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Caminhada da Solidariedade marca o 
início da III Edição dos Jogos Abertos 
do Sindusfarma, que neste ano contará 
com a participação de 1.600 atletas.

Especial São Luiz
Em comemoração ao Dia do Médico, instituído 
em 18 de outubro, a Revista UPpharma traz na 
matéria de capa uma reportagem especial sobre o 
Hospital e Maternidade São Luiz, uma das melhores 
e mais modernas redes hospitalares do Brasil.



 

Uma edição especial!
A Revista UPpharma completa 31 anos de existência nesta 
edição. Entramos no 32º ano de vida e queremos comemorar 
essa conquista, agradecendo o trabalho de cada profissional 
que atua no desenvolvimento das matérias, no projeto visual e 
gráfico, na administração, na área comercial, na impressão etc.

Em cada edição, existe um número grande de dedicadas 
vidas que trabalham nos bastidores. E, antes de serem os 
profissionais que são e conduzirem esse trabalho primoroso 
e respeitado pelos leitores, são homens e mulheres que 
enfrentam suas dificuldades, superam limitações e se empenham 
continuamente de modo a solucionar seus problemas e 
levar adiante a missão da Editora de produzir um veículo, 
que é referência no ramo da comunicação da saúde.

Parabéns a todos. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos. 
Para comemorar os 31 anos da Revista e homenagear 
os médicos pela passagem de mais um 18 de Outubro, 
produzimos uma matéria especial que apresenta a trajetória 
de um dos grandes empreendimentos na área da saúde: 
o Hospital e Maternidade São Luiz. Quero cumprimentar 
cada um dos profissionais desse conceituado hospital, 
pela grandeza de atuação em atividades que contribuem 
para salvar vidas e fazer o ser humano sentir-se melhor.

Parabéns aos médicos pelo seu dia!
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MEDICAMENTOS E TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS.  
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Estamos a pouco menos de 
um mês da realização da 
maior premiação da indústria 
farmacêutica: a Lupa de Ouro, 
promovida anualmente desde 
1976. A primeira fase de 
julgamento dos trabalhos já 
aconteceu em setembro. Essa 
etapa consistiu na exposição 
de material impresso a um 
júri composto por médicos 
e publicitários, devidamente 
qualificados para essa finalidade. 

No mês de outubro, 
entraremos na segunda fase, 
na qual os responsáveis pelas 
cinco campanhas finalistas 
de cada categoria serão 
convidados a realizar uma 
apresentação oral a um júri 
composto por profissionais 
da indústria farmacêutica, de 
consultorias, universidades, 
institutos de pesquisa e 
agências de publicidade.

Como acontece todos os anos, 
estamos impressionados com o 
nível de qualidade dos projetos 
inscritos, o que comprova, 
mais uma vez, a competência 
dos profissionais que atuam 
no mercado farmacêutico.

A Lupa de Ouro foi criada 
justamente com a finalidade 
de reconhecer e premiar o 
talento de profissionais que 
desenvolvem as melhores 
campanhas promocionais, 
materiais de divulgação de 

Sonia Orestes
Diretora-Geral

grupemef

Encontro marcado
produtos e de empresas e 
projetos de maior destaque em 
áreas de atuação específicas. 

Neste ano, o tema do evento 
será Sustentabilidade. 
Acreditamos que empresas, 
organizações e pessoas podem 
(e devem) fazer a sua parte para 
um mundo melhor. Engajado 
nessa causa, o Grupemef busca 
divulgar e praticar o conceito de 
desenvolvimento sustentável. 
Nosso objetivo é apoiar ações 
para preservação do planeta, de 
modo a contribuir para que as 
necessidades da geração atual 
possam ser supridas, mas sem 
comprometer a sobrevivência 
das futuras gerações. 

Estamos bastante satisfeitos 
com os resultados dos 
trabalhos da 33ª Lupa de 
Ouro até o momento e, 
aproveitamos a oportunidade, 
para agradecer, mais uma vez, 
nossos patrocinadores, que 
anualmente nos ajudam a fazer 
um evento cada vez melhor.

Portanto, temos um encontro 
marcado em 27 de novembro, 
quando conheceremos 
os melhores do marketing 
farmacêutico. Até lá!
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O atual momento da

indústria farmacêutica
Jair Calixto

Neste segundo ano de sua trajetó-
ria no Brasil, a CPhI – Feira Internacio-
nal de Ingredientes para Indústria Far-
macêutica contou com a participação 
do Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Pau-
lo – Sindusfarma, que realizou, durante 
três tardes, o Simpósio Sindusfarma 
de Gestão Farmacêutica. O evento 
incluiu palestras e debates, abrangen-
do vários temas do momento atual do 
setor, que despertaram o interesse de 
profissionais brasileiros e estrangeiros.

A apresentação dos desafios vivi-
dos pelo setor industrial farmacêutico 
nos âmbitos global e local, incluindo a 
análise detalhada dos contornos espe-
cíficos, necessários à condução de re-
lações trabalhistas satisfatórias, a ava-
liação dos benefícios de uma correta 
política de higiene, saúde e segurança 
do trabalho, e os melhores caminhos 
para a preparação dos profissionais 

Na CPhI, o Sindusfarma conseguiu confirmar sua 
posição de entidade de vanguarda na discussão 
de temas inovadores da indústria farmacêutica.

para o futuro, demonstrou como esse 
conjunto de ações vem trazendo me-
lhores resultados para a indústria e 
para sua produtividade, gerando um 
incremento da longevidade e da quali-
dade de vida dos seres humanos.

A análise dos desafios do modelo 
de gerenciamento atual no setor indus-
trial farmacêutico ofereceu aos partici-
pantes do simpósio o que há de mais 
atual sobre a aplicação e gerenciamen-
to de risco nas Boas Práticas de Fabri-
cação e técnicas de identificação, aná-
lise e avaliação de riscos do trabalho, 
além de incluir uma abordagem sobre 
gerenciamento e empreendedorismo. 

Outro tema tratado foi Qualidade, 
cujo processo se inicia com os insumos 
e termina com a comercialização dos 
medicamentos. Sem dúvida, uma ex-
celente oportunidade para se analisar a 
importância da qualificação do serviço 
de transporte de insumos farmacêuti-

cos pelas empresas que terceirizam o 
serviço ou por quem o realiza, de modo 
que fiquem garantidas a integridade e 
a estabilidade desses produtos duran-
te todo o transporte. Ainda dentro do 
tema Qualidade, foi importante a apre-
sentação de uma nova ferramenta que 
recomenda uma revisão completa da 
estrutura do Sistema de Qualidade das 
empresas, em que os vários guias do 
ICH – International Conference on Har-
monisation of Technical Requirements 
for Registration of Pharmaceuticals for 
Human Use – interligando-se, com-
põem um novo modelo, com desenvol-
vimento de produtos estruturado, apli-
cação da análise de riscos da qualidade 
e o sistema farmacêutico da qualidade 
utilizado em bases científicas.

O Simpósio também levou a avan-
ços nas discussões sobre a impor-
tância dos Serviços de Atendimento 
ao Consumidor nas empresas que 
prestam serviços ou comercializam 
produtos, e sobre o novo formato de 
atendimento que deverá ser implanta-
do a partir da vigência da nova regu-
lamentação de Farmacovigilância, que 
incluirá a habilidade na captação de 
relatos de possíveis reações adversas 
aos próprios medicamentos e o rápi-
do encaminhamento de relatos graves, 
entre outras exigências.

A promoção de eventos como 
esse, que esperamos ver novamente 
na próxima edição da CPhI, contribui 
para confirmar a posição do Sindus-
farma como entidade de vanguarda na 
discussão e implementação de temas 
inovadores na indústria farmacêutica.  

Jair Calixto é Gerente de Boas Práticas 
e Auditorias do Sindusfarma.
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

Sindusfarma
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É ilógico imaginar que um cidadão 
optaria por reivindicar seus direitos por 
vias judiciais se houvesse qualquer 
possibilidade de obtê-los por meios 
menos onerosos e complexos. No en-
tanto, recorrer à Justiça para ter aces-
so à saúde virou praxe nos últimos 
anos. É lícito então indagar: a judiciali-
zação é causa ou efeito da deficiência 
observada na política de assistência 
integral à saúde no Brasil?

As ações judiciais, por meio das 
quais as pessoas buscam assistência 
farmacêutica, não são a causa, mas a 
consequência de problemas relaciona-
dos ao ambiente político-econômico 
que inibem a adoção de uma política 
efetiva de avaliação e incorporação 

Judicialização

de novas tecnologias de saúde à rede 
pública. Uma das faces dessa carên-
cia está justamente na ausência de 
um prazo razoável para que as sub-
missões de novas tecnologias sejam 
avaliadas pelos órgãos competentes, 
fato que não ocorre em países que já 
adotam regulamentações mais racio-
nais e eficazes sobre o assunto. Ape-
nas como ilustração, um medicamen-
to reconhecidamente eficaz contra o 
câncer linfático está aguardando uma 
resposta dos órgãos competentes 
sobre sua inclusão no Sistema Único 
de Saúde (SUS) desde setembro de 
2006, gerando toda sorte de incerte-
zas para os pacientes e familiares que 
buscam acesso a esse moderno re-

curso terapêutico. Esse é apenas um 
dos aproximadamente 120 processos 
que permanecem indeterminadamente 
aguardando parecer sobre a viabilida-
de de sua incorporação à lista de me-
dicamentos disponíveis à população.

Mesmo em casos bem-sucedidos, 
como o do Programa Nacional de 
Aids, considerado referência mundial, 
há uma lista apreciável de novidades 
tecnológicas que poderiam colocar o 
Brasil em patamar ainda mais elevado 
no seu esforço de combate à doen-
ça, mas que não são ainda realmente 
acessíveis aos pacientes por meio dos 
programas mantidos pelo Governo. 
Como se vê, os tratamentos evoluíram 
em muitos aspectos, mas o acesso do 

Causa ou efeito?
Ronaldo Luiz Pires

Recorrer à 
Justiça para ter 
acesso à saúde 
virou praxe nos 
últimos anos.

interfarma
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cidadão a essas novidades não cres-
ceu na mesma proporção. 

A morosidade na atualização do 
rol de procedimentos e medicamen-
tos ofertados pelo SUS não é a única 
responsável pelo aumento do número 
de ações judiciais. Situação ainda mais 
grave: muitos processos movidos por 
pacientes têm como objeto conseguir 
remédios já integrados à lista de pro-
dutos oferecidos na rede pública, mas 
que não estão disponíveis nos centros 
de dispensação, devido a diferentes e 
inescusáveis problemas.

O fato é que a atenção de qualidade 
esbarra no limite orçamentário dos re-
cursos públicos e é fruto dos limitados 
investimentos governamentais em as-
sistência farmacêutica. Embora o orça-
mento do Ministério da Saúde destinado 
à compra de remédios tenha saltado 
de R$ 2 bilhões, em 2002, para R$ 6 

bilhões, em 2009, o montante ainda é 
insuficiente. Apenas a título de compara-
ção, enquanto os Estados Unidos inves-
tem mais de 15% do PIB em saúde, o 
Brasil investe a metade disso, 7,5%. Até 
a vizinha Argentina, que tem condições 
sanitárias semelhantes às brasileiras e 
não oferece atendimento universal, in-
tegral e gratuito aos seus cidadãos, in-
veste mais, cerca de 10% do PIB. Diante 
da escassez de recursos – que gera um 
estrangulamento e uma demanda repri-
mida – a população não tem outra saída 
senão buscar na Justiça a possibilidade 
de ter seu tratamento assegurado.

A gestão de um sistema respon-
sável por prover à população acesso 
integral, gratuito e universal à saúde 
implica a necessidade de equilibrar as 
expectativas sociais e a possibilidade 
concreta de realmente atender a essas 
demandas. Para isso, são necessárias 

duas ações simultâneas: adotar uma 
regulamentação mais racional e pre-
visível e elevar os investimentos em 
saúde ao nível equivalente à média de 
países comparáveis como Argentina, 
Portugal, Grécia e Austrália. 

A solução para o problema do au-
mento das ações judiciais demandan-
do acesso à saúde não passa por limi-
tar ou proibir que o cidadão busque a 
Justiça para satisfazer sua pretensão 
e fazer valer o seu direito. Ao contrá-
rio, depende da efetiva implantação 
de processos claros e objetivos para 
a avaliação de novas tecnologias, pelo 
emprego de recursos compatíveis com 
a necessidade do País e pela adequa-
da gestão da verba disponível. 

Ronaldo Luiz Pires é Gerente da Área 
Jurídica da Interfarma – Associação da 
Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
E-mail: interfarma@interfarma.com.br

interfarma



Carlos Alexandre Geyer

“Não é tão fácil como se 
pensa transmitir o conceito 
da mente de um homem 
para a de outro sem perda 
ou erro, especialmente em 
se tratando de noções novas 
e diferentes daquelas que 
estão estabelecidas.”

Francis Bacon (1626)

Segundo a Anvisa, a segurança do 
consumidor está atrás do balcão das 
farmácias e drogarias. Pelo menos é 
o que se depreende das recentes nor-
mas regulatórias, editadas pela agência 
– a RDC número 44/2009 e Instruções 
Normativas números 9 e 10/2009.

Em um País onde grande parte da 
população confunde balconista com 
farmacêutico e costuma perguntar e 
ouvir orientações e recomendações 
terapêuticas desses profissionais, es-
tamos diante de um grave problema 
sanitário decorrente de um problema 
cultural, que não será resolvido apenas 
mediante edição de novas normas re-
gulatórias.

Acredito, ao contrário de muitos 
neste País, que cultura não se muda 
com legislação, se muda sim com 
educação e exemplo. E aqui cabe citar 
o antropólogo Roberto DaMatta, quan-

Atrás do 
balcão e  
por trás do balcão

do em seu livro Carnavais, Malandros 
e Heróis afirma: “Mas vejam o dilema; 
é precisamente porque confiamos tan-
to na força fria da lei como instrumento 
de mudança do mundo que, dialetica-
mente, inventamos tantas leis e as tor-
namos inoperantes.”

Atualmente, o consumidor tem à 
sua disposição pelo sistema de au -
toaten dimento praticamente todos os 
medicamentos isentos de prescrição 
médica em mais de 58 mil pontos de 
venda espalhados pelo País. A Anvisa 
alega que isso coloca em risco a saúde 
do consumidor, pois induz a autome-
dicação, favorecendo o uso irracional 
dos medicamentos, e, como conse-
quência, o aumento das intoxicações 
decorrentes do seu mau uso. Isso será 
evitado, segundo a agência, colocan-
do-se um balcão entre o consumidor e 
os medicamentos, obrigando-o a soli-
citar o medicamento desejado a quem 
o atender. 

