aos ob-
tidos pelo setor, uma marca constan-
te do Zambon, e encerrar 2009 com 
três a quatro pontos percentuais aci-
ma do crescimento do mercado far-
macêutico.

E as expectativas futuras?
WB - Estamos investindo a longo 

prazo no País, buscando parcerias e 
oportunidades. Pretendemos dobrar 
o tamanho da operação brasileira em 
dois anos. 

Executivos e colaboradores na inauguração das novas instalações

André Attanásio, Roberto Consonni e Wilson Borges
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Surge uma tendência de redução 
no número de grandes conglomera-
dos no mercado farmacêutico que têm 
foco cada vez mais no tratamento es-
pecífico de enfermidades. Nesse cená-
rio, os produtos de prescrição médica 
vêm desempenhando uma importân-
cia maior na rentabilidade do negócio, 
e os medicamentos de alto custo es-
tão ganhando maior projeção. 

Com alta complexidade no desen-
volvimento de moléculas poderosas, 
suportadas por estudos clínicos lo-
cais e internacionais que podem durar 
anos, os medicamentos de alto valor 
agregado obtêm destaque e muita es-
perança na melhoria da qualidade de 
vida e incremento da sobrevida em 
pacientes em linhas de oncologia, viro-
logia, imunologia, reumatologia, diabe-
tes, entre outras. 

O profissional de acesso a merca-
do, tanto para esfera pública quanto 
privada, passa a ter destaque rele-
vante nesse segmento especializado. 
Algumas habilidades e competências 
muito específicas tornam as buscas 
de profissionais com essas caracterís-
ticas ainda mais desafiadoras para as 
consultorias de seleção de executivos. 

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 profissional 
de acesso a 
medicamentos 
de alto custo
O profissional de acesso a mercado, 
tanto para esfera pública quanto 
privada, passa a ter destaque relevante 
em um segmento especializado.

Só para começar, é necessária 
experiência no desenvolvimento de 
estudos de fármaco-economia, com 
elaboração de relatórios que mostram 
uma série de dados para subsidiar a 
relação custo-benefício na inclusão de 
um medicamento na lista do Governo 
Federal, das secretarias de saúde mu-
nicipais, e, no caso do setor privado, 
no reembolso do custo de um produto 
de alto valor agregado por parte das 
seguradoras e operadoras de saúde.

Adicionalmente, o profissional de 
acesso a mercado também deve ter 
competências diferenciadas no que se 
refere a relacionamento, negociação 
e capacidade de influência de pesso-
as com interesses conflitantes. Muitas 
vezes, ele precisa exercer a liderança 
indireta perante vários interlocutores, 
desde pessoas ligadas aos comitês 
de entidades do setor farmacêutico, 
passando por associações de classe, 
até profissionais responsáveis pelo re-
embolso e glosas nas operadoras de 
saúde. E para completar, ainda precisa 
saber preparar apresentações às auto-
ridades governamentais de saúde. 

Essa conta é bem alta. No cená-
rio da saúde pública brasileira, ainda 

é pior para a rentabilidade das em-
presas. Por aqui, boa parte da popu-
lação não tem condições de pagar 
um seguro médico e recorre ao SUS 
no tratamento de doenças com custo 
oneroso, como é o caso dos coquetéis 
voltados a portadores de HIV, medica-
mentos para diabéticos ou pacientes 
em estágios avançados de câncer. 

Esse conjunto de competências 
vem ganhando força, sendo que em 
algumas farmacêuticas, a área de 
acesso ainda não está totalmente or-
ganizada e estruturada com fluxos e 
processos claros e objetivos. Levarão 
vantagem sobre a concorrência as 
empresas que já saíram na frente, per-
cebendo que apesar do retorno mais 
no longo prazo dos produtos de alto 
custo, a formação e amadurecimento 
de uma área como essa pode signifi-
car a sementinha plantada que daqui a 
alguns anos renderão muitos frutos. 
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Nesta edição, apresentamos uma 
entrevista com uma das finalistas do 
prêmio Lupa de Ouro em 2008, cate-
goria de Responsabilidade Social (atu-
al Categoria Sustentabilidade), Márcia 
Secco, Gerente de Comunicação e 
Responsabilidade Social do Aché La-
boratórios Farmacêuticos. Ela fala so-
bre o projeto inscrito, bem como os 
desafios da área de responsabilidade 
social na indústria farmacêutica.

Espero que apreciem conhecer um 
pouco melhor as pessoas que traba-
lham mudando realidades! 

Conte-nos como surgiu a idéia 
do projeto que você inscreveu 
no Lupa de Ouro 2008 e que 
ficou entre os cinco finalistas?
Márcia Secco - A criação do pro-

jeto Aché Formare se deu em 2005, 
pela aproximação de. Victor Siaulys, 
na época presidente do Conselho de 
Administração e um dos acionistas da 
companhia com a Fundação Iochpe, vi-
sando oferecer cursos de capacitação 
profissional para jovens de baixa renda. 
Também tinha como objetivo colabo-
rar com as comunidades do entorno 
da empresa, fortalecer a economia da 
região ao preparar profissionais qualifi-
cados para mercado de trabalho e esti-
mular a prática do voluntariado entre os 
colaboradores do próprio Aché. 

Hoje, o projeto oferece curso de 
educação profissional como assis-

tente de produção em Farmoquímica 
e Cosmética para jovens em situação 
de vulnerabilidade social da região de 
Guarulhos (SP). Os estudantes rece-
bem bolsa-auxílio, vale-transporte, 
cartão alimentação, seguro saúde e 
odontológico, aulas teóricas e práti-
cas com educadores voluntários da 
própria empresa, além de diploma re-
conhecido pelo MEC na conclusão do 
curso, bem como têm a oportunida-
de de serem contratados pelo Aché e 
seus parceiros. 

O programa Menina dos Olhos de 
Guarulhos foi inspirado no Programa 
Olho no Olho, capitaneado pelo Hos-
pital das Clínicas de São Paulo, com 
apoio financeiro do Governo Federal. 
Dessa vez, patrocinado pelo Aché e 
adaptado recebeu o nome Menina dos 
Olhos de Guarulhos, visando prevenir, 
identificar e tratar alunos do ensino 
fundamental do município de Guaru-
lhos (SP), que apresentam algum tipo 
de deficiência visual, de forma a con-
tribuir para a redução dos índices de 
repetência e evasão escolar.

Lançado em 2006, até o final de 
2008 contabilizou o atendimento de 
74 mil crianças, jovens e adultos par-
ticipantes dos programas de educa-
ção do município. O bom resultado do 
programa levou a sua extensão para 
o município de Atibaia, onde 7.562 
crianças foram atendias com a doação 
de 295 óculos.

responsabilidade social

A gestão de seus negócios sob 
a ótica da sustentabilidade

A iniciativa conta com o envolvi-
mento de mais de 500 voluntários e foi 
realizada em parceria com a prefeitura 
da cidade, por meio das secretarias de 
Saúde e Educação, organizações Viva 
Guarulhos e Laramara e do Hospital 
das Clínicas de São Paulo (HCSP). 
Voluntários das empresas, organiza-
ções sociais e secretarias da saúde 
e educação, participam dos mutirões 
de consultas oftalmológicas realizadas 
anualmente. Além de serem respon-
sáveis pela organização logística do 
evento, os voluntários também apoiam 
os médicos na realização dos exames.

Decidimos inscrevê-los no Lupa de 
Ouro 2008 pelo fato de o prêmio ser 
um dos mais importantes do segmen-
to farmacêutico brasileiro, alinhado 
às práticas sustentáveis da indústria 
e que, por tradição, reconhece pro-
gramas, como o Aché Formare e o 
Menina dos Olhos de Guarulhos, que 
trazem qualidade de vida aos partici-
pantes, mudança social e efeito trans-
formador.

Como é feita a escolha dos 
projetos de responsabilidade 
corporativa na sua empresa? 
Existe algum envolvimento das 
áreas de negócios (marketing)?
Como disse anteriormente, os 

projetos são elaborados e alinhados 
aos valores corporativos e   à Política 
de Responsabilidade Social do Aché, 

Os desafios, por mais que existam, 
não se tornam empecilhos 
para o desenvolvimento da 
responsabilidade social no Aché.
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da empresa com os públicos que se 
relaciona. Em 2006, por exemplo, o 
Aché inovou no atendimento a pesso-
as com deficiência, tornando-se o pri-
meiro laboratório do Brasil a oferecer 
a bula de todos os seus medicamen-
tos em áudio, o que garante o aces-
so a informações sobre os produtos 
também a deficientes visuais ou não-
alfabetizados. A empresa também foi 
pioneira na América Latina a implantar 
uma central de atendimento exclusi-
va aos surdos e o primeiro laboratório 
farmacêutico brasileiro a disponibili-
zar, também em todos os produtos, 
embalagens em braile. O Aché ainda 
foi a primeira empresa nacional a as-
sinar o Global Compact, programa da 
ONU para preservação dos direitos 
humanos, meio ambiente e direito do 
trabalho, além de promover o progra-
ma IncluiRH, voltado para a inclusão 
de profissionais portadores de defici-
ência no quadro de colaboradores da 
empresa. 

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.schott@genzyme.com 

Marcelo Weber e Renata Schott

As empresas estão, cada vez mais, enxergando o 
conceito de Responsabilidade Corporativa como um 
aliado na continuidade econômica, cultural, social e 
ambiental da comunidade e da própria companhia.

buscando desenvolvimento pessoal e 
profissional das pessoas, além de for-
talecerem as bases de uma sociedade 
sustentável. Para isso, o Aché realiza 
programas, projetos, campanhas e 
eventos com foco nas áreas da saúde, 
educação e meio ambiente e, sempre 
que possível, contam com apoio de 
áreas de negócio. 