Aqui chegamos ao ponto que que-
ro enfatizar: o consumidor solicita o 
analgésico “X”, que está acostumado 
a utilizar, e o balconista sugere o “Y”, 
dizendo que é melhor e mais barato, 
sabe-se lá com que motivação. Pron-
to! O consumidor estará à mercê do 
balconista, especialmente se o confun-
dir com o farmacêutico, que sabemos 

não ser incomum. E, se o farmacêutico 
realmente não intervier no momento, 
praticando a dispensação como pre-
visto na norma, o risco sanitário pode-
rá ganhar proporções imprevistas.

Neste ponto, centra-se nossa prin-
cipal crítica à norma, que se não funcio-
nar exatamente como a Anvisa deseja 
e prevê, acabará por conferir um poder 
extraordinário ao balconista das farmá-
cias e drogarias, ficando o consumidor 
exposto a toda sorte de eventua is inte-
resses que possam existir “por trás do 
balcão”. E isso em um sistema, como 
já disse, composto por mais de 58 mil 
pontos de venda, em sua maior parte 
com fiscalização deficiente praticada 
pelas vigilâncias municipais a quem 
essa tarefa compete. 

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

Estamos diante de 
um grave problema 

sanitário decorrente de 
um problema cultural, 

que não será resolvido 
apenas mediante 
edição de novas 

normas regulatórias.

por Carlos Alexandre Geyer

alanac
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Especial São Luiz

Como parte das homenagens ao 
Dia do Médico, comemorado em 18 
de outubro, a Revista UPpharma pre-
parou, nesta edição, uma reportagem 
especial com o Hospital e Maternidade 
São Luiz, uma das mais importantes 
redes de hospitais do Brasil. Mantendo 
estreito relacionamento com a classe 
médica, a instituição oferece uma mo-
derna infraestrutura para realização de 
consultas, exames e cirurgias em prati-
camente todas as especialidades.

O Hospital e Maternidade São Luiz 
é considerado um dos mais avançados 
do País. Com 71 anos de atividades, a 
instituição, que é referência nacional, 
chega em 2009 com 803 leitos dis-
tribuídos em três unidades na capital 
paulista: um hospital geral e materni-

dade, no bairro do Itaim Bibi, um hos-
pital geral, no bairro do Morumbi, e um 
hospital geral e maternidade, recém-
inaugurado no bairro do Tatuapé.

A trajetória de sucesso do São Luiz 
começou em 1938, quando os médi-
cos Alceu de Campos Rodrigues, Re-
nato Fairbanks Barbosa e Paulo Go-
mes Carneiro criaram uma policlínica 
com 12 leitos, na época no bairro do 
Itaim Bibi. Em 1940, graças aos bons 
serviços prestados, a unidade cresceu 
e se transformou no primeiro pronto-
socorro da região. Vinte anos depois, 
já configurado como hospital, o São 
Luiz passou a oferecer 80 leitos à co-
munidade. A Maternidade São Luiz foi 
inaugurada em 1983 e, 11 anos de-
pois, o Centro de Diagnósticos.

Desde a fundação, a grande pre-
ocupação do hospital é com a ex-
celência dos serviços prestados. Na 
área cirúrgica, a instituição tem feito 
contínuos investimentos para ofere-
cer o melhor atendimento a médicos 
e pacientes, mantendo equipamentos 
de última geração e as melhores con-
dições de assepsia.

Atualmente, o São Luiz é referência 
em cirurgias neurológicas, cardiovas-
culares, ginecológicas e ortopédicas. 
Os Centros Cirúrgicos das unidades 
Itaim e Anália Franco têm 18 salas 
cada, e o da unidade Morumbi, 13. 
Todas equipadas para a realização de 
procedimentos de alta complexidade. 

A rede ainda mantém convênio 
com mais de 60 empresas e planos de 
assistência médica, bem como desen-
volveu uma das melhores hotelarias 
hospitalares do País, a fim de manter 
o bem-estar do paciente em primeiro 
lugar. Para garantir o máximo conforto 
aos clientes, o hospital oferece aparta-
mentos e suítes individuais, equipados 
com ar-condicionado, frigobar, telefo-
ne e televisão por assinatura, além de 
uma nutrição de alta qualidade. 

Em agosto de 2007, a instituição 
foi eleita a melhor hotelaria hospitalar 
da capital paulista, em pesquisa reali-
zada com médicos pelo Instituto Data-
folha e publicada em caderno especial 
do jornal Folha de S.Paulo.

Outro diferencial do São Luiz é o 
seu Centro Cirúrgico, que tem 49 salas 
equipadas para a realização de proce-
dimentos de alta complexidade, com 
aparelhos de última geração. A cada 
mês, os Centros Cirúrgicos realizam 3,4 
mil procedimentos. Trabalham no setor 

Mais de três décadas dedicadas 
aos cuidados da saúde

Hospital e Maternidade São Luiz: estrutura é das mais avançadas do País 
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enfermeiras, anestesistas e equipes de 
médicos plantonistas durante 24 ho-
ras por dia. Após a realização de pro-
cedimentos cirúrgicos e obstétricos, o 
paciente é encaminhado para salas de 
recuperação pós-anestésica (RPA).

Os serviços de maternidade da 
instituição também são referência no 
País. O Centro Obstétrico do hospital 
acompanha a excelência das demais 
instalações. A equipe de pré-parto 
dá suporte a todas as gestantes, por 
meio da monitorização fetal e materna. 
As unidades Itaim e Anália Franco pos-
suem salas para partos operatórios, 
todas equipadas para transmissão 
de cirurgias por videoconferência, em 
tempo real, salas para cirurgias gine-
cológicas, suítes para parto natural, 
salas de pré-parto, salas de recupera-
ção pós-anestésica e de reanimação 
de recém-nascidos. São feitos nos 
Centros Obstétricos partos normais, 
fórceps ou cesarianas.

Assim como a Maternidade, a UTI 
Neonatal do São Luiz, área responsá-
vel pela internação de recém-nascidos, 
principalmente de prematuros, é uma 
das mais modernas do Brasil. Com 55 
leitos na unidade Itaim e 48 na unidade 
Anália Franco, o hospital se diferencia 
por agregar a capacitação das equipes 
multidisciplinares envolvidas na alta tec-
nologia dos equipamentos e em um tra-
balho de acompanhamento do desen-
volvimento posterior à alta dos bebês.

Há médicos responsáveis exclu-
sivamente por esse setor: cardiolo-
gistas, neurologistas, ortopedistas, 
fisioterapeutas e outros profissionais 
altamente qualificados. O São Luiz re-
aliza todos os serviços, seguindo pa-
drões internacionais em busca da boa 
qualidade de vida futura para a criança 
e sua mãe.

Uma das grandes inovações nessa 
área foi implementada em 1996, quan-
do o hospital criou a Unidade de Medi-
cina Fetal para o tratamento de proble-
mas da mãe e do feto, diagnosticados 
intraútero, com o mesmo nível técni-

co e científico encontrado nos países 
mais avançados nesse campo. O São 
Luiz possui também o Grupo de Apoio 
ao Aleitamento Materno (GAAM), cria-
do no mesmo ano. Com uma equipe 
especializada, tem a missão de incen-
tivar a prática da amamentação logo 
após o nascimento do bebê, ainda em 
fase de internação. Os profissionais 
estão treinados para ensinar as mães 
a forma adequada de segurar o bebê e 
por quanto tempo dar de mamar, entre 
outras orientações. Durante o período 
de internação, as mães podem ainda 
acompanhar pela televisão um progra-
ma do GAAM, transmitido diariamente 
pelo Canal São Luiz, e tirar dúvidas por 
telefone. Após deixarem o hospital, os 
pais contam ainda como o Disk-Bebê, 
um serviço telefônico exclusivo do São 
Luiz que fornece orientações para os 
cuidados com o bebê.

Além disso, o São Luiz é o princi-
pal centro particular de atendimento de 
emergências na cidade. Em março de 
2009, por exemplo, foram 52 mil aten-
dimentos, considerando-se as três uni-
dades (Itaim, Morumbi e Anália Franco).

Nova unidade
Para levar seus serviços a um nú-

mero maior de médicos e pacientes, 
no ano passado, o São Luiz inaugurou 
a unidade Anália Franco, no bairro do 
Tatuapé, que foi planejada para atender 
às necessidades da região, reunindo 
no mesmo espaço serviços de hospital 
geral, maternidade, pronto-socorro e 
diagnósticos. Foi levada à Zona Leste 
a experiência em hemodinâmica, cirur-
gias cardíacas, neurológicas, de trau-
mas, além de todos os cuidados com 
prematuros, em serviços de medicina 
fetal, bem como as novidades como 
salas de parto natural, os berçários 
setoriais e o atendimento específico 
a crianças em pronto-socorro infantil 
decorado, separado do adulto, e com 
acompanhamento de psicólogas. 

No primeiro ano de funcionamen-
to da nova unidade, foram 168 mil 

consultas, 11 mil internações, cinco 
mil cirurgias e 2,5 mil partos. Pratica-
mente 10% da população da Zona 
Leste usou a unidade Anália Franco 
do Hospital São Luiz durante o perío-
do. Isso sem contar os profissionais 
que realizaram os procedimentos e 
participaram dos 100 primeiros cur-
sos realizados no Centro de Estudos 
da unidade, fundado para atualização 
e capacitação profissional de médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, 
fisioterapeutas e outros profissionais 
ligados à área de saúde.

Baixos índices de infecção 
O São Luiz se destaca também 

por manter um baixíssimo índice geral 
de infecção hospitalar do País (2,3%).  
O norte-americano CDC (Center Di-
sease Control), um dos órgãos mais 
exigentes do mundo, trabalha com ín-
dice de 4,5%, semelhante ao padrão 
nacional. Essa conquista foi obtida 
graças à eficiente vigilância epidemio-
lógica desenvolvida pelos membros 
do Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH).

Cada uma das unidades tem 
um SCIH, formado por enfermeiros 
e médicos especializados no tema, 
que atua em parceria com as demais 
áreas da empresa. Para desenvolver 
medidas de prevenção e controle, os 
profissionais propõem anualmente 
um plano de metas, conforme previs-
to no Programa Nacional de Controle 
de Infecção Hospitalar. Além disso, o 
SCIH desenvolve atividades educati-
vas com as diversas áreas de assis-
tência ao paciente, que vão desde 
lavar as mãos às mais sofisticadas 
medidas preventivas para impedir a 
transmissão de doenças. A equipe 
também assessora os setores de 
Manutenção, Farmácia, Compras, 
Almoxarifado e Medicina Ocupacio-
nal. Contribui ainda na política de uso 
racional de antibióticos e desinfetan-
tes, obedecendo às normas gover-
namentais.
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O São Luiz em números

Suítes são equipadas para oferecer o máximo conforto aos pacientes

Unidade Morumbi
Hospital geral.
Início das atividades em 20 de no-

vembro de 2000.
Área construída: 21.200 m².
Leitos: 176 (116 apartamentos, 24 

leitos na UTI adulto, 16 leitos na semi-
intensiva adulto, 8 leitos na UTI infantil 
e 12 leitos de One Day), além de centro 
cirúrgico com 13 salas equipadas para 
transmissão de cirurgias por videocon-
ferência, em tempo real. 

A unidade Morumbi é um hospital 
de seis andares e atende 15 mil con-
sultas por mês no pronto-socorro. Não 
possui maternidade. O seu centro de 
diagnósticos tem equipamentos de 
alta tecnologia para realizar exames de 
tomografia computadorizada, resso-
nância magnética, mamografia e en-
doscopia, entre outros. A tomografia 
computadorizada, por exemplo, dispõe 
de tecnologia helicoidal, que permite 
realizar exames tomográficos do crâ-
nio, tórax, abdome e pelve com maior 
agilidade, precisão e conforto para o 
paciente. A ressonância magnética tem 
um aparelho de alto campo magnético, 

equipado com programas avançados 
de difusão, perfusão, espectroscopia 
e angio-RM. Com ele, é possível reali-
zar exames angiográficos e de recons-
trução tridimensional em tempo real e 
outros procedimentos de diagnóstico. 

Unidade Anália Franco
Hospital geral e maternidade.
Início das atividades em 3 de mar-

ço de 2008.
Área construída: 46.000 m².
Leitos: 279, sendo:
Hospital: 164 leitos (108 aparta-

mentos, 36 leitos de UTI adulto, 12 
leitos de semi-intensiva adulto e oito 
leitos de UTI infantil), além de centro 
cirúrgico com 18 salas equipadas para 
transmissão de cirurgias por videocon-
ferência, em tempo real.

Maternidade: 115 leitos (72 apar-
tamentos, 37 leitos de UTI neonatal e 
seis leitos de semi-intensiva neonatal), 
além de centro obstétrico com nove 
salas de parto equipadas para trans-
missão de cirurgias por videoconferên-
cia, em tempo real, e duas suítes para 
parto natural.

Números consolidados*
 803 leitos.
 11.000 médicos credenciados.
 4.500 funcionários.
 4.400 internações/mês.
 3.400 cirurgias/mês.
 50.000 atendimentos/mês no 

Pronto-socorro.
 69.000 atendimentos/mês no 

Centro de Diagnósticos.
 13.000 partos/ano.

* Os números apresentados indicam a 
produção total das unidades Itaim e Morumbi e a 

projeção da unidade Anália Franco de utilização 
após dois anos da inauguração. 

Unidade Itaim
Hospital geral e maternidade.
Área construída: 35.500 m².
Leitos: 348, sendo:
Hospital: 184 leitos (132 aparta-

mentos, 26 leitos de UTI adulto, 11 lei-
tos de semi-intensiva adulto e 15 leitos 
de One Day), além de 18 salas no cen-
tro cirúrgico, equipadas para transmis-
são de cirurgias por videoconferência, 
em tempo real.

Maternidade: 164 leitos (99 apar-
tamentos, 10 leitos na semi-intensiva 
da maternidade, 43 leitos na UTI neo-
natal e 12 na semi-intensiva neonatal), 
além de dez salas de parto, equipadas 
para transmissão de cirurgias por vide-
oconferência, em tempo real, e duas 
suítes para parto natural.

A unidade Itaim tem seis andares 
e é capaz de realizar procedimentos 
clínicos e cirúrgicos com tecnologia 
avançada. O pronto-socorro, uma das 
áreas de maior movimento no hospital, 
atende a cerca de dez mil consultas 
por mês, e o centro cirúrgico, com 18 
salas, realiza 1,3 mil cirurgias men-
sais. Nos andares da Maternidade, 
que faz nove mil partos por ano, estão 
distribuí dos os berçários setoriais. 
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Unidade Itaim
A unidade Itaim, a mais antiga da 

rede, iniciou as atividades em 28 de 
março de 1938, como policlínica. Dois 
anos depois, transformou-se no pri-
meiro pronto-socorro da região. Em 
1966, um novo prédio foi aberto com 
todas as características exigidas para 
um hospital-geral de alta complexida-
de. Em 1983, foi inaugurada a Materni-
dade São Luiz, com ousado projeto ar-
quitetônico e o mais novo conceito de 
atendimento hospitalar para o período. 
Foi a primeira a adotar os berçários 
setoriais (um por andar), que aproxi-
mam mãe e recém-nascido, a primeira 
da cidade a ter um pediatra dentro da 
sala de parto, além do desenho, ar-
redondado, que recebe luz natural e 

tem um átrio central. A ideia do novo 
empreendimento era levar a gestante 
a um ambiente bem próximo ao de um 
hotel cinco estrelas, ou melhor: dar a 
ela conforto aliado à segurança e reta-
guarda de um grande e bem equipado 
hospital. Hoje, a unidade Itaim é reco-
nhecida como a principal maternidade 
privada de alto nível da cidade.

Em 1994, percebendo que o diag-
nóstico era passo imprescindível para 
o bom andamento de cirurgias, UTI e 
demais operações de alta complexi-
dade, o São Luiz inaugurou o Centro 
de Diagnósticos, capaz de realizar de-
zenas de exames em um mesmo local 
e atender ainda melhor tanto os pa-
cientes internados como os externos, 
com equipamentos de última geração 

e novas especializações em diagnose, 
como o Control – Centro de Contro-
le dos Distúrbios Urinários e Fecais.  
O Centro de Diagnósticos reúne o que 
há de mais moderno em exames por 
imagem nas mais variadas especiali-
dades como cardiologia, neurologia, 
ginecologia e ortopedia. Os exames 
são feitos com segurança, agilidade e 
com profissionais de primeira linha, es-
pecialmente treinados. Além de ofere-
cer comodidade – o paciente não tem 
de sair do hospital –, os resultados são 
entregues em domicílio (ou no consul-
tório do respectivo médico, se assim 
ele desejar).

O São Luiz mantém uma média 
mensal de mais de 28 mil atendi-
mentos no Centro de Diagnósticos 
do Itaim. O pronto-socorro, uma das 
áreas de maior movimento no hospi-
tal, atende cerca de doze mil consultas 
por mês e o centro cirúrgico, com 18 
salas, realiza 1,3 mil cirurgias mensais. 
A Maternidade faz nove mil partos por 
ano. Com 35,5 mil metros quadrados, 
a unidade Itaim oferece 348 leitos (en-
tre hospital e maternidade). 

Unidade Morumbi
A unidade Morumbi entrou em fun-

cionamento em setembro de 2000, 
marcando o processo de expansão da 
rede. Segue os mesmos princípios de 
qualidade de atendimento, conforto e 
eficiência da unidade Itaim. O seu Cen-
tro de Diagnósticos tem equipamentos 
de alta tecnologia para realizar exa-
mes de tomografia computadorizada, 
ressonância magnética, mamografia e 
endoscopia. A unidade Morumbi não 
possui maternidade.

Unidades Hospitalares 

Amplo atendimento a 
médicos e pacientes

Unidade Itaim
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O desenvolvimento técnico e cien-
tífico dos profissionais que atuam no 
São Luiz sempre foi uma das priori-
dades para a instituição. Para tanto, 
em 1996, a rede inaugurou na unida-
de Itaim um espaço para reciclagem 
e atualização profissional: o Centro 
de Estudos São Luiz. Criado com o 
objetivo de viabilizar ações que visam 
ao desenvolvimento de médicos, en-
fermeiros, nutricionistas, psicólogos 
e demais profissionais da instituição, 
o Centro de Estudos oferece cursos, 
simpósios, palestras e até mesmo 
conferências com especialistas inter-
nacionais e nacionais, ligados ou não 
ao corpo clínico do hospital. Hoje, a 
empresa tem também Centros de Es-
tudos nas unidades Morumbi e Anália 
Franco.

Os programas de treinamento 
constantes para promover a educa-
ção e o desenvolvimento profissional 
de médicos e outros profissionais da 
saúde estão entre as estratégias de 
gestão que fizeram do São Luiz uma 
empresa hospitalar de ponta, quando 
se trata de qualidade de atendimento. 
Fazem parte desses programas atua-
lização de procedimentos específicos 
para as mais variadas áreas do hospi-
tal e programas de integração dos no-
vos contratados.

Na área de Enfermagem, o São 
Luiz oferece complexo programa de 
educação continuada que promove o 

Centro de Estudos 
São Luiz

Investimentos 
constantes no 
desenvolvimento 
dos profissionais

Item fundamental para levar o São 
Luiz a outras regiões de São Paulo foi 
ter a certeza de que o padrão da ma-
triz seria adotado sem alterações nas 
novas unidades. Isto foi possível gra-
ças à prévia implantação do Processo 
de Melhoria para a Qualidade (PMQ), 
em 1992, que levou a instituição a re-
finar e a documentar o processo para 
a execução de cada procedimento,  
garantindo assim o funcionamento do 
hospital do atendimento médico às 
áreas administrativas e de suporte.

Hoje, a unidade Morumbi, com 21,2 
mil metros quadrados de área construída, 
é um hospital-geral de alta complexidade, 
com 176 leitos. Em média, mensalmente 
são feitas 800 cirurgias e 21 mil atendi-
mentos no Centro de Diagnósticos.

Considerado um dos mais mo-
dernos da América Latina, o Hospital 
São Luiz, unidade Morumbi, possui 
prontos-socorros e UTI para adultos e 
crianças com atendimento separado. 
Dotada dos mais recentes avanços na 
área hospitalar, a unidade atende mais 
de 20 mil pessoas por mês.

Unidade Anália Franco
A unidade Anália Franco, a mais 

nova e a maior em área construída da 
rede (46 mil metros quadrados), ofere-
ce serviços de hospital-geral, materni-
dade, pronto-socorro e diagnósticos. 
Inaugurada em março de 2008, na 
Zona Leste de São Paulo, é o principal 
hospital privado de alto nível construí-
do e posto em funcionamento nos últi-
mos dez anos na cidade, além de ser o 
primeiro desse padrão na região leste 
da capital.

No primeiro ano de funcionamen-
to, foram 168 mil pronto-atendimen-
tos, 11 mil internações, cinco mil ci-
rurgias e 2,5 mil partos. Praticamente 
10% da população da Zona Leste 
usaram a unidade Anália Franco du-
rante o período. Além de reunir o que 
há de mais avançado em tecnologia 
hospitalar, a unidade também atua 
com equipes multidisciplinares e está 
pronta para atender os mais comple-
xos procedimentos clínicos, cirúrgicos 
e de diagnose. 

Unidade Anália Franco

Unidade Morumbi
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treinamento técnico e comportamen-
tal das equipes, coordena grupos de 
estudos para a atualização científica e 
acompanha o desenvolvimento profis-
sional de enfermeiros, técnicos e au-
xiliares de enfermagem e escriturários. 

Por iniciativa do Centro de Estudos 
foi criada a Comissão de Parada Car-
diorrespiratória, um grupo multiprofis-
sional responsável pela atualização, 
formação de protocolos e treinamento 
do pessoal médico e não-médico en-
volvido no atendimento a pacientes 
com parada cardiorrespiratória. Em 
2001, também por iniciativa do Cen-
tro de Estudos, foi criado o Comitê 
de Ética em Pesquisa (CEP) do São 
Luiz, cujo registro foi aprovado pela 
Comissão Nacional de Ética em Pes-
quisa (Conep), do Ministério da Saúde.  
O Comitê é um órgão de caráter con-
sultivo, deliberativo e educativo que 
tem a missão de autorizar, registrar e 
acompanhar todas as pesquisas cien-
tíficas que envolvem pacientes, preo-
cupando-se com os aspectos éticos 
e legais. Cabe ao Comitê defender os 
interesses dos sujeitos da pesquisa 
em sua integridade e dignidade e con-
tribuir para o desenvolvimento da pes-
quisa dentro de padrões éticos.

Qualidade hospitalar
Dando continuidade a esse pro-

cesso na busca da excelência, em 
1992, o São Luiz implantou sua gestão 
de Qualidade, denominada Processo 
de Melhoria para a Qualidade (PMQ). 
Para isso, adotou um novo modelo de 
gestão empresarial e envolveu todo o 
corpo clínico e os 1.600 colaboradores 
à época no programa.

Em 1999, o São Luiz foi certifica-
do pela norma ISO 9002, por meio da 
DNV — Det Norske Veritas — após 
auditorias realizadas no sistema de 
qualidade da instituição. Reconheci-
da pelos maiores órgãos nacionais e 
internacionais de fiscalização, como 
Inmetro e RvA, a certificação foi con-
ferida aos serviços hospitalares presta-
dos nas unidades de: Berçário, Terapia 
Intensiva Adulto/Neonatal, P.S. Adul-
to, Centro Cirúrgico, Centro Obstétri-
co, Atendimento de Enfermagem nos 
andares, Diagnósticos por Imagem, 
exames complementares e áreas de 
apoio. Para a implantação do projeto 
ISO 9002, o São Luiz adotou alguns 
novos procedimentos, como o proces-
so de avaliação e qualificação de for-
necedores, gestão de equipamentos, 
entre outros itens, para a manutenção 
de seu padrão de qualidade.

Em 2003, o São Luiz recebeu 
a certificação da ISO 9001, versão 
2000, nas unidades Itaim e Morumbi. 
Esse novo certificado de acreditação 
comprovou a excelência dos serviços 
prestados pela instituição.

O São Luiz também recebeu o 
prêmio Top Hospitalar cinco vezes. 

Em 2007 e 2008, como melhor Hos-
pital Privado, em 2003 e 2006, como 
melhor Maternidade do ano e, em 
2000, como Hospital do Ano. Tal prê-
mio é conferido pela empresa IT Mí-
dia, há 11 anos, a partir de indicações 
da área.

Recentemente, o São Luiz ainda 
obteve o mais importante certificado 
nacional no setor hospitalar: o Cer-
tificado da Organização Nacional de 
Acreditação (ONA), Nível III (o mais alto 
nível). O sistema de avaliação ONA é 
considerado o mais adequado para 
empresas que lidam com saúde no 
Brasil e, com a conquista, o São Luiz 
mostrou que é detentor de qualidade 
na assistência, segurança aos pacien-
tes e profissionais, atendendo a crité-
rios e objetivos concretos, adaptados 
à realidade brasileira e à melhoria con-
tínua dos serviços prestados.

Outra novidade na área de qua-
lidade na assistência hospitalar foi a 
criação do Comitê de Segurança do 
Paciente, um dos poucos hospitais do 
País que possuem um grupo instituí-
do, cuja principal função é a preocu-
pação com o cuidado e a segurança 
do paciente.

Centro de Estudos: foco na atualização profissional
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Por ser uma das melhores redes do 
País, o São Luiz foi escolhido como o 
hospital oficial do Grande Prêmio Brasil 
de Fórmula 1 desde 2001. A cada edi-
ção, a empresa monta um Centro Mé-
dico no Autódromo José Carlos Pace 
(Interlagos) com capacidade para apro-
ximadamente 150 atendimentos por dia 
— metade do volume do pronto-socor-
ro da unidade Itaim — com a tecnologia 
disponível em um hospital de primeira 
linha e apto a atender aos mais com-
plexos procedimentos. O atendimento 
médico-hospitalar oferecido pelo São 
Luiz já rendeu ao País o título de um 
dos melhores do circuito mundial, com 
reconhecimento da Federação Interna-
cional de Automobilismo (FIA).

A estrutura montada é superior à de 
muitos hospitais: conta com dois heli-
cópteros, sete ambulâncias, três carros 
de intervenção rápida, dois carros de 
extração de pilotos, um medical car to-
talmente equipado para primeiros so-
corros, um centro cirúrgico, uma UTI, 
uma sala de suporte avançado à vida 
e a queimados e um laboratório, além 
de heliponto aeromédico. A equipe de 
atendimento inclui cirurgiões com es-
pecialidades diversas (cirurgia geral, de 
trauma, torácica, plástica, cardiológica, 
oftalmológica, neurocirurgia, ortopedia, 
entre outras), motoristas para veículos 
de remoção, bombeiros especializados 
em retirar pilotos presos nos carros 
após acidentes, enfermeiros e auxi-
liares de enfermagem. Há ainda duas 
equipes de boxe, que contam, cada 
uma, com um médico e um enfermeiro, 
além de maca de transporte, mala de 
ressurreição, colar cervical e torpedo 
de oxigênio. As equipes ficam instala-
das em pontos estratégicos da pista 
para atendimento imediato em caso 
de acidentes graves. Ao todo, 150 pro-
fissionais (dos quais 35 são médicos e 
15 enfermeiros) integram a equipe de 

atendimento do Centro Médico. Além 
disso, o São Luiz é um dos poucos 
hospitais do circuito a manter, dentro 
do Centro Médico, uma sala de con-
trole, reproduzida nos moldes da Sala 
de Controle de Prova. Iniciativa tomada 
em parceria com a direção do GP, que 
permite acesso a todas as imagens do 
circuito importantes para o sucesso de 
eventuais salvamentos.

A equipe passa anualmente por 
uma completa estrutura de treinamen-
tos específicos a médicos, bombeiros 
e demais profissionais que atuam na 
assistência médica do circuito. Cerca 
de cinco meses antes da prova da eta-
pa brasileira, são feitos treinos suces-
sivos de primeiros socorros e outras 
eventuais intercorrências que possam 
sofrer pilotos e membros das equipes 
que disputam o mais glamuroso cam-
peonato de automobilismo do mundo.

Além disso, as três unidades do 
hospital (Itaim, Morumbi e Anália Fran-

co) ficam de retaguarda, prontas para 
o socorro de alguém que sofra aciden-
te na pista, nos boxes ou em qualquer 
outro setor do autódromo nos três dias 
oficiais de Grande Prêmio (além do dia 
da prova há também dois dias de trei-
no para definição do grid de largada). A 
unidade Morumbi, localizada na Rua En-
genheiro Oscar Americano (o endereço 
mais próximo a Interlagos), é a primeira a 
ser acionada em caso de atendimentos 
mais graves em que sejam necessárias 
transferências e internações. 