Quais os principais desafios 
que você encontra na área de 
responsabilidade corporativa na 
sua empresa?
Os desafios, por mais que existam, 

não se tornam empecilhos para o de-
senvolvimento da responsabilidade so-
cial no Aché. Posso exemplificar pelo 
Aché Formare, por meio do qual temos 
o desafio contar com os próprios cola-
boradores da empresa, que se volun-
tariam para atuarem como educadores 
na formação dos jovens, dedicando 
parte de seu tempo ao preparo das 
aulas. Além disso, outro desafio, prin-
cipalmente na realidade econômica 
atual, é preparar os jovens para o mer-
cado de trabalho e auxiliá-los no en-
contro de seu primeiro emprego. Já no 
Menina dos Olhos, a logística se torna 
o grande desafio. Como atendemos, 
em apenas um dia um público de mais 
de cinco mil pessoas, a expectativa é 
de que todos os parceiros atuem com 
total comprometimento para que tudo 
aconteça como planejado.

Atualmente, o termo 
sustentabilidade está sendo 
comentado em todos os 
setores. Como você vê a 
evolução da questão da 
sustentabilidade dentro do setor 
farmacêutico? Qual o papel que 
você acredita que a área de 
Responsabilidade Corporativa 
teria na disseminação da 
questão da sustentabilidade na 
sua empresa?
O setor farmacêutico é um dos 

segmentos que a cada dia tem apri-
morado e reconhecido a importância 
da gestão de seus negócios sob a óti-
ca da sustentabilidade. As empresas 
estão enxergando o conceito, cada 
vez mais, como um aliado na conti-
nuidade econômica, cultural, social e 
ambiental da comunidade e da pró-
pria companhia e têm na Responsabi-
lidade Social uma porta aberta. Uma 
confirmação do avanço do segmento 
é a consolidação e criação dos Indi-
cadores de Sustentabilidade do Setor 
Farmacêutico, publicados no Guia 
FarmaSustentável. Esse passo exem-
plar, dado por um grupo de trabalho 
de gestores do setor, possibilita às 
empresas a troca constante de opini-
ões e experiências para que esses as-
sumam papel agregador nas cadeias 
sociais que atuam. No Aché, o con-
ceito de sustentabilidade está ligado 
diretamente à responsabilidade social 
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administração

Caros leitores da Revista UPphar-
ma, nessa edição, vamos falar das re-
des profissionais de relacionamentos, 
o networking, como instrumento pode-
roso de contatos. 

Se já era reconhecido como um po-
deroso instrumento para quem deseja 
recolocar-se, buscar novos desafios 
profissionais ou ascender no mercado 
de trabalho, o networking ganha ainda 
mais importância no atual contexto, de 
crise econômica. Explica-se: ter uma 
boa rede de contatos é fundamental 
para se manter no mercado de traba-
lho.

Segundo levantamento feito pela 
DBM, maior consultoria de gestão 
do capital humano em momentos de 
transição, o networking é maior fonte 
de novos empregos para executivos. 
O estudo aponta que, em 2008, 77% 
dos executivos pesquisados pela DBM 
se recolocaram no mercado devido às 
suas redes de contatos. Em 2007, a 
taxa era de 72%. 

O networking é uma ferramenta vá-
lida tanto para quem deseja encontrar 
emprego em outra empresa quanto 
para quem deseja avançar na compa-
nhia na qual já trabalha.

No entanto, a importância de man-
ter a rede de relacionamentos não 
apenas nos momentos em que ela é 
necessária. O objetivo do networking 

O objetivo do networking é criar vínculos 
de solidariedade entre as pessoas. Não 
adianta acionar as pessoas apenas 
quando se precisa de ajuda.

A importância do Networking
Como conseguir uma boa conexão

é criar vínculos de solidariedade en-
tre as pessoas. Não adianta acionar 
as pessoas apenas quando se preci-
sa de ajuda. Deve existir uma relação 
de reciprocidade, ou seja, é equivo-
cado procurar os conhecidos apenas 
por interesses utilitários. É necessário 
manter a rede de contatos viva o tem-
po inteiro.

Para quem julga não contar com 
uma rede de contatos, a dica inicial é 
listar os nomes de todas as pessoas 
com quem se mantém vínculos dire-
tos – a relação deve incluir amigos, 
parentes, ex-colegas de faculdade, 
professores e companheiros do traba-
lho. Isso é importante porque é bas-
tante comum que os profissionais se 
esqueçam de fazer networking dentro 
nas companhias em que atuam. É um 
erro. Na medida em que há mais rees-
truturações, é essencial ser conhecido 
internamente. Não estamos falando de 
proteção ou de bairrismo, mas sim da 
importância de ter uma rede interna 
ativa para que a empresa não corra 
o risco de, em um momento estraté-
gico como este, perder um executivo 
competente, apenas porque ele não é 
conhecido por seus pares na mesma 
organização.

É fundamental também participar 
de encontros estratégicos dentro e 
fora da empresa. Palestras, reuniões 

e conferências são ótimos meios de 
conhecer pessoas interessantes, as-
sim como eventos sociais, esportivos 
e culturais. A rede deve ser construída 
de forma natural. O profissional deve 
se mostrar disponível e acessível. O 
networking não precisa nem deve ser 
construído apenas em ambientes e si-
tuações relacionadas ao trabalho e aos 
negócios.

De acordo com a consultoria Lens 
& Minarelli Associados S/C Ltda, veja a 
seguir algumas dicas para quem quer 
começar a estruturar sua rede e conta-
tos profissionais.

Primeiros passos
•	 Organize	um	banco	de	dados	ele-

trônico com os cartões recebidos e 
mantenha um back up atualizado. 
Agendas antigas, fotos, listas de 
convidados, relações de participan-
tes, convites e cadernos de anota-
ções: tudo isso é útil na pesquisa 
“arqueológica” do capital social.

•	 Não	tenha	vergonha	de	pedir	aju-
da aos outros sempre que preci-
sar, mas saiba fazer isso com ob-
jetividade e clareza.

•	 Faça	 um	 planejamento	 por	 escri-
to definindo as empresas-alvo e 
as pessoas-alvo de seu interesse. 
Liste também as pessoas-meio (in-
formantes, intermediários e influen-
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ciadores) que podem ajudar você a 
atingir seu objetivo.

•	 Procure	 sempre	 agendar	 um	 en-
contro com a pessoa que pode aju-
dar você. Há muitas vantagens em 
estar frente a frente com alguém.

•	 O	 jeito	 de	 apresentar	 sua	 neces-
sidade é que vai definir quanto de 
ajuda a pessoa estará disposta a 
lhe dar. Preste atenção seja hábil e 
gentil.

•	 Durante	 um	 contato,	 você	 pode	
pedir qualquer C.O.I.S.A. (conse-
lhos, orientações, informações, su-
gestões e aproximações), menos 
emprego e dinheiro.

•	 Aprenda	a	fazer	perguntas	e	a	ouvir	
as respostas. Suas perguntas são 
estímulos para que a outra pessoa 
lhe dê novas informações.

•	 Nunca	deixe	de	dar	retorno	e	agra-
decer a quem ajudou você, mesmo 
que o contato não tenha rendido 
bons frutos de imediato.

•	 Saiba	 usar	 o	 telefone	 a	 seu	 favor.	
Tenha por escrito um roteiro de 
abordagem.

•	 Networking não se esgota nunca: 
cada contato gera novos contatos, 
e assim indefinidamente. 

1. Conheça seus pontos fortes e procure enfatizá-los durante as conversas 
profissionais, sem se mostrar convencido nem arrogante. 

2. Adote o networking como uma postura de vida e pratique-o todos 
os dias, mesmo quando achar que não está precisando dele.

3. Não espere que os outros tomem a iniciativa: adote uma 
atitude pró-ativa e faça contatos regularmente.

4. De vez em quando, faça contato apenas para saber como vai 
o outro. Saiba demonstrar interesse pelas pessoas.

5. Preste atenção no que os outros dizem e contam. 
Todo mundo gosta de sentir-se importante.

6. Invista um pouco de seu tempo em “prosear” sem nenhum interesse específico.

7. Quando pedir ajuda a alguém, ajude o outro a ajudar você. Faça 
um pedido com foco e objetividade. Seja específico.

8. Nunca faça comentários negativos a respeito de 
ninguém, especialmente de ex-empregadores.

9. Não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. As pessoas gostam de 
ajudar e de sentirem-se úteis. Pratique a força da frase: “Estou com 
um problema e acho que você pode me ajudar a solucioná-lo.” 

10. Não se aborreça quando sentir certa rejeição. Tenha paciência e 
compreenda: a pessoa pode não estar em um de seus melhores dias.

11. Seja sempre mais persistente do que acha que deveria ser, ou seja, continue 
sempre a buscar seu caminho, mesmo quando for preciso mudar de rota.

12. Seja amistoso e realista, ou seja, saiba pedir ajuda com educação e 
gentileza e faça pedidos possíveis. Cuidado para não ser inconveniente.

13. Esteja sempre pronto a ajudar os outros, mesmo que o gesto 
não lhe traga nenhum benefício direto ou imediato.

14. Mantenha uma atitude positiva diante dos desafios. Afinal, você já 
chegou até aqui e a hora certa de parar de caminhar não existe.

15. Torne-se conhecido em seu círculo por ser uma boa fonte de 
informações. Navegue na internet, nos sites de seu interesse, 
leia muito e ouça bastante a experiência dos outros. Quando 
for solicitado, passe todas as informações disponíveis.

16. Em eventos profissionais, sente-se perto de estranhos. Não fique sozinho 
nem passe todo o tempo somente com aqueles que você já conhece.

17. Quando for apresentado a alguém, preste muita atenção nos nomes 
e procure usá-los de imediato para reforçar a memória.

18. Aprenda e pratique as regras da etiqueta social e de negócios. Todo 
mundo gosta de se relacionar com alguém educado e gentil.

19. Só mande e-mails ou fax personalizados e fique atento 
para não cometer erros de português.

20. Mantenha em mente seus propósitos profissionais e pessoais. Essa é a 
maneira de conduzir sua carreira com positividade e objetividade.

21. Ocasionalmente, dê um intervalo no networking, evitando ficar muito exposto.

22. Nunca saia de casa sem levar cartões de visitas e, se estiver em busca 
de recolocação profissional, tenha sempre currículos na pasta.

Dicas para o networker
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Recebi um texto, pela internet, que 
é uma verdadeira pérola do preconcei-
to. Chama as mulheres mais velhas de 
“terceira idade” e condena as que fa-
zem plásticas e botox, porque elas es-
tariam procurando uma beleza dema-
siada. Ora, a beleza nunca é demais.

Como eu já disse em outras ocasi-
ões, mas repito, chamar os velhos de 
idosos ou a velhice de terceira idade 
(ou melhor idade) é apenas mais uma 
incrível demonstração do mau gosto e 
da mediocridade dos que embarcaram 
na ultrapassada moda do politicamen-
te correto.

Voltando ao tal infeliz texto, ele co-
meça dizendo que as mulheres, quan-
do entram na menopausa, ficam de-
primidas. Não é verdade: nem todas.  
E continua afirmando que, por estarem 
deprimidas, buscam na cirurgia plásti-
ca um “remédio” para essa situação. 

Resumo da ópera: As afirmações 
ali são que todas as mulheres enve-
lhecidas pela menopausa, que tomam 
antidepressivos ou que fazem plásti-
cas (ou botox) devem deixar de pro-
curar rejuvenescer e fazer terapia para 
aceitar a idade.

No século 19, alguns cientistas eu-
ropeus publicaram um estudo no qual 

concluíam “a absoluta impossibilidade 
de voo de qualquer objeto mais pesa-
do que o ar”. Imagine você se Santos 
Dumont tivesse aceitado essa máxima 
sem discussão. A não aceitação é que 
move o mundo.

Por não aceitar as doenças, a hu-
manidade criou os medicamentos.

Todo progresso, toda descoberta, 
toda ciência, toda tecnologia, nasceu 
da não aceitação, da necessidade hu-
mana de desafiar, enfrentar e dominar 
as limitações impostas pela natureza, 
pela vida.

Velhice, por enquanto, é inevitável. 
Mas também é inaceitável. E existe sim 
um milhão de coisas que amenizam e 
minimizam as muitas mazelas do en-
velhecimento.

O tal texto afirma ainda que as mu-
lheres que fazem plásticas ficam com 

uma aparência não natural, e que elas, 
ao envelhecerem, estão procurando os 
médicos quando deveriam procurar o 
psicólogo.

Ora, o médico é o maior aliado de 
qualquer luta contra o envelhecimento.

É mil vezes melhor tomar hormônio 
e recuperar a firmeza da pele e a forma 
da cintura (só para falar dos benefícios 
estéticos, porque mais importante que 
eles são os benefícios para a saúde da 
mulher) do que ficar deitada no divã 
do psicólogo esperando que venha a 
“aceitação natural” da velhice. 

A gente tem sim de lutar contra a 
velhice, com todas as armas disponí-
veis no momento.

Se, por causa da plástica ou do bo-
tox, o rosto fica esticado, é mil vezes 
melhor ter o rosto esticado e artificial do 
que o ter cheio de rugas e papadas.

Dizer a uma mulher que ela procura 
“beleza demais” e, por isso, está ne-
gando sua condição natural é a mes-
ma coisa que dizer ao doente que não 
tome remédio, que aceite a sua “con-
dição natural de doente”. Ou seja, ou 
morra ou passe o resto da vida sofren-
do. Ah, mas é claro, que vá ao psicólo-
go para “aceitar” a doença em vez de 
ir ao médico.

Dizer a uma mulher 
que ela procura 

“beleza demais” é 
a mesma coisa que 
dizer ao doente que 
não tome remédio.

Quando 
a palavra 

“velho” vira 
palavrão

saúde feminina
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Mulheres maravilhosas, como Hebe 
Camargo, Marília Gabriela, Glória Me-
nezes, Danuza Leão, Ligia Kogos, 
Glorinha Kalil e até a ministra ex- guer-
rilheira, Dilma Rousseff, recorreram à 
plástica. São lindas! Jamais negaram 
a sua idade e “esticadas” estão muito 
melhor do que se fossem “naturais” e 
tivessem “aceitado” a idade.

Elas também procuram médicos, 
fazem dieta, eventualmente podem 
tomar antidepressivos ou xenical (para 
ajudar a emagrecer) ou bupropiona 
(para não fumar). Elas fazem atividade 
física...

Enfim, usam todos os recursos 
que hoje a medicina coloca ao nosso 
alcance para minimizar os efeitos dele-
térios do envelhecimento.

Isso é inteligência. Felizmente, exis-
tem psicólogos inteligentes, que é a 
maioria, e que darão muitas risadas de 
um texto como esse.

Os médicos também. Caí na bes-
teira de rir também e escrever para o 
autor, dizendo que essa obra-prima do 
preconceito só poderia ter saído da ca-
beça de jovens. Não disse com essas 
palavras, para não ser ofensiva, disse 
com ironia e bom-humor, mas, mesmo 
assim, por resposta, recebi um e-mail 
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me chamando de mal educada e de 
“velha”! E o velha ainda veio grifado!

Não sabia que “velha” era ofensivo.
De qualquer modo, esse texto infeliz 

me deu a oportunidade de escrever este 
artigo para dizer a você, minha amiga, 
meu amigo, velhos como eu, ou ainda 
jovens que um dia serão velhos: lute! 
Não aceite a velhice! Lute contra ela 
com todas as armas disponíveis hoje.

Um dia, como gostaria Aldous Hu-
xley, venceremos a guerra. 

Temos sim de lutar 
contra a velhice, 

com todas as armas 
disponíveis no momento.

Revista

Isabel Vasconcellos
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No último dia 16 de junho, entrou 
em vigor a Resolução RDC 96/2008, 
de 17 de dezembro de 2008, da Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária 
– Anvisa, que dispõe sobre propagan-
da, publicidade, informação e práticas 
para a divulgação ou promoção co-
mercial de medicamentos.

Durante esse período de seis me-
ses, entre a data de sua publicação e o 
início de sua vigência, a Anvisa buscou 
divulgar as novas disposições conti-
das na norma, atualizando e auxiliando 
a indústria farmacêutica na adaptação 
ao novo cenário regulatório. Por outro 
lado, os laboratórios, associações de 
classe e demais agentes envolvidos 
na publicidade de medicamentos tam-
bém buscaram aprimorar a norma, 
antes que entrasse em vigor, trazen-
do contribuições valiosas à agência e 
informando-lhe acerca da necessidade 
de esclarecimentos formais, de modo 
a serem corrigidas falhas na norma e 
se evitar problemas decorrentes de 
sua equivocada interpretação.

Nesse sentido, após meses de de-
bates, na véspera do início da vigência 
do novo Regulamento de Propaganda 
de Medicamentos, a Anvisa editou duas 
novas normas sobre o tema, a Resolu-
ção RDC 23 e a Instrução Normativa 5, 
ambas de 20 de maio de 2009.

A Resolução RDC 23/2009 alterou 
diversos pontos da Resolução RDC 
96/2008, sanando algumas falhas do 

ponto de vista

Os últimos ajustes no regulamento de 
propaganda de medicamentos da Anvisa

A Resolução RDC 
23/2009 alterou diversos 

pontos da Resolução 
RDC 96/2008, sanando 

algumas falhas do 
Regulamento e fazendo-

lhe pequenos ajustes.

Regulamento e fazendo-lhe pequenos 
ajustes, enquanto a Instrução Normati-
va 5/2009 proporcionou, oficialmente, 
uma flexibilidade inexistente na Reso-
lução RDC 96/2008, que tanto a in-
dústria farmacêutica quanto a indústria 
de brindes ansiavam desde dezembro 
passado.

Cabe lembrar que a Resolução 
RDC 96/2008 veda expressa e ine-
quivocamente, em seu artigo 5º, a 
distribuição de brindes, benefícios e 
vantagens pela indústria farmacêutica 
aos prescritores ou dispensadores de 
medicamentos, aos que exerçam ati-
vidade de venda direta ao consumidor, 
bem como ao público em geral. 

Essa rígida limitação imposta pela 
Anvisa à distribuição de brindes era 
proposital e não abria qualquer exce-
ção, pouco importando a natureza ou 
o valor do brinde, demonstrando o re-
ceio demasiado da agência com ques-
tões éticas relacionadas à prescrição e 
dispensação de medicamentos. 

Todavia, a proibição radical da dis-
tribuição de brindes de valor simbólico 
foi julgada extrema e pouco razoável 
por todos os agentes envolvidos na 
publicidade de medicamentos, uma 
vez que não vislumbravam como isso 
afetaria a prescrição de medicamen-
tos, gerando uma imediata reação do 
setor, que conseguiu ser ouvido e foi 
atendido com a edição Instrução Nor-
mativa 5/2009. 

Tal norma atenuou o rigor excessi-
vo da Resolução 96/2008 e permitiu a 
distribuição de brindes institucionais, 
ou seja, os que divulgam as marcas 
dos laboratórios, mas não veiculam a 
propaganda de um dado medicamen-
to, assim como de artigos científicos, 
livros técnicos publicados, revistas 
científicas e publicações utilizadas 
para atualização profissional. 

Desse modo, voltaram a ser per-
mitidas as canetas, livros técnicos, 
blocos de anotação e demais brindes 
que façam alusão apenas à marca 
dos laboratórios e não a seus medi-
camentos. Continuando, contudo, 
vedados quaisquer presentes de valor 
considerável, ainda que sem a mar-
ca de um medicamento atrelada aos 
mesmos.

Além disso, a Instrução Normativa 
5/2009 também aclarou que as dis-
posições da Resolução RDC 96/2008 
não se aplicam às listas de preços re-
guladas pela Lei nº 10.742/2003.
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Tais publicações, que consistem 
nas famosas revistas de preço de me-
dicamentos e serviços assemelhados, 
permanecem sob a competência da 
Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos – CMED.