O São Luiz acumula experiência no 
atendimento médico automobilístico 
desde 1998, quando passou a atuar 
nas provas paulistas do Campeonato 
Brasileiro de Stock Car. Além de dar 
suporte à Fórmula 1 e às provas de 
Stock Car, o Hospital São Luiz tam-
bém deu apoio médico emergencial, 
em 1998 e 1999, a corridas de Fórmu-
la Chevrolet e 500 milhas Kart realiza-
das no autódromo de Interlagos.

O São Luiz e o automobilismo

Fórmula 1: São Luiz é o hospital oficial da etapa brasileira
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18 de Outubro. Dia do Médico.

Médico. 
Se o futuro já chegou, 
é graças ao seu trabalho.

Uma homenagem:

Nossa missão é prolongar  
e melhorar a vida humana.



Especial São Luiz

O Hospital São Luiz também rea-
liza constantes investimentos na bus-
ca da humanização do atendimento. 
Para tanto, desenvolve ações institu-
cionais voltadas a seus pacientes, fun-
cionários, médicos do corpo clínico 
e à comunidade em geral, seguindo 
princípios éticos e de solidariedade. 
As iniciativas visam humanizar não so-
mente o atendimento hospitalar, mas 
também as relações de trabalho na 
empresa, promover o respeito à cida-
dania e ao meio ambiente e contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida.  
Um dos programas de destaque é o de 
Reconhecimento Instantâneo. Como 
forma de incentivo, a ação visa prestar 
homenagem aos colaboradores que 
se superam no desempenho profis-
sional, com condutas que servem de 

bom exemplo a todos. Os colegas são 
estimulados a solicitar certificados de 
qualidade aos homenageados no De-
partamento de Qualidade. Médicos e 
pacientes também podem solicitar que 
um funcionário receba o certificado se 
julgarem que ele superou as expectati-
vas em suas funções.

Todos os colaboradores podem 
apresentar sugestões para a melho-
ria da qualidade em qualquer área do 
hospital, por meio do Programa de 
Geração de Ideias, que faz parte do 
Processo de Melhoria para a Qualida-
de (PMQ). As ideias são avaliadas pelo 
gerente ou supervisor da área envol-
vida, e as que forem implantadas dão 
pontos às equipes proponentes, que 
podem comprar produtos em lojas 
credenciadas.

O Programa Qualidade de Vida da 
Medicina do Trabalho é outra ação 
bem-sucedida. O objetivo é promover 
ações voltadas à saúde física, men-
tal e emocional dos funcionários, por 
meio de campanhas anuais de vacina-
ção contra a gripe, tétano e hepatite 
B. A Medicina do Trabalho coordena 
ações temporárias, como campanhas 
de combate à dengue e conjuntivite, 
redução e prevenção do tabagismo, 
entre outras. 

Para orientação nutricional sobre 
cardápios mais adequados à faixa 
etária de cada um, condição física e 
controle de peso, foi criado também o 
Ambulatório Nutricional. O ambulatório 
ainda faz acompanhamento para ges-
tantes e pacientes com pressão alta e 
diabetes.

Preocupado com o bem-estar e a 
saúde de seus colaboradores, o São 
Luiz mantém o Programa de Gerencia-
mento de TPM, uma ação educativa 
voltada para suas colaboradoras, com 
o objetivo de orientá-las sobre como 
administrar os seus ciclos menstruais, 
obter mais qualidade de vida e, con-
sequentemente, contribuir para o seu 
desempenho profissional. No progra-
ma, as mulheres participaram de um 
treinamento para conhecer um pouco 
mais sobre a ovulação, os hormônios 
femininos, seus efeitos no organismo, 
os sintomas da TPM e os tratamentos 
indicados para amenizar os efeitos.

Ações para o meio 
ambiente
O conceito de sustentabilidade é 

levado a sério pelo hospital, que de-

Responsabilidade Corporativa

Projetos bem-sucedidos 
em diversas áreas
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senvolve ações para a preservação do 
planeta. Desde 1999, o São Luiz tem 
a coleta seletiva de resíduos em todos 
os andares de suas unidades. Para 
isso, implantou as lixeiras seletivas e 
conscientizou os colaboradores sobre 
os benefícios da reciclagem por meio 
da realização de campanhas educati-
vas. Graças ao envolvimento dos cola-
boradores, em 2008, foram coletadas 
233 toneladas de resíduos recicláveis 
(90,2 toneladas no Itaim, 86,4 no Mo-
rumbi e 56,4 no Anália Franco), para 
reaproveitamento industrial, o que sig-
nifica que 10.584 árvores deixaram de 
ser cortadas. O sistema de reciclagem 
do São Luiz atende às novas normas 
da Anvisa, que regulamentam o trata-
mento que se deve dar ao lixo hospi-
talar, desde sua geração até o destino 
final. A Anvisa também estabelece que 
os profissionais dos órgãos de limpeza 
devem ser treinados para a prevenção 
de acidentes e dos riscos de conta-
minação.

Atendendo a isso, o São Luiz criou 
um comitê responsável pelo Programa 
de Gerenciamento de Resíduos Sóli-
dos de Serviços de Saúde (PGRSS), 
formado por colaboradores de diver-
sas áreas das duas unidades. Os ob-
jetivos do comitê são: reduzir os riscos 
por meio do tratamento específico 
para cada tipo de resíduo, facilitar a re-
ciclagem realizando a separação entre 
os resíduos sólidos e os comuns, per-
mitindo que estes últimos possam ser 
manejados sem nenhuma precaução 
especial e, eventualmente, reciclados, 
além de capacitar todos os colabora-
dores que atuam no hospital sobre a 
nova rotina.

Ações para a comunidade
A empresa aproveitou sua experi-

ência no automobilismo do País para 
levar às crianças, em 2009, o projeto 
Educação para o Trânsito, cujo objeti-
vo é ensinar regras e cuidados neces-
sários para se evitar acidentes. Para 
tornar o tema atrativo ao público in-

fantil, Popó Bueno, piloto da Stock Car 
patrocinado pela empresa, fala sobre 
curiosidades das pistas e importantes 
regras nas ruas. Com esse programa, 
o hospital acredita que contribui para 
mudar a atual cultura de que motoris-
ta bom é aquele que se arrisca mais. 
As crianças são o melhor veículo para 
isso, pois, além de serem os motoris-
tas do futuro, são capazes de chamar 
a atenção dos pais a cada infração.  
O projeto atinge atualmente as escolas 
particulares. Porém, o São Luiz nego-
cia com as autoridades responsáveis 
para levar a iniciativa também à rede 
pública.

Outro programa de sucesso é o 
Encontro com sua Saúde, por meio 
do qual médicos e especialistas do 
Hospital São Luiz ministram palestras 
destinadas aos moradores da região 
leste da capital paulista, no Centro de 
Estudos da unidade Anália Franco.  
A programação é gratuita a leigos e 
inclui apresentações mensais ao longo 
de 2009, tratando de temas atuais e 
fornecendo informações sobre preven-
ção, detecção e tratamento de doen-

ças. Além de atender à região leste 
com serviços de alto padrão, o hospital 
tem buscado desenvolver atividades 
que contribuam para que a população 
tenha acesso às informações adequa-
das para ter uma vida mais saudável.

Na área cultural, a atuação do São 
Luiz também é relevante. Em 2008, a 
instituição patrocinou a temporada de 
dança do Teatro Alfa, com espetácu-
los de Philippe Decouflé, Grupo Cor-
po, Cia. de Dança Deborah Colker, 
Balé da Ópera de Lyon, Mimulus Cia 
de Dança e François Verret. O hospi-
tal também investiu no filme 14 Bis, de 
André Ristum, em 2005, e foi um dos 
patrocinadores da Temporada 2007 da 
Orquestra Sinfônica do Estado de São 
Paulo (Osesp), regida pelo maestro 
John Neschling, principal referência da 
música sinfônica no Brasil e modelo de 
excelência no exterior. Os concertos 
realizados no período foram assistidos 
por 148.123 pessoas e o Programa 
Descubra a Orquestra, destinado à 
formação de plateias, levou 234 pro-
fessores e 26.314 crianças para assis-
tirem a ensaios comentados.
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Especial São Luiz

rão conferir as conquistas do hospital 
nos últimos anos e saber quais são 
as ações da instituição para aprimorar 
cada vez mais o nível de qualidade de 
seus serviços.

Revista UPpharma - O 
Hospital São Luiz é referência 
na área de saúde no 
Brasil. Quais os principais 
diferenciais da instituição?
Dr. Ruy – Uma instituição que con-

segue completar 70 anos de ativida-
des, mantendo um alto nível de ser-
viços para médicos e pacientes, sem 
dúvida, já obteve um grande feito.

Entretanto, além de toda a infra-
estrutura de ponta que temos hoje, 
acredito que o que diferencia o hospital 
das demais redes do País é o relacio-
namento que mantemos com os mé-
dicos. A classe médica tem importân-
cia fundamental para a instituição, que 
está estruturada para oferecer o melhor 
atendimento às necessidades desses 
profissionais. Essa preocupação faz 
parte do DNA do São Luiz e esteve pre-
sente em toda a sua trajetória. 

UPpharma - Quais são as mais 
recentes inovações do Hospital?
Dr. Ruy – Eu diria que o grande in-

vestimento do São Luiz no último ano 
foi a inauguração da unidade Anália 
Franco, no bairro do Tatuapé, em São 
Paulo, que reúne serviços de hospital 
geral, maternidade, pronto-socorro e 
diagnósticos. Assim, todos os médi-
cos daquela região podem usufruir de 
uma estrutura de primeira linha e da 
experiência do hospital nas áreas de 
hemodinâmica, cirurgias cardíacas, 
neurológicas, de traumas, além de 
todos os serviços de medicina fetal. 
No primeiro ano de funcionamento da 
nova unidade, foram 168 mil consul-
tas, 11 mil internações, cinco mil cirur-
gias e 2,5 mil partos. 

Na unidade trabalhamos com um 
corpo clínico aberto. Assim, o médico 
que desejar atender no hospital pode 
nos procurar, que terá sua solicitação 
avaliada. As únicas exigências que fa-
zemos são que o médico esteja em dia 
com suas obrigações com o Conselho 
Federal de Medicina, tenha título de 
especialista na especialidade em que 
atende e seja endossado por dois mé-
dicos que já atuem na instituição.

Dr. Ruy G. Bevilacqua

Foco na gestão garante 
excelentes resultados

Fundado em 1938, o Hospital e 
Maternidade São Luiz conta hoje três 
unidades na cidade de São Paulo, que 
buscam o atendimento personalizado 
e oferecem uma infraestrutura moder-
na, com equipamentos de alta tecno-
logia. Com 71 anos de atividades, a 
instituição, que está entre as melho-
res redes hospitalares do Brasil, se 
prepara para nova fase de expansão.  
O objetivo é inaugurar novas unidades 
no Estado de São Paulo, bem como 
em outras cidades do Brasil. 

Nesta entrevista com o Diretor-
Médico Corporativo do São Luiz, Dr. 
Ruy G. Bevilacqua, os leitores pode-

Dr. Ruy G. Bevilacqua: a classe médica tem importância fundamental para a instituição
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UPpharma - Quais as 
dificuldades para se administrar 
uma instituição de saúde 
em um País com tantas 
carências na área de saúde?
Dr. Ruy – O grande desafio conti-

nua sendo a questão custos. Traba-
lhamos com a medicina suplementar e 
temos de atender a contento a grande 
demanda de operadoras e planos de 
saúde, que também têm receita limita-
da. Por outro lado, ainda precisamos 
ser lucrativos, uma vez que não somos 
um hospital filantrópico, e continuar 
nossos investimentos em tecnologia 
para manter o São Luiz como um dos 
melhores do Brasil. Portanto, temos 
de oferecer segurança, qualidade na 
prestação dos serviços para médicos 
e pacientes, ter uma política de nego-
ciação que atenda às necessidades 
das operadoras e planos de saúde e, 
acima de tudo, manter a alta satisfa-
ção de nossos colaboradores.

UPpharma - Quais foram 
as maiores conquistas do 
Hospital nos últimos anos?
Dr. Ruy – Acredito que um grande 

feito do Hospital tem sido justamente 
se manter lucrativo e viável ao longo 
dos anos, consolidando sua imagem 
perante a população.

Ao longo dos anos, temos conse-
guido manter altos índices de ocupa-
ção e fazer uma gestão com equilíbrio. 
Hoje, todas as nossas unidades traba-
lham com o mesmo padrão de servi-
ços no que se refere à qualidade e à 
segurança.

Outra realização importante foi a 
conquista do Certificado da Organiza-
ção Nacional de Acreditação (ONA), 

Nível III (o mais alto nível). O sistema de 
avaliação ONA é considerado o mais 
adequado para empresas que lidam 
com saúde no Brasil e, com a conquista, 
o São Luiz mostrou que é detentor de 
qualidade na assistência e na segurança 
aos pacientes e profissionais, atendendo 
a critérios e objetivos concretos, adap-
tados à realidade brasileira e à melhoria 
contínua dos serviços prestados.

UPpharma – O Hospital 
também é reconhecido pela 
alta capacitação de seu 
corpo médico. Quais os 
investimentos da instituição 
no aprimoramento e na 
qualificação dos profissionais? 
Dr. Ruy – O desenvolvimento téc-

nico e científico dos profissionais que 
atuam no São Luiz sempre foi o foco 
de nossos investimentos. O Hospital 
mantém em suas três unidades um 
espaço para reciclagem e atualização 
profissional: o Centro de Estudos São 
Luiz, que tem o objetivo de viabilizar 
ações voltadas para o desenvolvimen-
to de médicos, enfermeiros, nutricio-
nistas, psicólogos e demais profissio-
nais da instituição.

O Centro de Estudos oferece cur-
sos, simpósios, palestras e até mesmo 
conferências com especialistas inter-
nacionais e nacionais, ligados ou não 
ao corpo clínico do Hospital.

Nas áreas de Enfermagem e de 
Psicologia, o São Luiz oferece tam-
bém complexo programa de educação 
continuada, que promove o treinamen-
to técnico e comportamental das equi-
pes, coordena grupos de estudos para 
a atualização científica e acompanha o 
desenvolvimento desses profissionais. 

UPpharma - Hoje, o São 
Luiz tem um dos menores 
índices de infecção hospitalar 
do País. O que representa 
isso nos dias de hoje?
Dr. Ruy – No São Luiz, o controle 

da infecção hospitalar faz parte de um 
programa para maior segurança do 
paciente. Cada uma das unidades tem 
um SCIH (Serviço de Controle de Infec-
ção Hospitalar), formado por enfermei-
ros e médicos especializados no tema, 
que atua em parceria com as demais 
áreas da empresa. Para desenvolver 
medidas de prevenção e controle, os 
profissionais propõem anualmente um 
plano de metas, conforme previsto no 
Programa Nacional de Controle de In-
fecção Hospitalar. 