Outrossim, a Instrução Normativa 
5/2009 explicou que a exigência do 
percentual de 50% de conteúdo de 
medicamentos sob prescrição médica 
(excetuados antibióticos e anticoncep-
cionais) para a produção de amostras 
grátis, trata-se de limite mínimo, além 
de indicar a quem os organizadores de 
eventos científicos devem avisar antes 
de sua realização.

Por sua vez, a Resolução RDC 
nº23/2009 trouxe uma série de alte-
rações, em mais de uma dezena de 
artigos, visando corrigir equívocos e 
dubiedades ocasionados pela redação 
original da Resolução RDC 96/2008, 
além de trazer algumas mudanças em 
suas disposições. 

Por exemplo, no tocante à obrigato-
riedade de os laboratórios disponibiliza-
rem as referências bibliográficas citadas 
na propaganda de medicamentos, a 
Anvisa decidiu por conferir tratamento 
diferenciado aos medicamentos isen-
tos de prescrição e aos medicamentos 
sob prescrição médica, estabelecendo 
que as referências dos primeiros devem 
estar disponíveis para consumidores e 
profissionais prescritores, enquanto as 
referências utilizadas em propaganda 

destes últimos devem estar disponíveis 
apenas aos prescritores.

A Anvisa também optou por per-
mitir o uso de letras menores para a 
veiculação dos nomes das substân-
cias ativas na propaganda de medica-
mentos que tenham mais que dois e 
até quatro substâncias ativas, estabe-
lecendo que seja feita com, no mínimo, 
30% do tamanho do nome comercial. 
No caso de medicamentos com mais 
de quatro fármacos, foi permitida a uti-
lização do nome genérico do fármaco/
substância ativa que justifique a indi-
cação terapêutica do produto, seguida 
da expressão “+ ASSOCIAÇÃO”, em 
tamanho correspondente a 50% do 
tamanho do nome comercial.

Outra inovação foi retirada a res-
trição à veiculação, na televisão e em 
revistas, de propaganda de medica-
mentos nos intervalos dos programas 
destinados a adolescentes, perma-
necendo a restrição com relação aos 
programas e revistas infantis.

O novo Regulamento 
de Propaganda de 

Medicamentos entrou 
em vigor ainda cercado 

de dúvidas quanto 
à sua aplicação.

Por outro lado, foi proibida a utiliza-
ção de designações, símbolos, figuras, 
imagens, desenhos, slogans e quais-
quer argumentos de cunho publicitário 
em relação aos medicamentos, tanto 
nos estandes em eventos científicos, 
quanto nas relações de medicamentos 
genéricos distribuídas aos prescritores 
e dispensadores, catálogos de produ-
tos, listas de preços destinadas ao pú-
blico em geral e materiais distribuídos 
em eventos científicos a profissionais 
da área de saúde não prescritores e a 
estudantes dessa área.

Assim, com essas recentes altera-
ções, efetuadas na undécima hora, o 
novo Regulamento de Propaganda de 
Medicamentos finalmente entrou em 
vigor, ainda cercado de dúvidas quan-
to à sua aplicação.

Cabe agora aos laboratórios adap-
tarem-se às restrições impostas pelas 
novas regras e à Anvisa a aplicação ra-
zoável das novas disposições, evitan-
do-se a publicidade abusiva pelas em-
presas e a autuação desproporcional 
e demasiado rigorosa pela agência, de 
modo a se atingir o equilíbrio desejado 
nas relações do setor. 
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Mahatma Gandhi (“Mahatma”, do 
sânscrito “A Grande Alma”), nasceu 
na Índia, na cidade de Porbandar, em 
2 de outubro de 1869, e morreu em 
Nova Déli, em 30 de janeiro de 1948. 
Foi um dos idealizadores e funda-
dores do moderno estado indiano e 
um influente defensor do Satyagraha 
(princípio da não-agressão, forma 
não-violenta de protesto) como um 
meio de revolução. Em 2 de outubro 
próximo, celebraremos os 140 anos 
de seu nascimento. Como profundo 
admirador da sua disciplina e como 
discípulo fiel da sua filosofia, quero, 
nesta edição, render uma homena-
gem a este grande sábio que inspirou 
a vida de grandes homens e consiguiu 
mudar a mente de milhões de pesso-
as que não acreditavam na sua filo-
sofia, considerando-a de impossível 
realização, uma fantasia idealista ab-
solutamente irrealizável. 

O princípio do satyagraha, frequen-
temente traduzido como “o caminho 
da verdade” ou “a busca da verdade”, 
também inspirou gerações de ativistas 
democráticos e anti-racismo, incluindo 
Martin Luther King e Nelson Mande-
la. Gandhi afirmava a simplicidade de 
seus valores, derivados da crença tra-
dicional hindu: verdade (satya) e não-
violência (ahimsa).

Muitos veem em Gandhi um líder re-
ligioso; uma figura mística que pregava 
um objetivo cada vez mais difícil de se 
atingir e praticar no mundo atual – o ahi-
msa, ou a não-violência. Porém, acima 
de tudo, Gandhi foi um asceta (prática 
da renúncia do prazer ou mesmo a não 
satisfação de algumas necessidades 
primárias, com o fim de atingir deter-
minados fins espirituais) que dedicou 
heroicamente sua vida ao bem de seu 
país e de seus concidadãos. 

Mahatma tinha como ponto de par-

reciclagem

Homenagem à Ghandi
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tida de todo o seu pensamento o pro-
fundo amor pelo indivíduo e a crença 
na razão, como instância última e mais 
poderosa no entrechoque das forças 
do homem e da sociedade. 

Enquanto viveu Gandhi, a não-
violência foi sua principal arma e a 
empregou das maneiras mais hábeis, 
chegando a um considerável suces-
so: seus jejuns, sua doce, mas herói-
ca submissão, seus ensinamentos de 
bravura diante da violência valeram 
por muitas e muitas armas na luta pela 
independência de seu país. Foram 
práticas de não-violência que, embo-
ra difíceis de serem empregadas por 
homens e nações, imbuídas de ódio 
ou impacientes por se livrarem de um 
injusto opressor; difíceis de serem 
adotadas na medida em que exigem 
de quem as empregas uma bravura 
exemplar, uma elevação de espírito 
incomum, uma compreensão superior 
das coisas, encontraram na formação 
oriental do povo indiano sucesso notá-
vel. Não foram poucos os exemplos de 
vitória pela resistência passiva ante as 
determinações dos ingleses.

Tentando fazer uma integração 
dessa filosofia a nossos temas de reci-
clagem, me permito interpretar os cri-
térios que podem se aplicar a nossos 
conceitos de administração:

LIDERANÇA
Eu creio em mim mesmo. Creio 

nos que trabalham comigo, creio nos 
meus amigos e creio na minha família. 
Creio que Deus me emprestará tudo 
de que necessito para triunfar, contan-
do que eu me esforce para alcançar 
com meios lícitos e honestos. Creio 
nas orações e nunca fecharei meus 
olhos para dormir, sem pedir antes a 
devida orientação, a fim de ser pacien-
te com os outros e tolerante com os 

Fernando Loaiza

que não acreditam no que eu acredi-
to. Creio que o triunfo é resultado de 
esforço inteligente, que não depende 
da sorte, da magia, de amigos, com-
panheiros duvidosos ou de meu chefe. 
Creio que tirarei da vida exatamente 
o que nela colocar. Serei cauteloso 
quando tratar os outros, como quero 
que eles sejam comigo. Não caluniarei 
aqueles que não gosto. Não diminuirei 
meu trabalho por ver que os outros o 
fazem. Prestarei o melhor serviço de 
que sou capaz, porque jurei a mim 
mesmo triunfar na vida, e sei que o 
triunfo é sempre resultado do esforço 
consciente e eficaz. Finalmente, per-
doarei os que me ofendem, porque 
compreendo que, às vezes, ofendo os 
outros e necessito de perdão.

Aquele que não é capaz de gover-
nar a si mesmo não será capaz de go-
vernar os outros.

Estou convencido das minhas pró-
prias limitações – e esta convicção é 
minha força.

Um “não” dito com convicção é 
melhor e mais importante do que um 
sim dito meramente para agradar, ou, 
pior ainda, para evitar complicações.

TRABALHO
Aqueles que têm um grande auto-

controle, ou que estão totalmente ab-
sortos no trabalho, falam pouco. Pa-
lavra e ação juntas não andam bem. 
Repare na natureza: trabalha continu-
amente, mas em silêncio.

Nunca perca a fé na humanidade, 
pois ela é como um oceano. Só por-
que existem algumas gotas de água 
suja nele, não quer dizer que ele esteja 
sujo por completo. 

A força não provém da capacidade 
física e sim de uma vontade indomável. 

Não existe um caminho para a feli-
cidade. A felicidade é o caminho.

Só engrandecemos o nosso direito 
à vida cumprindo o nosso dever de ci-
dadãos do mundo.

A pureza de espírito e a ociosidade 
são incompatíveis.

A satisfação está no esforço e não 
apenas na realização final.

Temos de nos tornar na mudança 
que queremos ver.

Quem sabe concentrar-se em uma 
coisa e insistir nela como único obje-
tivo, obtém, ao fim, a capacidade de 
fazer qualquer coisa.

De nada adianta a liberdade se não 
temos liberdade de errar.

Todos os dias fazemos muitas coi-
sas que não são importantes. Mas é 
muito importante que as façamos.

DEMISSÕES
“É injusto e imoral tentar fugir às 

consequências dos próprios atos.  
É justo que a pessoa que come em 
demasia se sinta mal ou jejue. É injus-
to que quem cede aos próprios ape-
tites fuja às consequências, tomando 
tônicos ou outros remédios. É ainda 
mais injusto que uma pessoa ceda às 
próprias paixões animalescas e fuja às 
consequências dos próprios atos.” 

AMBIENTE NO TRABALHO
A verdade reside em todo coração 

humano. Cada um deve procurar por 
ela lá e ser guiado pela verdade assim 

Só engrandecemos 
o nosso direito à 
vida cumprindo 
o nosso dever de 
cidadãos do mundo.
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que a veja. Mas ninguém tem o direito 
de forçar os outros a agirem de acordo 
com sua própria visão da verdade.