Para manter baixos índices de in-
fecção hospitalar atuamos também 
fortemente na educação das pessoas. 
Nosso objetivo é manter uma cultura 
voltada para o controle da infecção 
hospitalar e para a saúde do paciente. 
As campanhas educativas que realiza-
mos envolvem não somente médicos 
e enfermeiros, mas também os cola-
boradores de praticamente todas as 
áreas e o próprio paciente. 

UPpharma - O Hospital 
assumiu o atendimento médico 
do Grande Prêmio Brasil de 
Fórmula 1. Como foi a escolha 
e como o Hospital se estruturou 
para esse atendimento?
Dr. Ruy – O São Luiz atua na Fór-

mula 1 desde 2001. A cada tempora-
da, montamos um Centro Médico no 
Autódromo José Carlos Pace (Interla-
gos) com a tecnologia disponível em 
um hospital de primeira linha e apto a 
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18 de outubro

Em 18 de outubro é comemora-
do o Dia do Médico, que, em minha 
opinião, deveria ser comemorado 
todos os dias, pois muitos sacrifí-
cios são realizados por pessoas 
especiais, que “descobrem” muito 
cedo o seu verdadeiro dom. Muitos 
chamam essa descoberta de “cha-
mamento”. É como se algo divino 
lhes mostrasse o caminho a ser 
percorrido.

A primeira analogia entre a me-
dicina e o sacerdócio é o juramento 
de Hipócrates. Depois de seis anos 
de muito estudo e doação, estudan-
tes de medicina, por meio de uma 
cerimônia que se realiza há vários 
séculos, repetem com muito orgulho 
o juramento de Hipócrates:

“Juro por Apolo, médico, por 
Esculápio, por Higeia, por Panaceia 
e por todos os meus conhecimen-
tos e meu critério, este juramen-
to: transmitir preceitos, instruções 
orais e todos os outros ensinamen-

Exercer a medicina 
é restituir a 
alegria de vida 
às pessoas, que 
lhe são confiadas 
a qualquer hora, 
momento e lugar.

Ser médico é 
sacerdócio ou dom?
S.C. Capelli

tos aos meus filhos, aos filhos do 
meu mestre e aos discípulos que 
se comprometerem a jurarem obe-
decer à Lei dos Médicos, porém, 
a mais ninguém. Aplicar os trata-
mentos para ajudar os doentes 
conforme minha habilidade e minha 
capacidade e jamais usá-los para 
causar dano ou malefício. Em pure-
za e santidade, guardar minha vida 
e minha arte. Não relatar o que, no 
exercício do meu mister ou fora dele 
no convívio social, eu veja ou ouça 
e que não deva ser divulgado, mas 
considerar tais coisas como segre-
dos sagrados. Então, se eu manti-
ver este juramento e não o quebrar, 
possa desfrutar honrarias na minha 
vida e na minha arte, entre todos os 
homens e por todo o tempo, po-
rém, se transigir e cair em perjúrio, 
aconteça-me o contrário.”

Esses seis anos de estudos ini-
ciais não serão definitivos, pois a 
especialização exigirá mais quatro 

atender aos mais complexos procedi-
mentos. O atendimento médico-hospi-
talar oferecido pelo São Luiz já rendeu 
ao País o título de um dos melhores do 
circuito mundial, com reconhecimento 
da Federação Internacional de Auto-
mobilismo (FIA). A escolha do São Luiz 
se deu justamente pela alta qualidade 
dos serviços e pela excelente estrutura 
que temos condições de oferecer ao 
evento.

Anualmente, são realizados trei-
namentos específicos a médicos, 
bombeiros e demais profissionais que 
atua m na assistência médica do cir-
cuito. Cerca de cinco meses antes da 
prova da etapa brasileira, são feitos 
treinos sucessivos de primeiros socor-
ros e de outras eventuais intercorrên-
cias que possam sofrer os pilotos e 
membros das equipes.

Além da Fórmula 1, desde 1998, 
o São Luiz atua nas provas paulistas 
do Campeonato Brasileiro de Stock 
Car. A atuação no automobilismo bra-
sileiro é muito importante para o São 
Luiz fortalecer sua imagem, mostrando 
que possui competência, profissionais 
capacitados e toda a infraestrutura ne-
cessária para atender um importante 
evento internacional.

UPpharma - Quais os 
planos do Hospital para os 
próximos anos? Futuramente, 
está prevista a abertura 
de novas unidades?
Dr. Ruy – Sem dúvida. O aprimo-

ramento contínuo de nossos serviços 
e processos estará sempre em nossos 
planos. Além disso, temos um plane-
jamento que envolverá a abertura de 
novas unidades tanto em São Paulo e 
Grande São Paulo, quanto no interior e 
em outros estados. O objetivo é con-
tinuar crescendo e mantendo-se cada 
vez melhor e mais próximo dos médi-
cos e pacientes.

Especial São Luiz
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fev/mar - AAAAI
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mai - DDW 
out - UEGW 
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Oftalmo 
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mai - APA
 
Reuma 
jun - EULAR 
out - ACR 
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abr - EAU
mai/jun - AUA
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Importante atualização científica para o médico



Como está seu dia? Igual aos ou-
tros? Ou seja: hospital pela manhã, 
ambulatório e cirurgias. E também um 
pouco de vivência no SUS para perce-
ber nossa ainda triste realidade? 

E a tarefa de ensinar uma nova ge-
ração, que vem cheia de esperança e 
absolutamente convencida de que vai 
salvar o mundo?

Tem de correr porque esta semana 
tem congresso? Reunião de congre-
gação ou acompanhar defesa de tese 
do grande amigo? Terminou a manhã?

Ótimo, porque agora vêm os 
compromissos da tarde. Consultório, 
consultório, consultório. Vale a pena 
continuar atendendo os convênios? 
Sim, pelo volume. Provavelmente não, 
pela remuneração. Mas, se não aten-
der, perco um volume importante. “Xi! 
Aquele hipocondríaco de novo!”.

Agora tem de atender o telefone: 
emergência em casa. “Não, não  é 
possível parar.” Pronto, as consultas já 
atrasaram. Ligaram agora do hospital, 
complicação em uma das cirurgias da 
manhã.

Ah, e ainda têm os propagandis-
tas. É preciso encontrar um tempo 
para atendê-los. Mas as consultas es-
tão atrasadas. E o homem do cartório 
que está na recepção para assinatura 
daquele documento. Hoje, não tem 
como sair antes das 20 horas!

Acabou? Não, agora é preparar a 
palestra para o congresso. Queria jan-
tar com a família? Mas pode ser ama-
nhã. Precisa ainda dar uma passadinha 
no hospital para checar os pacientes 
operados pela manhã?

E assim foi o dia de um médico. 
Igual a muitos outros, mas, ao mes-
mo tempo, muito diferente de todos 
os outros. Porque nunca é totalmente 
igual. Sempre há a impressão de estar 
faltando algo. Só não falta o que o fez 
ser um bom médico: vocação, curio-
sidade, interesse pelo próximo e uma 
inesgotável atração pelo conhecimen-
to e ciência.

São todos assim? Certamente que 
não, mas gosto de acreditar que o que 
está escrito aqui será reconhecido pela 
imensa maioria.

Parabéns, doutor, pelo seu dia! 
Amanhã, será outro desafio. Nem 
igual, nem diferente. Apenas outro dia 
em que algum médico, em algum lu-
gar, certamente, fará a diferença. 

 
Nelson Marques é Presidente para a América 
Latina dos Laboratórios Allergan.
www.allergan.com.br

E aí, Dr.? Feliz Dia do 
Médico! Ou outro Dia 
Feliz de Médico?

anos, além disso, o médico terá 
a necessidade de se atualizar 
constantemente, já que a ciência 
caminha para grandes avanços 
o tempo todo. Os desafios são 
inúmeros, e a limitação humana 
exige seriedade, equilíbrio, sabe-
doria e, principalmente, fidelida-
de ao juramento de Hipócrates.  
A luz divina ilumina e faz do médi-
co um mensageiro de misericórdia 
e esperança que, ao final de cada 
jornada, deve refletir e celebrar o 
renascer da vida, fruto de seu 
trabalho, assim como analisar as 
situações que surgiram de limita-
ções e decorrentes do não êxito. 
É o médico que ajuda tra-
zer a vida e tornar-se dali em 
diante um instrumento de mi-
sericórdia e de esperança.  
Exercer a medicina é restituir 
a alegria de vida às pessoas, 
que lhe são confiadas a qual-
quer hora, momento e lugar. 
Cabe a eles ajudar, curar, con-
fortar, aliviar o sofrimento e me-
lhorar a sobrevida do paciente.  
A medicina é a devoção de ser-
vir à sociedade como instrumen-
to de providência, sem pensar 
em quanto tempo e qual bene-
fício terá. Quanto à realização 
profissional, isso vem na mes-
ma intensidade que o sacrifício.  
Aos médicos amigos, que conhe-
ci nesses meus 32 anos de traba-
lho na indústria farmacêutica, e 
aos que ainda irei conhecer, que-
ro que recebam nessa pequena 
homenagem o reconhecimento 
de quem aprendeu a respeitá-los. 
Como comentou uma médica 
amiga, que também nos ajudou 
a escrever este artigo, ser mé-
dico é um prazer indescritível, 
portanto, medicina é sacerdócio. 

S.C. Capelli é Vice-Presidente Comercial 
da Biolab Sanus Farmacêutica Ltda.
www.biolabfarma.com.br

18 de outubro
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330 Lupa de Ouro. 
Encerramento das inscrições 
aumenta a demanda por ansiolíticos.
Os vencedores do Lupa de Ouro 2008 
Laurent Baes, Livia Zafalon, 
Rosicler Rodriguez, Élio Dilburt 
e Priscila Silva desejam boa sorte
aos 276 inscritos nas 14 categorias.
Mais uma vez, o mercado farmacêutico 
sustenta suas competências.
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330 Lupa de Ouro. 
Quem não é visto não é lembrado.

A Telma Sales, a Renata Campos, 
a Regina Lescura e o Julio Cesar 
Gagliardi, vencedores do Lupa de 
Ouro 2008, prestigiarão os futuros 
vencedores no dia 27 de novembro.
Ligue (11) 5093- 5385
www.grupemef.com.br

Garanta seu ingresso.
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A Administração Pública é dotada 
de uma série de poderes que é utiliza-
da para atender o interesse público e 
proteger o bem-estar da coletividade. 
Todavia, tais poderes não são absolu-
tos, devendo ser exercidos dentro de 
um complexo sistema de normas que 
visam evitar o abuso de poder e o des-
vio de finalidade. 

Entre tais poderes, está o poder de 
polícia, que, de modo sucinto, pode 
ser definido como a faculdade de a 
Administração Pública limitar e dis-
ciplinar o gozo de direitos individuais 
em benefício do interesse público. É, 
desse modo, uma função que deve ser 
exercida com absoluto cuidado, a fim 
de que direitos individuais não sejam 
prejudicados imotivadamente ou além 
do mínimo necessário ao bem comum.

Nesse contexto, o poder de polícia 
é exercido regularmente quando de-
sempenhado pelo órgão competente 
para tanto, nos limites estabelecidos 
pelos princípios e leis aplicáveis, com 
observância do devido processo legal 
e exercido de forma não abusiva e sem 
desvio de poder.

Um dos aspectos do poder de po-
lícia, a ação fiscalizadora da Adminis-
tração Pública, é medida de caráter 
preventivo e objetiva impedir a prática 
de ilícitos e sua continuidade, coagin-
do as pessoas a observar as normas 
pertinentes.

A ação fiscalizadora da Adminis-
tração Pública é especialmente des-
tacada na atuação da Anvisa, como 
indica o próprio nome da agência, 
pois sua missão de vigilância sanitá-
ria implica a necessária fiscalização 

Ponto de Vista

Vigilância Sanitária e Fiscalização
Os limites da atuação da Anvisa
Dr. Rogério Damasceno Leal

Não cabe à Anvisa 
realizar fiscalização 

nos veículos utilizados 
pelos propagandistas, 

solicitando, por exemplo, 
que sejam mostrados 

quaisquer documentos 
presentes nos carros.

de quaisquer questões que possam 
colocar em risco a saúde da popu-
lação, seja adotando medidas sa-
nitárias de controle a doenças, seja 
por meio da disciplina das ativida-
des dos entes privados que produ-
zem e comercializam medicamentos. 
Nesse sentido, a Lei 9.782/1999, que 
define o sistema nacional de vigilância 
sanitária e cria a Anvisa, estabeleceu 
a competência da União para norma-
tizar, controlar e fiscalizar produtos, 
substâncias e serviços de interesse 
para a saúde, e atribuiu à agência boa 
parte dessas incumbências.

Por outro lado, a Lei 6.360/76, que 
dispõe sobre a vigilância sanitária a 
que ficam sujeitos os medicamentos, 
drogas, insumos e correlatos, estabe-
lece que a ação de vigilância sanitária, 
além de abranger todo e qualquer pro-
duto medicinal, alcança também os 
estabelecimentos de fabricação, dis-
tribuição, armazenamento e venda, e 
os veículos destinados ao transporte 
desses produtos. 

Além disso, a norma também sujei-
ta à ação de vigilância sanitária a pro-
paganda dos medicamentos e suas 
marcas, por qualquer meio de comuni-
cação, além de sua publicidade, rotu-
lagem e etiquetagem. 

Assim, se a Anvisa deve proceder, 
entre outras atividades, à fiscalização 
de medicamentos e de sua propagan-
da, qual o limite desse poder/dever de 
fiscalização?

A apuração das infrações pode se 
dar mediante a apreensão de amostras, 
coleta de material publicitário, fiscaliza-
ção das instalações das empresas e de 
veículos utilizados no transporte de me-
dicamentos, podendo levar, em casos 
mais graves, inclusive, à imediata apre-
ensão e inutilização de medicamentos e 
à interdição do estabelecimento. 

Todavia, a maneira de se proceder 
à fiscalização e as medidas repressi-
vas, adotadas pela Anvisa para punir 
os ilícitos e evitar sua repetição, devem 
obedecer a uma série de princípios e 
normas, sob pena de se ter uma ação 
autoritária e abusiva, não admitida pela 
legislação brasileira. 