Assim como uma gota de veneno 
compromete um balde inteiro, também 
a mentira, por menor que seja, estraga 
toda a nossa vida. 

O erro não se torna verdade por 
multiplicar-se na crença de muitos, 
nem a verdade se torna erro por nin-
guém a vê-la.

Meu esforço nunca deve ser o de 
diminuir a fé do outro, mas torná-lo um 
melhor seguidor de sua própria fé. 

Aprendi, por meio da experiência 
amarga, a suprema lição: controlar mi-
nha ira e torná-la o calor, que é conver-
tido em energia. Nossa ira controlada 
pode ser convertida em uma força ca-
paz de mover o mundo.

VALORES
Mantenha seus pensamentos po-

sitivos, porque seus pensamentos tor-
nam-se suas palavras. Mantenha suas 
palavras positivas, porque suas pala-
vras tornam-se suas atitudes. Man-
tenha suas atitudes positivas, porque 
suas atitudes tornam-se seus hábitos. 
Mantenha seus hábitos positivos, por-
que seus hábitos tornam-se seus valo-
res. Mantenha seus valores positivos, 
porque seus valores. Tornam-se seu 
destino.

TREINAMENTO
Acredito que um tal sistema edu-

cativo permitira o mais alto desenvol-
vimento da mente e da alma. É preci-
so, porém, que o trabalho manual não 
seja ensinado apenas mecanicamente, 
como se faz hoje, mas cientificamente, 
ou seja, a criança deveria saber o por-
quê e o como de cada operação. 

Aquele que tenta reformar o seu 
próximo não deve cultivar nunca uma 
grande amizade com ele antes do ob-
jetivo ter sido atingido. 

Aprenda como se você fosse viver 
para sempre. Viva como se você fosse 
morrer amanhã.

SUCESSO
Nas grandes batalhas da vida, o 

primeiro passo para a vitória é o desejo 
de vencer!

Você nunca sabe quais resultados 
virão da sua ação. Mas se você não 
fizer nada, não existirão resultados.

“Se quisermos progredir, não deve-
mos repetir a história, mas fazer uma 
história nova.“

A alegria está na luta, na tentativa, 
no sofrimento envolvido e não na vito-
ria propriamente dita.

Um homem não pode fazer o certo 
em uma área da vida, enquanto está 
ocupado em fazer o errado em outra. 
A vida é um todo indivisível.

Sem dúvida, uma apaixonante fi-
losofia; que verdade mais certa, que 
exemplo mais digno Gandhi nos en-

tregou! Passaram-se 140 anos de seu 
nascimento e poucos são os homens 
que têm levantado sua bandeira, mas 
esses poucos têm deixado também 
grandes trunfos para o mundo.Tomara 
que mais e mais pessoas continuem 
lutando e seguindo essa filosofia. 

Quero concluir o artigo com dois 
pensamentos baseados na filosofia de 
Mahatma Gandhi:

“Se eu pudesse deixar algum pre-
sente a esse grande líder, deixaria 
aceso o sentimento de amar a vida 
dos seres humanos. A consciência de 
aprender tudo o que foi ensinado pelo 
tempo. Lembraria os erros que foram 
cometidos para que não mais se re-
petissem. A capacidade de escolher 
novos rumos. Deixaria para Gandhi, se 
pudesse, o respeito, que é indispensá-
vel. Além do pão, o trabalho. Além do 
trabalho, a ação. E, quando tudo mais 
faltasse, um segredo: o de buscar no 
interior de si mesmo a resposta e a for-
ça para encontrar a saída. Pegue um 
sorriso e doe-o a quem jamais o teve.

Pegue um raio de sol e faça-o voar 
lá onde reina a noite. Descubra uma 
fonte e faça banhar-se quem vive no 
lodo. Pegue uma lágrima e ponha-a 
no rosto de quem jamais chorou. Pe-
gue a coragem e ponha-a no ânimo de 
quem não sabe lutar. Descubra a vida 
e narre-a a quem não sabe entendê-la. 
Pegue a esperança e viva na sua luz. 
Pegue a bondade e doe-a a quem não 
sabe doar. Descubra o amor e faça-o 
conhecer ao mundo.”

E para terminar, caros leitores, faço 
meu o pensamento de Gandhi: “ A 
minha preocupação não está em ser 
c oenrente com as afirmações anterio-
res, sobre determinado problema, mas 
em ser coerente com a verdade.” 

Aquele que não é 
capaz de governar 
a si mesmo não 
será capaz de 
governar os outros.

Não tente adivinhar o que as 
pessoas pensam a seu respeito. 
Faça a sua parte, se doe sem medo.

O que importa mesmo é o que 
você é. Mesmo que outras pessoas 
não se importem.

Atitudes simples podem melhorar 
sua vida.

Não julgue para não ser julgado.
Um covarde é incapaz de demons-

trar amor – isso é privilégio dos cora-
josos.

A lei de ouro do comportamento é 
a tolerância mútua, já que nunca pen-
saremos todos da mesma maneira; já 
que nunca veremos senão uma parte 
da verdade e sob ângulos diversos.
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Temos acompanhado o alarmante 
aumento nos casos de pessoas in-
fectadas pela gripe suína. A doença 
tem provocado o fim dos estoques de 
máscaras, viagens frustradas de fé-
rias a países atingidos e uma grande 
corrida às farmácias para a compra 
de medicamentos. Prejuízo ao turis-
mo e aos negócios, e lucro aos fabri-
cantes de remédios contra gripe, em 
especial aos proprietários das marcas 
recomendadas contra o novo vírus. 
Entretanto, em meio a esta epidemia, 
a indústria farmacêutica brasileira vive 
uma nova reviravolta com a entrada 
em vigor da resolução 96/08 da Anvisa 
– Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária, cujo objetivo é diminuir o consu-
mo indiscriminado de medicamentos 
sem receita médica. 

Foram criadas novas regras para 
propagandas, as quais não poderão 
utilizar celebridades recomendando 
seu uso. Os fabricantes tornam-se 
obrigados a também informar possíveis 
efeitos colaterais, que vão muito além 
do já conhecido “ao persistirem os sin-
tomas um médico deverá ser consulta-
do”, o que consumirá valiosos segun-
dos dos comerciais de televisão e rádio. 
A medida surge quase dez anos de-
pois da revolução causada pela lei dos 
genéricos e certamente levará a indús-
tria farmacêutica a mais uma revisão 
radical do composto de marketing. Os 

As reviravoltas e alternativas 
para a indústria farmacêutica

Com as novas regras 
para a propaganda de 
medicamentos, as ações 
no ponto de venda 
ganharão mais força.

investimentos em propaganda deverão 
diminuir e as ações no ponto de venda 
ganharão mais força, já que com as no-
vas regras será mais atrativo conquis-
tar o cliente no momento da compra.  
As grandes redes já têm investido na 
mudança gradual do mix de produtos 
oferecidos, aumentando a participação 
de itens com maiores margens, como 
cosméticos, itens de higiene pessoal, 
artigos de conveniência, bebidas e até 
alimentos. Apesar do esforço, o foco 
continua na ampliação da oferta de 
produtos muito similares, com pouca 
ou nenhuma inovação na prestação de 
serviços. 

Para poderem competir no novo 
cenário, as redes de farmácia terão 
que colocar seu foco nos serviços 
suplementares, os quais têm por ob-
jetivo encantar, mimar e surpreender 
os clientes, oferecendo bem mais que 
um serviço rápido e eficiente de com-
pra de medicamentos. O foco mudará 
para itens de maior valor agregado, 
consultoria, hospitalidade, proteção e 
atendimento a exceções, por exemplo.

Imagine chegar à farmácia, deixar 
seu veículo com o manobrista, confe-
rir as novidades em cosméticos, fazer 
uma sessão de massagem, drenagem 
ou acupuntura, assistir a uma palestra 
sobre bem estar, aferir a pressão ar-
terial, cortar o cabelo, tomar um café, 
agendar uma consulta médica e até 
comprar remédios. O foco estaria na 
prestação de serviços e na oferta de 
soluções, não apenas na ampliação da 
variedade de produtos ofertados. Bom 
para o varejo e principalmente para os 
consumidores. 

À indústria restará a ampliação dos 
investimentos em pesquisas para a 

criação de novos medicamentos que 
minimizem o sofrimento de tantos pa-
cientes. Em vez de simplesmente in-
centivar o consumo dos já tão conhe-
cidos analgésicos e antibióticos, eles 
terão que se superar buscando novas 
fórmulas para doenças ainda tão ca-
rentes de bons remédios. 

Porém, vale ressaltar que nada 
disso irá conter o uso indiscriminado 
de medicamentos. Essa conscientiza-
ção só acontecerá com campanhas 
educativas de massa, nos moldes re-
alizados para a AIDS, a dengue ou a 
lei seca. E, definitivamente esse não 
é o papel dos fabricantes e nem das 
redes farmacêuticas, os quais estão 
se adaptando novamente a mais uma 
resolução do governo. Cada um que 
faça sua parte. 
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A outra face dos 

Lagos Andinos
por Vanessa Silva

Lagos, vulcões e paisagem exube-
rante fazem de Puerto Varas um lugar 
de beleza singular. A começar pelas 
ruas repletas de rosas, que deram 
codinome à cidade cravada nos An-
des chilenos. Colonizada por alemães, 
pertence à província de Llanquihue na 
Décima Região dos Lagos, com uma 
população em torno dos 32 mil habi-
tantes, e fica a 996 km de Santiago.

Erguida às margens do Llanquihue, 
o segundo maior lago do Chile e de 
frente para o vulcão Osorno, a cidade 
é pequena e acolhedora. As constru-
ções de madeira reconhecidas como 

monumento nacional lembram casas 
de boneca, herança dos alemães. 
Puerto Varas também tem um boni-
to centro comercial, com vista para o 
lago Llanquihue e para o vulcão Osor-
no. Lá, estão os melhores hotéis e res-
taurantes, onde é possível degustar de 
mariscos fresquinhos trazidos do mar. 
Aos finais de semana, a feirinha de ar-
tesanato garante ainda mais charme. 