Assim, por exemplo, agentes da 
Anvisa podem, eventualmente, verificar 
se amostras grátis de medicamentos 
presentes em carros de propagandis-
tas de indústrias farmacêuticas estão 
sendo armazenadas de modo adequa-
do, para evitar que produtos contami-
nados ou deteriorados venham a ser 
utilizados por pacientes, gerando efei-
tos indesejados ou, simplesmente, não 
causando efeito algum.

Contudo, a extensão do poder de 
fiscalização da Anvisa em veículos de 
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Yuri Trafane é Professor Universitário, Consultor 
em Marketing e Diretor-Executivo da Ynner 
Marketing & Treinamentos.
E-mail:yuri@ynner.com.br

Yuri Trafane

comunicação 

O valor dos 
clientes que 
não se pagam

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

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

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

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

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

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

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

Ponto de Vista

Os objetivos da 
fiscalização só são 

devidamente cumpridos 
quando se observa o 
respeito aos direitos 
dos administrados, 
preservando-se o 

equilíbrio necessário entre 
o interesse público e as 

garantias individuais.

propagandistas vai apenas até esse 
ponto, porquanto não cabe à agên-
cia realizar qualquer outra fiscalização 
nesse caso, não podendo pedir que 
sejam mostrados quaisquer documen-
tos presentes nos carros.

Mesmo no que se refere à propa-
ganda de medicamentos, há de se 
considerar que somente há propagan-
da, quando peças relativas a esses pro-
dutos são expostas a terceiros com o 
fim de promover a venda de tais produ-
tos. Documentos no interior de veículos 
de propagandistas ou sob sua guarda 
podem não ser peças publicitárias e, 
até que haja seu efetivo emprego em 
ação promocional, estão fora do poder 
de fiscalização da Anvisa e das VISAs.  
O mesmo ocorre com documentos pre-
sentes nas sedes dos laboratórios.

Tais documentos somente podem 
ser apreendidos mediante ordem judi-
cial determinando tal providência, pois, 
conforme já explicado, o poder de po-
lícia da Administração Pública é uma 
medida restritiva de direito e, como tal, 
deve ser exercida nos exatos termos 
da lei, com todas as cautelas legais.  
Assim, o poder de polícia e, logo, a 
função fiscalizadora da Anvisa, devem 
obedecer, entre outros, os princípios 
da legalidade, finalidade, razoabilida-
de e proporcionalidade, certificando-
se de que a medida adotada é previs-
ta em lei e tem como objetivo único 
o bem-estar social. Deve ser execu-
tado sem excessos e ser proporcio-
nal à situação que pretende evitar 
ou sanar. Caso contrário, o exercício 
abusivo do poder de polícia pode en-
sejar a interferência da Justiça para 

proteger a vítima que teve ou está 
em vias de ter seus direitos desres-
peitados, realizando-se o controle ju-
risdicional dos atos da Administração. 
Verifica-se, portanto, que, se por 
um lado, a Anvisa desempenha 
uma importante função ao fiscali-
zar a qualidade, eficácia e seguran-
ça de medicamentos, bem como 
sua publicidade e propaganda, por 
outro, essa missão somente é devi-
damente cumprida quando se ob-
serva o respeito aos direitos dos 
administrados, preservando-se o 
equilíbrio necessário entre o interes-
se público e as garantias individuais. 
A violação desse equilíbrio pode ser 
tanto ou mais nociva que o ilícito que 
a agência visava reprimir, devendo o 
Poder Judiciário corrigir eventuais dis-
torções verificadas em ações de fisca-
lização e nos processos administrati-
vos sanitários delas decorrentes. 

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



“Artigo 196 – a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do ris-
co de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal igualitário às 
ações e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação.”

 
A Constituição Brasileira de 1988, 

em seu artigo 196, garante a todo cida-
dão assistência à saúde. Considerando 
essa garantia constitucional, bem como 
o direito de associação, também asse-
gurado pela mesma Constituição, foram 
surgindo, ao longo dos últimos anos, di-
versas associações de pacientes. Umas 
mais ativas, mais “poderosas”, outras 
bem articuladas. Em resumo, a socie-
dade civil tem exercido a cidadania na 
defesa de seu legítimo direito. 

Muitas empresas farmacêuticas en-
xergaram uma oportunidade de contri-
buir para o desenvolvimento dessas as-
sociações. Por sua vez, as associações 
passaram a se beneficiar do nível de 
conhecimento altamente especializado 
dessas empresas. Diversos projetos 
foram desenvolvidos em conjunto entre 
as empresas e as associações. A prin-
cipal área de cooperação tem sido a 
educação dos pacientes. Dietas, exer-
cícios, aspectos específicos da doença, 
uso adequado de produtos e devices, 
entre outros, foram alvos de investimen-
tos e ações dessa cooperação. Por 

Panorama

Associação de pacientes e 
indústria farmacêutica
Uma relação sadia?
Gabriel Tannus

outro lado, algumas áreas do Gover-
no descobriram que tais associações 
eram excelentes veículos para “educar 
os pacientes”, melhorar a aderência 
ao tratamento etc., e também passa-
ram a contribuir, por meio de diferentes 
programas para o desenvolvimento e 
sustentação das associações. Hoje, 
apesar de não existirem informações 
disponíveis, acredita-se que muitas as-
sociações de pacientes dependem das 
contribuições da indústria e do Gover-
no para continuar funcionando. No final 
de 2008 e no começo de 2009, surgi-
ram vários questionamentos por parte 
da imprensa quanto à legitimidade ou 
mesmo à ética da existência dessas 
ações e contribuições da indústria para 
as associações. Interessante que não 
houve questionamento das ações e 
contribuições do Governo. Uma clara 
demonstração de assimetria no julga-
mento da questão. 

Examinando um pouco mais de per-
to os questionamentos, eles indicavam 
a existência de uma grande preocupa-
ção quanto ao poder de pressão das 
associações. O poder de exigir recurso, 
exigir programas e o cumprimento do 
direito constitucional: esse parece ter 
sido o real questionamento. 

Mas somente essa interpreta-
ção não era suficiente para explicar o 
questionamento. Ainda restava escla-
recer um possível interesse oculto da 
indústria em “vender” seus produtos 

ao u suário final. Como não existiam, e 
ainda não existem, regras para definir 
limites e conceitos, fica difícil julgar se 
isso realmente aconteceu ou continua 
acontecendo. A imprensa relatou al-
guns casos espúrios, cuja existência 
não pode invalidar uma excelente opor-
tunidade de prestar serviços à comuni-
dade. Separar o joio do trigo é necessá-
rio, pois somente assim poderemos ter 
legitimidade para continuar apoiando 
as associações, que têm um papel pre-
ponderante na qualidade de vida dos 
pacientes. 

Também cabe desmitificar perante 
a classe médica, que essa relação é 
sadia e vem em benefício do paciente.  
O fato de o paciente ser informado, 
chegar na consulta e questionar o mé-
dico não é sinal de rebelião, mas sim o 
sinal dos tempos atuais em que o médi-
co no pedestal já não deve existir.

Precisamos urgente de um consen-
so (autorregulamentação) para definir 
conceitos e critérios para aqueles que, 
de maneira honesta, veem nessa rela-
ção uma oportunidade de dar uma real 
contribuição no controle de doenças e 
na melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes. Somente regras claras e a 
transparência nos atos das empresas e 
de seus representantes poderão modi-
ficar essa imagem. 

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

Top Suppliers 2009
Revista UPpharma lança 
segunda edição da pesquisa Participantes

Os participantes serão todas as 
empresas fornecedoras do mercado 
farmacêutico dentro das 18 (dezoito) 
categorias listadas no item categorias, 
exceto os responsáveis pela realização 
do trabalho – DPM Editora e Idea Brasil 
Pesquisas.

Categorias
•	 Agência	de	propaganda
•	 Agência	de	viagens
•	 Distribuidora	de	medicamentos
•	 Embalagens	promocionais
•	 Empresas	de	capacitação	

profissional (cursos e treinamentos)
•	 Empresas	de	recolocação	

de profissionais
•	 Equipamentos	de	

informática (hardware)
•	Software – comercial, 

automação e produção 
•	 Fabricante	/	fornecedor	de	brindes
•	Gráfica
•	 Hotel	para	eventos,	viagens,	

treinamentos, cursos e congressos
•	 Instituições	financeiras	(bancos)
•	 Pesquisa	Ad hoc
•	 Pesquisa	contínua
•	 Rede	de	farmácias	/	drogarias
•	 Sistema	de	comunicação	

– telefonia móvel
•	 Automóveis	para	frotas	

(propagandistas) – marca e modelo
•	 Automóveis	para	executivos	(gerência	

e diretoria) – marca e modelo

Jurados
Os jurados serão os profissionais do 

mercado farmacêutico que tenham con-
tato com as categorias selecionadas, 
assinantes do Portal SNIF BRASIL – So-
mente Notícias da Indústria Farmacêuti-
ca e assinantes da Revista UPpharma. 

Após o grande sucesso da pri-
meira edição da Pesquisa Top Su-
ppliers, a Revista UPpharma, em 
parceria com a Idea Brasil, já está 
preparando novo levantamento de 
informações que indicará, pelo se-
gundo ano consecutivo, as empre-
sas mais conceituadas do mercado 
farmacêutico. A Top Suppliers 2009 
tem apoio do Grupemef, Credin-
far, Sindusfarma e Portal SnifBrasil. 
Muitos laboratórios já entraram em 
contato com a Revista UPpharma 
revelando a intenção de participar 
da pesquisa. O objetivo deste tra-
balho é fornecer informações confi-
áveis e seguras para os executivos 
dos laboratórios, facilitando a to-

mada de decisão quanto à contra-
tação de fornecedores de serviços 
ou produtos.

Na segunda edição, a Top Sup-
pliers contará com uma grande no-
vidade. Graças à implementação de 
uma nova metodologia, os profissio-
nais que receberem os e-mails para 
participar do levantamento poderão 
convidar (por meio de envio de um 
link de cadastro) outros executivos 
para responder à pesquisa.

Entretanto, os votos desses pro-
fissionais só entrarão na base de 
avaliação após validação do cadas-
tro por contato pessoal ou telefônico, 
realizado pela Idea Brasil. Confira a 
seguir o regulamento.

A novidade deste ano 
é que os profissionais 

que receberem os 
e-mails para participar 

da pesquisa poderão 
convidar outros colegas 

para responder ao 
levantamento. 
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Pesquisa

Os jurados deverão responder por car-
gos de analistas, coordenadores, geren-
tes ou diretores das áreas responsáveis 
pela contratação dos serviços ou com-
pra de produtos das empresas dentro 
das categorias escolhidas. 
Serão divididos conforme abaixo:

Agência de propaganda
•	 Área	de	marketing (diretor, gerente 

de marketing, gerente de produto, 
coordenadores e analistas).

Agência de viagens
•	 Área	de	marketing (diretor, gerente 

de marketing, gerente de produto, 
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	eventos	(diretor,	gerente	de	
eventos, coordenadores e analistas).

•	 Área	de	treinamento	(diretor,	gerente	
de treinamento e coordenadores).

•	 Área	de	vendas	(diretor,	
gerente e coordenadores).

•	 Área	administrativa	(diretor,	
gerente e coordenadores).

Distribuidora de medicamentos
•	 Área	de	vendas	(diretor,	

gerente e coordenadores).

Embalagens promocionais
•	 Área	de	marketing (diretor, gerente 

de marketing, gerente de produto, 
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	produção	(diretor	
industrial, gerente de produção 
e controle de qualidade).

Empresas de capacitação 
profissional (cursos e treinamentos)
•	 Área	de	vendas	(diretor,	

gerente e coordenadores).
•	 Área	de	produção	(diretor	

industrial, gerente de produção 
e controle de qualidade).

•	 Área	de	recursos	humanos	(diretor,	
gerentes, coordenadores e analistas).

•	 Área	administrativa	(diretor,	
gerente e coordenadores).

Empresas de recolocação 
de profissionais
•	 Área	de	recursos	humanos	(diretor,	

gerentes, coordenadores e analistas).
•	 Área	administrativa	(diretor,	

gerente e coordenadores).

Equipamentos de 
informática (hardware)
•	 Área	de	marketing (diretor, gerente 

de marketing, gerente de produto, 
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	vendas	(diretor,	
gerente e coordenadores).

•	 Área	de	produção	(diretor	
industrial, gerente de produção 
e controle de qualidade).

•	 Área	financeira	(diretor,	gerentes,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	informática	(diretor,	gerentes,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	administrativa	(diretor,	
gerente e coordenadores).

•	 Área	de	eventos	(diretor,	gerente	de	
eventos, coordenadores e analistas).

Software – comercial, 
automação e produção 
•	 Área	de	marketing (diretor, gerente 

de marketing, gerente de produto, 
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	vendas	(diretor,	
gerente e coordenadores).

•	 Área	de	produção	(diretor	
industrial, gerente de produção 
e controle de qualidade).

•	 Área	financeira	(diretor,	gerentes,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	informática	(diretor,	gerentes,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	administrativa	(diretor,	
gerente e coordenadores).

•	 Área	de	eventos	(diretor,	gerente	de	
eventos, coordenadores e analistas).

Fabricante / fornecedor de brindes
•	 Área	de	marketing (diretor, gerente 

de marketing, gerente de produto, 
coordenadores e analistas).

Gráfica
•	 Área	de	marketing (diretor, gerente 

de marketing, gerente de produto, 
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	eventos	(diretor,	gerente	de	
eventos, coordenadores e analistas).

Hotel para eventos, viagens, 
treinamentos, cursos e congressos
•	Área de marketing (diretor, gerente 

de marketing, gerente de produto, 
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	vendas	(diretor,	
gerente e coordenadores).

•	 Área	de	eventos	(diretor,	gerente	de	
eventos, coordenadores e analistas).

Instituições financeiras (bancos)
•	 Área	financeira	(diretor,	gerentes,	

coordenadores e analistas).
•	 Área	administrativa	(diretor,	

gerente e coordenadores).

Pesquisa Ad hoc
•	 Área	de	marketing (diretor, gerente 

de marketing, gerente de produto, 
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	inteligência	de	
mercado (diretor, gerente, 
coordenadores e analistas).

Pesquisa contínua
•	 Área	de	marketing (diretor, gerente 

de marketing, gerente de produto, 
coordenadores e analistas).
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Pesquisa

•	 Área	de	inteligência	de	
mercado (diretor, gerente, 
coordenadores e analistas).

Rede de farmácias / drogarias
•	 Área	de	vendas	(diretor,	

gerente e coordenadores).

Sistema de comunicação 
– telefonia móvel
•	 Área	de	marketing (diretor, gerente 

de marketing, gerente de produto, 
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	vendas	(diretor,	
gerente e coordenadores).

•	 Área	de	recursos	humanos	(diretor,	
gerentes, coordenadores e analistas).