A região oferece diferentes tipos de 
atividades. Para os mais sossegados, 
a dica é pescar, conhecer os parques 
naturais ou relaxar nos centros de 
águas termais. Aqueles que preferem 

 Pequena casa de 
boneca emoldurada 
por vulcões e lagos 

forma o cenário 
cinematográfico 
de Puerto Varas.
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aventura encontram no montanhismo, 
esqui, esportes náuticos e rafting as 
opções ideais para aproveitar o dia. Já 
os museus, cassinos, pubs e restau-
rantes despontam como os melhores 
destinos para os mais urbanos, que 
dispensam passeios bucólicos. 

Ao final do dia, apenas algumas 
lanchas no lago e as conversas nos 
terraços quebram o silêncio. Ideal para 
conhecer a dois ou em família. Para 
os religiosos, Puerto Varas apresenta 
a Iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sus, construída em 1913, e é ícone da 
cidade. Trata-se de uma réplica fiel da 
igreja Mariekirche, da Alemanha. 

Não faltam opções
Quem visita Puerto Varas depara 

com uma cidade típica européia, acon-
chegante e estilosa, mas basta algum 
tempo para ter a impressão de estar na 
Nova Zelândia ou em Brotas (interior de 
São Paulo), lugares conhecidos pela di-
versidade de práticas esportivas. 

Puerto Varas tem localização estra-
tégica, situada no centro com acesso 
aos principais pontos turísticos da Re-
gião dos Lagos, além de estar grudada 
a Puerto Montt, onde está o principal 
aeroporto da região, o Tepual, e o maior 
porto do Sul do Chile. A Puerto Montt 
também é base de apoio para os turis-
tas dos lagos - de lá partem os princi-
pais cruzeiros rumo aos lagos Andinos.

Os amantes de práticas radicais não 
podem deixar de visitar o Parque Nacio-
nal Vicente Pérez Rosales - o primeiro 
criado no Chile -, onde está o lago To-
dos os Santos ou Esmeralda pela água 
verde-esmeralda, com cerca de 175 
km². Apresenta entorno com relevos de 
vulcões e montanhas, bosques nativos 
e um dos mais belos rios do Sul do Chi-
le: Todos los Santos. A paisagem en-
canta pelos vales, cachoeiras e vastas 
fauna e flora nativas. Entre as atividades 
disponíveis estão banhos termais, esqui 
e pesca recreativa. 

Os lagos de Llanquihue e o de 
Todos os Santos são atrações muito 

cobiçadas e entre os dois está o vul-
cão Osorno. Antigamente, as lavas 
deste vulcão interromperam a ligação 
entre os dois lagos, transformando-a 
em uma barragem, e as águas literal-
mente cavaram seu caminho pela lava 
endurecida, formando os saltos de 
Petrohué, uma sucessão de pequenas 
cascatas e corredeiras apertadas em 
estreitas passagens de pedra. Suas 
águas são limpas, geladas e de uma 
coloração azul. 

O vulcão Osorno exibe 2.652 me-
tros de altitude, chamado de Hueñaca 
– perigo nas alturas – pelos primeiros 
habitantes da região. É famoso por ter 
o formato de um cone perfeito, rodea-
do pelos montes cordilheiros. A subida 
ao topo tem grau médio de dificuldade 
e leva entre seis e sete horas. O clima 
é instável, com abundantes precipita-
ções. O Osorno é considerado uma 
montanha, por isso recomenda-se a 
escalada somente entre novembro e 
dezembro, com a ajuda de guias es-
pecializados. No inverno de junho, há 
uma estação de esqui e abrigos para 
esportistas. Lá, também dá para prati-
car mountain bike, trekking ou canopy. 

Para quem prefere relaxamento, a 
dica são as Termas el Callao. Cerca-
das por rica vegetação, só podem ser 
acessadas a cavalo e a temperatura 
das águas varia de 39ºC a 42ºC.

Passeios até Bariloche
Vale a pena esticar alguns dias a 

estadia em Puerto Varas para conhe-
cer as belas cidades a poucas horas 
de distância. Nas redondezas, dá para 
desbravar o Sul do Chile e até aprovei-
tar para cruzar a fronteira com Argen-
tina, atravessando a Cordilheira dos 
Andes pelos Lagos Andinos.

Seguindo pela rodovia Panamerica-
na – estrada que cruza o país de Norte 
a Sul - a pitoresca Frutillar está a apenas 
25 quilômetros de Puerto Varas, tam-
bém às margens do Lago Llanquihue e 
é considerada uma espécie de Campos 
do Jordão da Patagônia chilena. Fica 
em uma linda baía de onde se vêem os 
vulcões Osorno, Puntiagudo, Tronador e 
Calbuco. A cidadezinha também coloni-
zada por alemães ainda preserva o estilo 
germânico em seu antigo centro. Para 
quem deseja saber um pouco mais, a 
dica é visitar o Museu Colonial Alemão. 

Um pouco mais distante fica o ar-
quipélago de Chiloé (que significa Ter-
ra das Gaivotas, na língua indígena 
mapuche) - cerca de 110 quilômetros 
ao Sul. É lá que está a quinta maior 
ilha em tamanho da América do Sul, 
a Grande de Chiloé. O acesso é por 
meio de balsas, atravessando o Canal 
Chachao. O cenário estonteante e o 
modo de vida da região destoam em 
muitos aspectos do restante do Chile. 

Saltos de Petrohué
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Já em Castro, cidade cravada 
na Ilha Grande de Chiloé, os res-
taurantes sobre as palafitas ser-
vem deliciosos frutos do mar, a es-
pecialidade do arquipélago. Entre 
as curiosidades estão as 14 igrejas 
de madeira tombadas pela Unes-
co como patrimônio mundial. Elas 
integram um conjunto de mais de 
150 igrejas e capelas cristãs cons-
truídas nos séculos XVIII e XIX, em 
estilo distinto do de outras partes 
do Chile, porque mescla a influên-
cia européia e indígena.

Outro roteiro belíssimo é o 
trajeto até Bariloche, na Argenti-
na, pelos lagos. É uma das mais 
deslumbrantes travessias da Cor-
dilheira dos Andes. Dura o dia 
inteiro, pois envolve o traslado 
de quatro barcos e três veículos 
terrestres (no inverno, pode le-
var dois dias), além das paradas 
na alfândega chilena e argentina. 
Comprando o pacote turístico em 
Puerto Varas, as agências se en-
carregam do traslado até Petro-
hué, de onde parte o barco que 
atravessa em cerca de 1h30 minu-
tos o Lago Todos os Santos (tam-
bém conhecido como Esmeralda, 
por ser bem verde) com destino à 
bucólica Peulla. Vegetação luxu-
riante e quedas d’água fazem a 
beleza de Peulla. 

Montanhas nevadas, lagos e 
florestas compõem a lindíssima pai-
sagem de Bariloche, que também 
encanta os turistas por seus res-
taurantes, confeitarias, centros de 
esqui e lojas de roupas de inverno.

Informações úteis
Puerto Varas fica no sudoeste 

da margem do lago Llanquihue, ao 
Norte da Província de Osorno, ao 
Sul de Puerto Montt e Cochamó, 
ao Leste da Argentina e ao Oeste 
de Fresia e Los Muermos.

Seja em acomodações mais 
modestas ou em luxuosos hotéis, 

os chilenos são ótimos anfitriões. 
Para eles não importam o país de 
origem e muito menos as condi-
ções financeiras. O turista sempre 
será bem tratado, principalmente 
os brasileiros. Em Puerto Varas há 
dezenas de hotéis e pousadas, 
entre eles o Hotel Cabañas del 
Lago, um dos mais tradicionais 
da cidade, representa fielmente 
toda cultura e os costumes do sul 
chileno.

O hotel é ideal para descansar, 
sendo também a porta de entra-
da para conhecer a charmosa 
cidade de Puerto Varas e os atra-
tivos da região, como a natureza 
exuberante e o rico patrimônio 
cultural. Tem 130 acomodações 
bem aconchegantes e equipa-
das, salão de jogos, restaurante 
especializado na culinária regio-
nal e internacional – El Mirador 
del Lago –, mais o Bar Tronador, 
que oferece os melhores drinques. 
Conta também com um spa que é 
uma referência no Chile, com di-
versos tipos de tratamentos com 
produtos típicos da Região dos 
Lagos, e piscinas climatizadas. A 
temporada de esqui se estende 
de junho a outubro. No verão, de 
dezembro a março. As estações 
de esqui e os vulcões, geralmente, 
ficam em locais de grandes altitu-
des, o que pode causar um mal-
estar. Leve protetor solar e ócu-
los escuros. Ao serem refletidos 
pelo gelo e o branco da neve, os 
raios podem causar queimaduras 
na pele e incômodos nos olhos.  
Já os meses de abril e maio são 
frios, mas sem neve. O local 
carac teriza-se por temperaturas 
moderadas que oscilam entre os 
20º no verão e 8º no inverno. Para 
entrar no país, os brasileiros não 
precisam de passaporte, basta o 
RG original.  O Chile está apenas 
uma hora atrasado em relação ao 
horário de Brasília. 



Pigma
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Sindusfarma realiza cerimônia 
para entrega do “Colar Cândido 
Fontoura do Mérito Farmacêutico”

Em 21 de julho, o Sindusfarma pro-
moveu uma cerimônia para entrega do 
“Colar Cândido Fontoura do Mérito Far-
macêutico” aos empresários e dirigen-
tes executivos da indústria farmacêuti-
ca que não puderam estar presentes no 
evento, realizado no dia 27 de abril, no 
Hyatt. Foram homenageados: Gianni 
Franco Samaja; Bruno Guilherme Theo-
doro Hollnagel; Henno Jácomo Pirillo; 
José Eduardo Bandeira de Mello; Ogari 
de Castro Pacheco; e Tammaro Galera 
Rotondo. A cerimônia foi realizada no 
Auditório da entidade.

Wallace de Oliveira Guirelli, Nelson Libbos, Odnir Finotti, Omilton Visconde Jr.,  
Maurizio Billi, Clemente Dal Drago e Hagop Barsoumian

Bruno Hollnagel, categoria  Empresários 
e Dirigentes de Empresas

Roberto de Moraes, categoria  Empresários 
e Dirigentes de Empresas

Dino Samaja recebeu Colar no lugar 
do seu irmão, Gianni Samaja, categoria  
Empresários e Dirigentes de Empresas
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Tammaro Galera Rotondo, categoria Profissionais

Nelson Coelho, Adalmiro Dellape Baptista e Nelson Pelegrini

Os condecorados presentes no evento

José Eduardo Bandeira de Mello, categoria  
Empresários e Dirigentes de Empresas

Ogari de Castro Pacheco, categoria  
Empresários e Dirigentes de Empresas

Henno J. Perillo, categoria  Empresários 
e Dirigentes de Empresas
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O II Prêmio de Excelência em Ges-
tão de Saúde e Segurança do Trabalho 
foi entregue em evento que lotou o au-
ditório da entidade. A premiação tem 
por objetivo reconhecer as empresas 
farmacêuticas, associadas ao Sindi-
cato da Indústria Farmacêutica no Es-
tado de São Paulo (Sindusfarma), que 
se destacaram no cumprimento da 
legislação em Saúde e Segurança do 
Trabalho. 

Julgadas pelos resultados obtidos 
pelos seus planos de gestão para a 
preservação da saúde ocupacional e 
para a redução de acidentes durante 
o ano de 2008, e classificadas em cin-
co categorias, em uma escala que leva 
em conta o número de colaboradores 
das empresas, dez empresas recebe-
ram o troféu. São elas: Allergan (101 
a 250 colaboradores), Daiichi Sankyo, 
Merck e Wyeth (251 a 500 colabora-
dores), Boehringer Ingelheim (501 a 
1000 colaboradores) e Aché, Baxter, 
Novartis, Pfizer e Roche (mais de 1000 
colaboradores). Neste ano, não houve 
premiação na categoria de 0 a 100 co-
laboradores, pois nenhuma empresa 
inscrita nessa categoria obteve a pon-
tuação exigida no regulamento.

Por terem demonstrado um cresci-
mento excepcional nos seus esforços 

II Prêmio Excelência em Gestão de Saúde 
e Segurança do Trabalho do Sindusfarma

e investimentos na área e por terem 
obtido pontuação muito próxima da 
exigida pelo regulamento, duas em-
presas receberam Menções Honrosas: 
o laboratório Cristália e a FURP – Fun-
dação para o Remédio Popular.

Instituído pelo Sindusfarma em 
2007, o Prêmio de Excelência em Ges-
tão de Saúde e Segurança do Trabalho 
integra o “Programa de Gestão e Boas 
Práticas de Segurança no Ambiente de 
Trabalho” (GST- Sindusfarma) e foi co-
ordenado pelo farmacêutico industrial, 
Osvaldo Cirilo da Silva, e pela advoga-
da Selma de Aquino e Graça, ambos 
auditores para Norma OHSAS 18.001 
pelo QSP.

A Comissão Julgadora, composta 
por Vagner Carvalho Mello e Eduardo 
Schneider, renomados especialistas 
do segmento de segurança ocupa-
cional, além de analisarem os docu-
mentos comprobatórios determinados 
pela legislação, avaliaram todas as exi-
gências acompanhar todo o processo 
preciso no regulamento, inclusive as 
visitas de inspeção às empresas par-
ticipantes, no período de abril a junho.

Neste ano, o regulamento trouxe 
várias novidades, entre elas apresen-
tação dos documentos em arquivo 
eletrônico, a ampliação do número de 

categorias de três para cinco, a flexi-
bilização do número de empregados, 
com a inclusão dos terceiros, e a pos-
sibilidade de premiação de mais de 
uma empresa por categoria. “Isso cer-
tamente refletiu positivamente, levando 
a um aumento de praticamente 50% 
no número de empresas inscritas, que 
saltou de dez para 15 neste ano, o que 
nos permite considerar que a iniciativa 
foi um sucesso e tende a crescer com 
mais velocidade ainda nos próximos 
anos”, afirmou a Dra. Selma de Aquino 
e Graça, uma das coordenadoras do 
Prêmio. 

Para o Prof. Osvaldo Cirilo da Silva, 
Consultor Técnico do GST-Sindusfar-
ma e um dos coordenadores do Prê-
mio, nesta segunda edição do Prê-
mio, a taxa de frequência e a taxa de 
gravidade dos acidentes, e os índices 
apresentados pelas empresas estão 
em 0,2, bem abaixo do índice oficial 
de 1,3%, apurado pela CNAE para a 
indústria farmacêutica.

A cada ano há uma diminuição do 
número de acidentes de trajeto e de 
acidentes ocupacionais do setor, mas 
ainda é preciso identificar melhor os 
motivos pelos quais acontecem aciden-
tes, já que são empresas diferenciadas 
e que contam com profissionais alta-

Flavio Murbach, da Furp – Fundação do Remédio PopularOdilon Costa, do Cristália Stella Mello, da Pfizer
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mente qualificados.  Para isso, o GST-
Sindusfarma tem como uma das fer-
ramentas principais uma Coletânea de 
Boas Práticas de Segurança, que con-
tém todo o know-how acumulado de 
que se dispõe, facilitando o processo 
de implementação de planos de gestão 
de saúde e segurança pelas empresas.

Vale ressaltar ainda que um dos 
pontos positivos observados pelos 
membros do júri foi o pleno cumpri-
mento da RDC 210/2003, de Boas 
Práticas de Fabricação e Controle, que 
exige das empresas treinamento contí-
nuo e eficiente de seus colaboradores.  
“O índice alcançado pelas empresas 
inscritas no II Prêmio de Excelência 
em Gestão de Saúde e Segurança do 
Trabalho foi 20% superior aos índices 
registrados na edição anterior, e revela 
que os investimentos em treinamento 
têm sido muito superiores aos exigidos 
pela legislação, um resultado muito 
positivo nesse ramo de atividade tão 
regulado no País”, afirmou o Vice-Pre-
sidente da entidade, Dr. Lauro Moretto. 

Durante a solenidade, a Dra. Sylvia 
Regina Yano, Especialista em Saú-
de do Ssesi/CNI, proferiu a palestra 
“Programa Sesi/CNI e Qualificação do 
Profissional de Saúde e Segurança do 
Trabalho”. 

Luciana Maranguelo, do Allergan

Wlademir Zamolo, do Aché

Frederico Furquim, da Baxter

Wezil Ribeiro da Silva, da Daiichi SânkyoJoaquim Barreto, da Wyeth

Washington Luiz de França Filho, da Novartis

Mauricio Tinello, do Roche

Mauro Baier de Carvalho, da Boehringer Ingelheim

Miguel Fiorito, da Merck
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Grupemef promove 
eventos em agosto

notícias

Durante o mês de julho de 
2009, o Close-Up realizou, pela 
primeira vez, uma Pesquisa sobre o 
Comportamento do Consumidor no 
Ponto de Venda – Farmácia, mostrando 
a aquisição e/ou a substituição 
de um produto prescrito. Foram 
observados também o “estímulo” e 
o “motivo” da substituição. Regiões 
Grande São Paulo e Grande Rio de 
Janeiro. O resultado será apresentado 
para o marketing farmacêutico no 
mês de setembro deste ano. 

O Grupemef realizará, em 6 
de agosto de 2009, das 14h às 
19h30, no Hotel Hilton São Paulo 
Morumbi, em São Paulo, o Encontro 
de Profissionais de Treinamento e 
Desenvolvimento da Força de Vendas 
da Indústria Farmacêutica. O objetivo 
é promover a troca de experiências 
entre os participantes. Na ocasião, 
serão proferidas palestras sobre 
temas de interesse dos profissionais 
e aberto espaço para debates. 

Já em 11 de agosto será a 
vez dos profissionais de eventos 
participarem do encontro “Melhores 
práticas mundiais em eventos e os 
desafios para o setor farmacêutico”, 
que acontecerá no Sheraton São 
Paulo WTC Hotel (SP), das 8h30 às 
11h30. Já estão confirmados como 
palestrantes Sebastien Tondeur, CEO 
da MCI – Organizadora Mundial de 
Eventos e Congressos Médicos, e 
Cerstin Steindorf, Diretora Global 
da Divisão Saúde da MCI.

Os dois eventos são gratuitos, 
mas é preciso fazer a inscrição 
pelo telefone 11 5093 5900 ou 
site: www.grupemef.com.br

A indústria farmacêu-
tica investiu, no ano pas-
sado, R$ 79 milhões em 
programas sociais que 
beneficiaram 24,5 milhões 
de pessoas em todo o 
País. Essas e outras infor-
mações podem ser confe-
ridas no recém-publicado 
Painel Social do Setor 
Industrial Farmacêutico - 
Ações 2008.

No levantamento, ela-
borado pela Febrafarma, 
os 632 programas desen-
volvidos por 64 laborató-
rios encontram-se deta-
lhados e divididos em oito 
categorias: Comunidade; 
Cultura; Educação; Meio 
Ambiente; Saúde; Valoriza-
ção da Vida; Voluntariado; 
e Outros.

Entre as áreas que mais 
receberam investimentos 
em 2008 estão: Saúde (R$ 32,1 mi-
lhões); Educação (R$ 16,3 milhões) 
e Comunidade (R$ 9,4 milhões).

Em comparação às ações so-
ciais realizadas pelas empresas em 
2007, as áreas que apresentaram 
maior crescimento no total investi-
do e em pessoas beneficiadas fo-
ram Cultura, Meio Ambiente e Co-
munidade.