•	 Área	financeira	(diretor,	gerentes,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	informática	(diretor,	gerentes,	
coordenadores e analistas).

•	 Área	administrativa	(diretor,	
gerente e coordenadores).

•	 Área	de	inteligência	de	
mercado (diretor, gerente, 
coordenadores e analistas).

•	 Área	de	eventos	(diretor,	gerente	de	
eventos, coordenadores e analistas).

Automóveis para frotas 
(propagandistas) – marca e modelo
•	 Área	de	vendas	(diretor,	

gerente e coordenadores).
•	 Área	de	recursos	humanos	

(diretor e gerentes).

Automóveis para executivos 
(gerência e diretoria) – 
marca e modelo
•	 Área	de	marketing (diretor, gerente 

de marketing e gerente de produto).
•	 Área	administrativa	(diretor	e	gerentes).
•	 Área	de	eventos	(diretor	e	gerentes).
•	 Área	de	treinamento	

(diretor e gerentes).

•	 Área	de	vendas	(diretor	e	gerentes).
•	 Área	de	produção	(diretor	industrial	

e gerente de produção).
•	 Área	de	inteligência	de	mercado	

(diretor e gerentes).
•	 Área	de	informática	

(diretor e gerentes).
•	 Área	de	recursos	humanos	

(diretor e gerentes).

Votação
Os concorrentes serão eleitos por vo-

tação realizada pela internet, por meio de 
um link identificado como Top Suppliers 
2009, enviado por e-mail diretamente para 
as pessoas previamente selecionadas.

Cada um dos respondentes sele-
cionados para a votação poderá indicar 
outros profissionais do mercado para 
participar da pesquisa por meio de en-
vio de link de cadastro. Entretanto, a vo-
tação recebida desses profissionais só 
entrará na base de avaliação após vali-
dação do cadastro por contato pessoal 
ou telefônico.

Pontuação
As pontuações das empresas segui-

rão os seguintes critérios:

Lembrança espontânea 
de empresas

Será considerada a ordem de men-
ção como forma de atribuir peso para as 
empresas. Por exemplo: a empresa A foi 
citada em primeiro e a empresa B citada 
em segundo. Apesar de as duas terem 
sido citadas o mesmo número de vezes, 
a empresa A leva vantagem por se tratar 
de um ranking de lembrança espontânea.

O algoritmo para a formação do 
ranking de lembrança será:
•	 Primeira	posição	a	1	ponto
•	 Segunda	posição	a	1/2	ponto
•	 Terceira	posição	a	1/3	de	ponto

O somatório dos pontos de cada 
empresa lembrada espontaneamente 
seguirá como o total de pontos daquela 
empresa para a formação do ranking de 
lembrança espontânea.

Conceito da empresas
Empresas de maior conceito 
entre os clientes

A partir da lista de empresas men-
cionadas no ranking de lembranças, o 
respondente atribuirá notas de 1 a 10 
para cada uma das empresas que ele 
lembrou.

O somatório dos pontos de cada 
empresa seguirá como o total de pontos 
para a formação do ranking de empresas 
mais conceituadas.

Prazo de votação
O período de votação inicia-se em 16 

de novembro de 2009 e termina em 10 
de fevereiro de 2010. 

Escolha dos melhores
A escolha será feita por meio das em-

presas com maior número de votos den-
tro de cada categoria. Cada responden-
te poderá escolher até três fornecedores 
dentro de cada categoria. Cada empresa 
poderá ser votada apenas 1 (uma) vez 
dentro de cada categoria.

Os votos serão anulados se:
•	 Empresa	escolhida	for	votada	

mais de 1 (uma) vez na categoria 
pelo mesmo jurado.

•	 Empresa	escolhida	não	pertencer	
à categoria indicada.

•	Qualquer	tentativa	de	fraude	
pelo respondente.

Divulgação
Os resultados da votação em cada catego-
ria serão publicados na segunda edição de 
2010 (março-abril) da Revista UPpharma. 

Os resultados da votação em cada categoria 
serão publicados na segunda edição 
de 2010 da Revista UPpharma.
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Coluna Legal

Requisitos de uso para 
registro e sua implicação 
na crise de marcas
O que as empresas 
já estão fazendo?
Deborah Portilho

Não se pode mais ignorar a exis-
tência de uma crise de marcas, res-
ponsável pela dificuldade que as 
empresas no mundo todo vêm en-
contrando para criar novas marcas. 
No Brasil, a situação é particularmente 
preocupante, uma vez que, diferente-
mente de outros países, como os Es-
tados Unidos, o uso da marca não é 
condição para a obtenção nem para 
a prorrogação de um registro. Essa 
característica do sistema brasileiro 
contribui significativamente para o au-
mento da dificuldade de se batizar um 
novo produto ou serviço. De qualquer 
forma, uma solução para o problema 
pode estar muito mais perto do que 
se imagina, e algumas empresas já se 
deram conta disso.

Para se ter ideia, para uma em-
presa obter um registro de marca nos 
EUA, ela deve declarar, no ato do de-
pósito, ou a data do primeiro uso da 
marca no mercado, ou a sua “intenção 
de uso”. Neste último caso, a empresa 
deve apresentar, posteriormente, uma 
declaração de uso, sem a qual o re-
gistro não será concedido pelo United 
States Patent and Trademark Office 
(USPTO). Da mesma forma, para que 
um registro seja prorrogado, a titular 
deve apresentar uma declaração de 
que a marca continua em uso, ou justi-
ficar seu desuso.

Apesar de diversos, no Brasil tam-
bém existem requisitos para o registro 
de marcas. Entretanto, ainda que a Lei 
da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96 
- LPI) exija que a empresa efetivamente 
exerça a atividade para a qual a marca 
é requerida, na prática, o Instituto Na-
cional da Propriedade Industrial (INPI) 
não faz essa exigência. Na realidade, 
ele estabelece apenas que os produ-
tos ou serviços reivindicados estejam 
incluídos no objeto social da empresa 
à data do depósito. 

Essa divergência ocorre porque a 
LPI estabelece o prazo de cinco anos, 
contados da concessão do registro, 
para início do uso da marca no Bra-
sil. Dessa forma, não haveria como o 
INPI exigir uma declaração de uso an-
tes de decorridos esses cinco anos.  
O problema é que, como as atividades 
previstas no objeto social de algumas 
empresas são muito mais amplas do 
que as efetivamente exercidas, elas 
acabam depositando marcas em mais 
classes do que o necessário.

É importante notar que no Brasil 
a única consequência legal para essa 
prática é o cancelamento total ou par-
cial do registro com relação aos produ-
tos, cujo uso não foi comprovado. Nos 
EUA, porém, o registro todo pode ser 
cancelado por fraude, o que significa 
que a empresa perde o direito à pro-

Até empresas 
dos EUA, que 

são um país 
com o sistema 

de registro 
enxuto, estão 

reciclando 
suas marcas.
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teção da marca, inclusive, em relação 
aos produtos ou serviços em que ela 
era efetivamente usada.

Em vista dessa penalidade, nos EUA 
a regra é que as empresas apenas re-
gistrem e prorroguem as marcas efetiva-
mente usadas. Portanto, é forçoso con-
cluir que a base de dados do USPTO 
contém apenas marcas que estão no 
mercado, enquanto que a do INPI con-
tém marcas que nunca foram usadas e 
que talvez nunca venham a ser.

Isto não seria um problema se es-
sas marcas não constituíssem obstá-
culo ao registro de outras. Conside-
rando que a tendência é o problema 
aumentar, é imprescindível que a LPI 
seja alterada, de modo que o uso pas-
se a ser um requisito, tanto para a ob-
tenção do registro quanto para a sua 
prorrogação. Só assim, o INPI conse-
guirá enxugar sua base de dados e au-

mentar as possibilidades de registro de 
novas marcas no Brasil. 

Contudo, mesmo que isso ocorra, 
a crise de marcas continuará a existir 
em vista do aumento contínuo da ofer-
ta de novos produtos e serviços. O in-
teressante é que algumas empresas já 
perceberam que a dificuldade gerada 
pela crise pode ser contornada com 
uma medida simples e “caseira”. 

Na realidade, essas empresas es-
tão apenas buscando marcas já re-
gistradas em seus próprios portifólios. 
Esse é o caso do antigo Complexo B 
Roche, que passou a ser comercializa-
do pela Bayer com a marca BENERO C. 
Essa marca havia sido registrada pela 
Roche em 1997 e foi cedida para a 
Bayer, quando a empresa comprou 
a unidade de consumo da Roche em 
2004. Dependendo do produto, pode-
se adotar até marcas que já tenham 

sido usadas, mas que tenham po-
tencial para serem “recicladas”. Dois 
exemplos são a TaB, da Coca-Cola, e 
a H2OH!, da PepsiCo. A primeira iden-
tificou no passado um refrigerante die-
tético e ressurgiu, em 2006, como TaB 
Energy como marca de um energético, 
enquanto que a H2OH! havia sido re-
gistrada nos EUA, em 1993, e foi habil-
mente “ressuscitada” em 2006. Como 
se verifica, até empresas dos EUA, que 
são um país com o sistema de registro 
enxuto, estão reciclando suas marcas 
para driblar a crescente crise. Como 
a reciclagem é uma solução simples 
e prática, ao que tudo indica, ela será 
mesmo a palavra de ordem para a 
adoção de novas marcas no futuro. 

Deborah Portilho é advogada especializada em 
Marcas, com particular foco na área farmacêutica, 
e professora de Direito Marcário do Curso 
LL.M. Direito Corporativo do IBMEC/RJ. 
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br
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O Sindicato da Indústria  de  Pro-
dutos   Farmacêuticos   no   Estado 
de   São   Paulo (Sindusfarma), em 
parceria com a  NürnbergMesse Bra-
sil,   realizou, em 8 de setembro, du-
rante o primeiro  dia da 10ª edição da 
Analitica Latin America (Feira Interna-
cional de Tecnologia para Laborató-
rios, Análises, Biotecnologia e Controle 
de Qualidade), no Transamérica Expo 
Center, em São Paulo, o evento de 
premiação de qualidade para o setor.

Trata-se do Prêmio Sindusfarma de 
Qualidade Analítica 2009, que tem por 
objetivo reconhecer o empenho dos 
fornecedores da indústria farmacêutica 
em alcançar os padrões de qualidade 
exigidos pelo setor e enfatizar a impor-
tância dessa colaboração para atender 
os requisitos de qualidade, segurança 
e eficácia dos produtos.

A apuração dos resultados da vo-
tação das empresas fornecedoras, 
eleitas pelos profissionais responsá-
veis pelo controle da qualidade das 
Farmacêuticas, assim como dos resul-
tados da votação das empresas for-
necedoras mais expressivas de cada 
categoria, escolhidas pelas indústrias 

Premiação

Prêmio Sindusfarma de 
Qualidade Analítica 2009

Premiação tem por objetivo reconhecer o 
empenho dos fornecedores da indústria 
farmacêutica em alcançar os padrões 
de qualidade exigidos pelo setor.

farmacêuticas por meio da avaliação 
de características da Qualidade e do 
Sistema da Qualidade foi validada pela 
Coordenação Técnica do certame e 
auditada pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Farmacêuticas da Faculda-
de de Ciências Farmacêuticas da Uni-
versidade de São Paulo (Fipfarma). 

Durante o evento, representando 
a diretoria do Sindusfarma, o Gerente 
de Boas Práticas e Auditorias Farma-
cêuticas da entidade, Jair Calixto, in-
formou que para a próxima edição do 
Prêmio, que será realizada em 2011, 
uma vez que o certame é bienal, estão 
sendo analisadas várias possibilidades 
de ajustes no regulamento, entre eles 
o aumento no número de classes e re-
visão de sua nomenclatura, ampliação 
da divulgação e a antecipação do cro-
nograma e fases do certame.

O Prêmio Sindusfarma de Quali-
dade Analítica 2009 foi outorgado em 
nove classes: Análises e Ensaios (ter-
ceirização); Aparelhos; Artigos de Vi-
dro; Equipamentos de Proteção Indivi-
dual; Instrumentos; Padrões Analíticos; 
Prestação de Serviços; Projetos e Ins-
talações, e Reagentes e Solventes. 

Confira os premiados:

T&E Analítica Comércio e 
Análises Químicas Ltda. 

Classe Análises e Ensaios (terceirização)

Hexis Científica S/A
Classe Aparelhos

Hexis Científica S/A
Classe Artigos de Vidro

Alsco Toalheiro Brasil Ltda.
Classe Equipamentos de Proteção Individual

Chromatech do Brasil Ltda.
Classe Instrumentos

Las do Brasil Comércio 
de Produtos Analíticos e 

Laboratoriais Ltda.
Classe Padrões Analíticos

Alsco Toalheiro Brasil Ltda.
Classe Prestação de Serviços

VL Fabricação de Laboratórios 
Ltda. – Grupo VIDY

Classe Projetos e Instalações

Hexis Científica S/A
Classe Reagentes e Solventes
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Embora empreendedorismo seja 
um tema amplamente discutido nos 
dias atuais, seu conteúdo, ou seja, o 
que ele representa, varia muito de um 
lugar para outro, de país para país, de 
autor para autor.

Isto porque, embora tenha se ori-
ginado a partir de pesquisas em eco-
nomia, o empreendedorismo  recebeu 
fortes contribuições da psicologia e da 
sociologia, o que provocou diferentes 
definições para o termo e, como con-
sequência, variações em seu conteúdo. 

Ao longo da história, várias foram 
as tentativas de definição do que seria 
empreendedorismo e quais seriam as 
especificidades de seu agente social: o 
empreendedor. A ascensão socioeco-
nômica dos empreendedores começa 
no início do século XIX, inserida em um 
contexto econômico refletido pelas for-
ças livres do mercado e da concorrência.  
No século XVIII, era considerado como 
empreendedor um comerciante, produ-
tor de manufatura ou agricultor que se 
ajustasse ao risco devido às oscilações 
de oferta e demanda. Para um econo-
mista clássico, o empreendedor é de 
fundamental importância no desenvol-
vimento econômico, dada a sua capa-
cidade de combinação e transferência 
de recursos de setores de baixa produ-
tividade para os de alta produtividade.