Publicado desde 2003, o Painel 
Social registra o expressivo cresci-
mento dos investimentos sociais do 
setor farmacêutico nos últimos sete 
anos. Os programas de incentivo à 
Cultura, por exemplo, beneficiavam 
3,6 mil pessoas em 2002 e abran-
geram mais de 2,2 milhões no ano 

Painel Social do Setor 
Farmacêutico

Pesquisa Troca 
de Receita

passado. Nos programas voltados 
à melhoria da Saúde, o número 
de beneficiados aumentou de 898 
mil para quase sete milhões. Nas 
ações de preservação do Meio Am-
biente, o contingente de pessoas 
contempladas saltou de 77 mil para 
cerca de 6 milhões. 

Os interessados no Painel So-
cial do Setor Industrial Farmacêuti-
co - Ações 2008 podem solicitá-lo 
pelo e-mail: v.wolff@febrafarma.org.
br. Em agosto, a publicação estará 
disponível para download, no site da 
Febrafarma: www.febrafarma.org.br, 
na área Responsabilidade Social – 
Painel Social, a exemplo do que já 
acontece com as edições anteriores.
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Close-up 
realiza evento 
no HyattA Editora DPM, responsável 

pelos portais de notícias SnifBrasil 
e SnifDoctor e Revista UPpharma, 
acaba de fechar um acordo com  a 
BSP – Business School São Paulo, 
por meio do qual os assinantes do 
SnifBrasil e da Revista poderão usu-
fruir de um super desconto no curso 
de MBA na Indústria Farmacêutica, 
oferecido pela instituição.

Isso significa que como assinante, 
o profissional investirá mensalmente 
apenas R$ 550,00 (1 + 24 parcelas) 
para fazer o MBA, considerando que 
o valor real do curso é de aproxima-
damente R$ 1.180,00, cobrado dos 
alunos de turmas tradicionais da BSP. 
O início do curso está previsto para 
outubro de 2009.

As aulas serão ministradas duas 
vezes por semana, das 19h30 às 
22h30, e um sábado por mês, das 
09h às 12h, e das 13h30 às 16h30, 
na Unidade Morumbi (Av. Roque Pe-
troni Jr., 630 – Brooklin – SP).

O programa possui três núcle-
os de disciplinas: o Núcleo Funda-
mental, composto por disciplinas, 
como Matemática e Estatística 
Aplicada aos Negócios, Ambiente 
Econômico Global, Economia de 

O Close-Up realizou, em 17 
de junho, no Hotel Hyatt, evento 
no qual estiveram presentes mais 
de 100 profissionais da indústria 
farmacêutica. O evento se iniciou 
com as boas-vindas do Diretor 
de Desenvolvimento de Negócios 
do Close-Up para a América 
Latina, Jorge Guzmán, e contou 
com a presença do Presidente da 
Boehringer Brasil, Martin Nelzow, 
que palestrou sobre o tema “Gestão 
Estratégica da Informação no 
Marketing Farmacêutico“. 

Guilherme Alfano, Gerente de 
Soluções de Negócio do Close-
up Brasil, também discorreu sobre 
a importância dos “Serviços de 
Tecnologia como Alavanca para 
Transformar Informação em Ação 
Gerencial”, com foco na plataforma 
SFNET. 

Ao longo do evento, o Diretor-
Geral do Close-Up Brasil, Andreas 
Strakos, comunicou aos participantes 
o lançamento de um novo produto, 
denominado “Mega Base”, que já 
está disponível para os clientes desde 
julho de 2009. O produto oferece 
ao mercado dados de prescrição 
com grande amplitude geográfica, 
cobrindo 400 municípios, maior 
quantidade de médicos – 300.000 e 
com novos provedores. A previsão 
é de que essa base disponibilize um 
total de cinco milhões de prescrições 
em todo o Brasil.

DPM e BSP fecham acordo para 
MBA na indústria farmacêutica

Empresas, Contabilidade Empre-
sarial e Analise Financeira de Inves-
timentos; Núcleo Empresarial, que 
envolve as disciplinas de Finanças 
Corporativas, Negociação, Gestão 
de Operações, Estratégia Empre-
sarial, Liderança & Comportamen-
to Organizacional, Tecnologia da 
Informação, Comunicação Efetiva 
e Metodologia de Pesquisa; e Nú-
cleo Especializado, que é com-
posto pelas disciplinas voltadas 
ao mercado farmacêutico, como 
Gestão do Mercado Farmacêutico, 
Gestão de Marketing Farmacêuti-
co, Gestão de Projetos na Indústria 
Farmacêutica e Aspectos Legais 
na Indústria Farmacêutica.

Não perca a oportunidade de 
aperfeiçoar seus conhecimentos em 
uma das melhores escolas de negó-
cios da América Latina!

As inscrições devem ser feitas 
até o dia 11 de setembro de 2009. 
Para se inscrever e aproveitar o su-
perdesconto, os interessados de-
vem entrar em contato pelo telefone 
11 5095 5668 ou enviar um e-mail 
para corporativo@bsp.edu.br, men-
cionando que são assinantes da Re-
vista ou do Portal SnifBrasil.
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dose única

Há anos, por meio de livros, arti-
gos e palestras, venho falando repeti-
damente sobre a Terceira Inteligência, 
que, em todos os segmentos da vida, 
propõe outros crivos comportamentais 
além daqueles da razão e da emoção. 
Volto a fazê-lo motivado pela crise que 
assola o mundo e que se tornou as-
sunto de todas as horas e justificativa 
para quase todas as mazelas que vêm 
ocorrendo no planeta. 

Um enfoque que não se costuma 
ler e ouvir nas análises dessa crise é de 
que ela nasceu exclusivamente de mo-
tivações emocionais e racionais – e por 
isso deu no que deu. A condição huma-
na de ser emocional e racional é maravi-
lhosa, mas não assegura isoladamente 
a paz e a evolução da raça. Quando 
mal direcionadas, as ações motivadas 
exclusivamente pela emoção buscam o 
prazer/poder ou a fuga de problemas/
punições. Nesses casos, o comando 
para a ação (ou a falta dela) é “faço por-
que me agrada/porque quero” ou “não 
faço porque não me agrada/não que-
ro”. Dessa forma, não haverá garantia 
alguma de que essa ação ou decisão 
será boa também para as outras pes-
soas, a sociedade ou o mundo. Alguém 
poderá contra-argumentar: “ah, mas é 
justamente para evitar isso que existe a 
racionalidade! Se unirmos as duas inteli-
gências, a racional e a emocional, então 
teremos a ação ideal, certo?” Errado. 

O processamento racional do co-
nhecimento e das informações nos 
conduz à ação dita “lógica” e “con-
veniente” e não, necessariamente, o 
que é legal, ético e saudável para as 
demais pessoas e comunidades – e 
essa crise é a grande prova disso.  
As grandes fraudes divulgadas foram 
as mais cerebrais e inteligentes pos-
síveis, tanto que levaram um tempo 
enorme para serem descobertas. 

Em essência, razão e emoção não 
têm moral nem ética, porque, pato-
logias à parte, sua dinâmica de ação 
parte desse binômio: me interessa (ou 
me convém) ou me agrada (ou me sa-
tisfaz). Falta um terceiro crivo que lhe 
dê positivismo.

O crivo que está faltando é o da 
avaliação das consequências da ação 
ou da decisão para com o outro, seja 
amigo, parente, colega de trabalho, 
mercado, comunidade, sociedade, na-
ções. É a esse crivo, que venho cha-
mando de Terceira Inteligência, que 
é a faculdade que tem o Homem de 
sobrepor à razão e à emoção uma ou-
tra essência que dá transcendência às 
suas ações e um sentido de direção 
necessariamente voltado para o bem-
estar próprio e dos outros. Ou seja, 
uma postura de vida necessariamente 
ganha/ganha. 

Esse terceiro crivo tem a ver com o 
desejo pessoal de compartilhar espon-
taneamente o Bem, pela consciência 
de que tanto uma família, uma equipe, 
empresa ou bairro – quanto a socieda-
de e o mundo inteiro – são partes de 
uma grande família. 

A Terceira Inteligência é simples as-
sim. Ela se sobrepõe a conveniências 
pessoais e a interesses meramente 
econômicos e materiais e caracteriza 
suas ações, sobretudo, pela genero-
sidade, ética e respeito ao próximo. 
É ela que nos faz transcender ao ego, 
como diz o Deepak Chopra, fazendo-
nos substituir a pergunta “O que vou 
ganhar com isso?” por “Como posso 
ajudar?”

Há várias causas que originam 
crises, mas aquelas provocadas por 
questões de ética, moral e caráter, cer-
tamente, não existiriam sob a égide da 
Terceira Inteligência.

Nas empresas, a liderança ou o 
modelo de gestão que se fundamen-
tar na Terceira Inteligência, certamen-
te, terá colaboradores muito mais 
comprometidos, motivados, felizes e, 
por consequência, mais produtivos. 
Durante cinco anos, como diretor de 
RH de uma indústria farmacêutica, tive 
oportunidade de vivenciá-la na prática, 
e funcionou perfeitamente – tanto que 
por meio de duas conhecidas pes-
quisas nacionais, a empresa foi eleita 
pelos próprios funcionários, por cinco 
anos consecutivos, “uma das melho-
res para trabalhar no Brasil”.

Mas enquanto não forem muda-
dos os critérios de Sucesso e Poder 
na sociedade e no mercado, não será 
fácil vender-lhes a idéia da Terceira 
Inteligência. Paciência. Nem por isso 
deixarei de continuar fazendo a minha 
parte, plantando essas sementes por 
aí, Em algum lugar, em algum momen-
to, surgirão outros terrenos férteis e 
então ouviremos muito menos se falar 
em crises como essa. Sonhar não cus-
ta nada. 

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

A crise e a terceira inteligência
A Terceira Inteligência é simples assim. Ela 
se sobrepõe a conveniências pessoais e a 

interesses meramente econômicos e materiais.
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