No entanto, a definição mais re-
corrente de empreendedor é, so-
bretudo, a que refere a um inovador, 
que impulsiona o desenvolvimento 
econômico por meio da reforma ou 
revolução do padrão de produção. 
Nunca as empresas precisaram tanto, 
como hoje, de verdadeiros “empre-
endedores”. Agora, cada funcionário 
deve ter a atitude e comportamentos 
de “dono do negócio”, e as empre-
sas de sucesso são aquelas que têm 

Recrutamento & Seleção

O empreendedor
Arnaldo Pedace

Nunca as empresas 
precisaram tanto, como 

hoje, de verdadeiros 
empreendedores. 
Cada funcionário 

deve ter a atitude e 
comportamentos de 
“dono do negócio”.

em seus quadros esses profissionais. 
Entre as características que um “em-
preendedor” deve ter estão as boas 
ideias, comuns a muitas pessoas. Mas 
a diferença está naqueles que conse-
guem transformar essas boas ideias 
em realidade, ou seja, implementá-las. 
A maioria das pessoas fica apenas na 
“boa ideia” e não consegue passar 
para a ação. Já o empreendedor tem 
essa facilidade de passar do pensa-
mento à ação e faz as coisas acon-
tecerem. Isto é o que faz a diferença. 
Todo empreendedor tem uma ver-
dadeira paixão por aquilo que faz. 
Esta é outra característica mar-
cante. O entusiasmo e gostar do 

que faz são as principais qualida-
des de um bom empreendedor. 
Um empreendedor também se torna 
um administrador, pois está sempre 
buscando novas oportunidades para o 
seu negócio, com grande persistência 
e comprometimento, visando sempre 
aprimorar e desenvolver suas habili-
dades também como administrador.  
No século XXI, ser empreendedor é 
uma qualidade necessária a toda pes-
soa que queira abrir seu próprio negó-
cio, ou precise administrar empresas 
de terceiros. Ser visionário nunca teve 
tanta importância como agora, por-
que pensar nas coisas em longo pra-
zo é uma força impulsionadora para 
que a empresa tenha suas metas e 
possa alcançá-las com menos recur-
sos e mais lucros.

No Brasil, o empreendedorismo 
começou a ganhar força na década 
de 1990, durante a abertura da eco-
nomia. A entrada de produtos impor-
tados ajudou a controlar os preços, 
uma condição importante para o País 
voltar a crescer, mas, por outro lado, 
trouxe problemas para alguns seto-
res que não conseguiram competir 
com os importados, como foi o caso 
dos setores de brinquedos e de con-
fecções, por exemplo. Para ajustar o 
passo com o resto do mundo, o País 
precisou mudar. Empresas de todos 
os tamanhos e setores tiveram de se 
modernizar para poder competir e vol-
tar a crescer. O Governo deu início a 
uma série de reformas, controlando 
a inflação e ajustando a economia, e, 
em poucos anos, o País ganhou es-
tabilidade, planejamento e respeito.  

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais 
Trabalhistas do Sindusfarma – Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo.
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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Caros leitores da Revista UPphar-
ma. Neste artigo, quero abordar um 
tema para ser pensado, ou melhor, 
quero propor uma reflexão. A questão 
“para quem você realmente trabalha”? 
navega nos pensamentos das relações 
de trabalho e fidelidade aos emprega-
dores. Nós, que somos do meio far-
macêutico, estamos de certa forma 
ligados ou a uma empresa farmacêu-
tica ou a algum agente na cadeia des-
se processo (stakeholders). E nessa 
perspectiva, pretendo discorrer alguns 
parágrafos, convidando-os para esta 
reflexão. 

Então, para quem você realmente 
trabalha? Algumas alternativas:

Você trabalha para você mesmo, 
pois se sente feliz com o que faz, rea-
lizando-se profissionalmente e sendo 
reconhecido, bem como remunerado 
pelas suas entregas?

Você trabalha por alguém ou para 
alguém, ou seja, para o seu chefe 
imediato, pois a ele você dedica seus 
esforços e espera reconhecimento, al-
mejando promoções ou aumentos de 
salários, bem como reconhecimentos?

Você trabalha para um CNPJ re-
conhecido no seu meio de negócios 
e orgulha-se por isso; faz questão de 
enaltecer ou referenciar esse famoso 
CNPJ por onde você anda?

Certamente, não há convergência 
de opiniões nestas respostas, será? 

Então, quando você está chegando 
ao seu trabalho, ou mesmo pensando 
em algo inovador ou até pensando em 
fazer alguma coisa de forma melhor 
do que você já faz, qual o primeiro ele-
mento que pode vetar ou apoiar a sua 
ideia? Para quem você direciona sua 

Administração

Para quem você 
realmente trabalha?
Newton Velloso

maior energia? Desculpem-me aque-
les que disserem que não, mas tenho 
a certeza de que a maioria pensa no 
seu chefe!

Em outras palavras, quero dizer 
que alguns pensamentos migram 
para: o que o meu chefe vai achar 
disso? Como está o humor dele para 
esse assunto hoje? Enfim, o que im-
porta minha relação com a corporação 
e a minha entrega pessoal, se o meu 
“chefe” é quem decide o que devo fa-
zer ou não? Mesmo que minhas ideias 
seja superboas, é o meu chefe quem 
irá aprová-las ou não. Então, como 
posso afirmar que trabalho para um 
famoso CNPJ se a decisão de minhas 

ações está apenas nas mãos de uma 
única pessoa? Nesse caso, certamen-
te, você não trabalha para uma empre-
sa e sim para seu chefe, mesmo que 
suas ideias sejam altamente favoráveis 
ao negócio, seja para os clientes e 
acionistas ou mesmo para a melhoria 
de processos da organização.

Diferentemente desse cenário, 
existem aqueles que não trabalham 
para seus chefes, mesmo tendo um 
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Amigos
Existem cinco estágios em uma carreira.

O primeiro estágio é aquele em que um fun-
cionário precisa usar crachá, porque quase 
ninguém na empresa sabe o nome dele. 

No segundo estágio, o funcionário começa a 
ficar conhecido dentro da empresa e seu so-
brenome passa a ser o nome do departamento 
em que trabalha. Por exemplo, Heitor de con-
tas a pagar. 

No terceiro estágio, o funcionário passa a ser 
conhecido fora da empresa e o nome da em-
presa se transforma em sobrenome. Heitor do 
banco tal. 

No quarto estágio, é acrescentado um título 
hierárquico ao nome dele: Heitor, diretor do 
banco tal. 

Finalmente, no quinto estágio, vem a distinção 
definitiva. Pessoas que mal conhecem o Heitor 
passam a se referir a ele como “o meu amigo 
Heitor, diretor do banco tal”. 

Esse é o momento em que uma pessoa se 
torna, mesmo contra sua vontade, um “amigo 
profissional”.

Existem algumas diferenças entre um amigo, 
que é amigo, e um amigo profissional. 

Amigos que são amigos trocam sentimentos. 

Amigos profissionais trocam cartões de visita. 

Uma amizade dura para sempre. 

Uma amizade profissional é uma relação de 
curto prazo e dura apenas enquanto um esti-
ver sendo útil ao outro. 

Amigos de verdade perguntam se podem ajudar. 

Amigos profissionais solicitam favores. 

Amigos de verdade estão no coração. 

Amigos profissionais estão em uma planilha. 

É bom ter uma penca de amigos profissionais. 
É isso que, hoje, chamamos networking, um 
círculo de relacionamentos puramente profis-
sional. Mas é bom não confundir uma coisa 
com a outra. 

Amigos profissionais são necessários. 

Amigos de verdade, indispensáveis. 

Algum dia (e esse dia chega rápido), os únicos 
amigos com quem poderemos contar serão 
aqueles poucos que fizemos quando amizade 
era coisa de amadores.

chefe. Estranho? Não! Esses são os 
empreendedores e, muitas vezes, te-
midos pelos próprios chefes paterna-
listas, pois podem ameaçá-los, mes-
mo involuntariamente. Essas pessoas 
não se preocupam muito com o que 
o chefe acha, pois as convicções de 
suas entregas e resultados estão aci-
ma das relações hierárquicas de uma 
organização. O “ambiente” o reconhe-
ce e o leva para patamares superiores, 

mesmo que ele não esteja visando isso 
diretamente. Interessante, não é?

Mas e aqueles que dizem orgulho-
samente que trabalham para aquele 
famoso CNPJ? Tome cuidado, pois eu 
nunca vi nenhum famoso CNPJ sair 
falando por aí que se orgulha de ter 
aquele CPF na sua lista de colabora-
dores. Você pode ser apenas mais um!

Quero fechar este artigo com uma 
mensagem que recebi via e-mail e gos-
taria de dividir com os leitores. Trata-se 
de um artigo pequeno, do famoso Max 
Gehinger, intitulado Amigos. 

Newton Velloso é Diretor-Financeiro do Grupemef.
E-mail: newton.velloso@uol.com.br

Uma amizade profissional é 
uma relação de curto prazo 
e dura apenas enquanto um 
estiver sendo útil ao outro.
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Lembro-me como se fosse hoje. Já 
estava na Bayer havia mais de um ano 
no cargo de gerente médico e gosta-
va muito do que estava fazendo, mas 
almejava crescer na empresa. Para 
isso, sabia que aprender marketing 
era fundamental.Como esse era o meu 
primeiro emprego na indústria farma-
cêutica, não tinha alguém que pudes-
se me orientar em termos de carrei-
ra. Assim, apostei na minha intuição. 
Como gerente médico, eu estava indo 
muito bem. Nesse período, já domina-
va minha função a ponto de achar que 
era o momento de falar com o presi-
dente da companhia. Expliquei-lhe que 
queria me aprimorar profissionalmente 
e que, além da parte médica, gostaria 
muito de me desenvolver na área de 
gerência de produto. Disse-lhe tam-
bém que pretendia aprender alemão e 

Aprimoramento

A maioria das pessoas 
perde promoções por 
não ter se preparado 

adequadamente.

A importância do 
desenvolvimento profissional
Mario Grieco

que abriria mão de minhas férias por 
um estágio na matriz. 

Consegui o que queria: passei 
três meses em Leverkusen, na Ale-
manha. Durante um mês, fiz um cur-
so intensivo de alemão. Tinha aulas 
de manhã, tarde e noite. Nos dois 
meses seguintes, estagiei na área 
de marketing e gerência de produto. 
A grande surpresa foi que, ao voltar, 
me deram um produto para lançar no 
Brasil. O restante da história culminou 
com o lançamento bem-sucedido do 
produto e minha promoção a gerente 
de produto.

Essa experiência me ensinou a va-
lorizar tremendamente colaboradores 
comprometidos com o seu desenvolvi-
mento. Nós somos responsáveis pelo 
nosso desenvolvimento. Nossa carrei-
ra é muito importante para deixar so-
mente nas mãos da área de Recursos 
Humanos ou da nossa chefia. 

Portanto, para se ter sucesso na 
carreira profissional é muito importan-
te o treinamento planejado, além de 
determinação para cumprir o que foi 
traçado, tendo em mente sempre o 

objetivo final.
A maioria das pessoas 

perde promoções por não 
ter se preparado adequa-
damente e por não dar 
a devida importância a 
cursos e treinamento, en-

fim, ao seu próprio desenvolvimento.  
Na maioria das vezes culpam a falta 
de tempo, acreditando que por se 
dedicarem intensamente ao trabalho 
serão promovidas no futuro. Mas não 
é bem assim. 

A história dos lenhadores ilustra 
bem a importância do treinamento. 
Havia dois lenhadores, um com idade 
avançada e o outro bem jovem. Traba-
lhavam o dia todo cortando árvores e, 
ao final do dia, o jovem sempre tinha 
cortado menos árvores. Como isso era 
possível? Dia após dia, quanto mais 
ele se esforçava, menos árvores ele 
cortava. O outro, por sua vez, apesar 
da idade, sempre cortava mais e pa-
rava para descansar quase de hora 
em hora. O segredo é que ele parava 
para afiar o machado e, por isso, sua 
produtividade era muito maior. Portan-
to, afiar o machado significa fazer cur-
sos, ler livros, participar de eventos de 
treinamento e ser sempre um eterno 
aprendiz. Se você não estiver dedican-
do 30% do seu tempo em desenvolvi-
mento pessoal, você não está se pre-
parando adequadamente para crescer 
profissionalmente e assumir posições 
de chefia.

Sempre estimulei o desenvolvimen-
to dos meus colaboradores. Cheguei 
mesmo a criar uma universidade dentro 
da empresa. Toda vez que algum co-
laborador vem solicitar ajuda para se 

desenvolver, sempre o apoio 
e acompanho seu desen-
volvimento, pois, com cer-

teza, essa é a pessoa que 
eu irei promover. 

Mario Grieco é Presidente para o Brasil da moksha8.
www.moksha8.com

 | Set-Out 2009 54



Untitled-2   1 18/5/2009   11:05:32



De tempos em tempos, alguns 
termos tecnológicos colocam-se em 
voga em nosso cotidiano, fazendo 
com que seja praticamente impossível 
ignorá-los. Fato é que nem todos nós 
temos tempo de acompanhar essa 
evolução, que acontece cada vez mais 
rapidamente.

O objetivo deste artigo é elucidar 
um conceito cada vez mais em uso, 
que pode ser de extrema valia para 
profissionais das mais diversas áreas: 
a computação móvel, termo que por si 
só dá origem a alguns outros assuntos 
que serão discutidos a seguir.

Segundo a Wikipédia, enciclopédia 
digital colaborativa, o termo compu-
tação móvel sinaliza a habilidade de 
se fazer uso da tecnologia enquanto 
movimenta-se. Trazendo esse termo 
para a realidade corporativa, signifi-
ca podermos realizar partes do tra-
balho fora do escritório ou ambiente 
fixo, onde, usualmente, esse trabalho 
é realizado, como, por exemplo, em 
viagens, reuniões externas, enfim, em 
qualquer impossibilidade momentânea 
de se estar presente no ambiente físico 
do escritório.

Quem pode usufruir 
desta mobilidade?
Há um pensamento errôneo de 

que somente profissionais diretamen-
te ligados à tecnologia enquadram-se 
no conceito da computação móvel. Os 
equipamentos e os softwares estão 
evoluídos de tal forma, que qualquer 
profissional que utilize um computador 
para executar determinadas tarefas do 
seu dia a dia pode adotar e se bene-
ficiar da computação móvel, seja em 
um nível básico ou mais abrangente.

O uso da computação móvel já é 
uma realidade em vários segmentos, 

desde canteiros de obras, operações 
em alto-mar, pesquisas etc.

Como exemplo prático da aplica-
ção da tecnologia móvel, podemos 
citar vendedores e representantes de 
determinadas áreas que passam boa 
parte do seu tempo em movimento. 
No paradigma anterior, a rotina desse 
vendedor consistia em fechar pedidos 
com os clientes em seus estabeleci-
mentos e, ao final do dia, repassar os 
pedidos à sua empresa, que, a partir 
daí, daria andamento ao restante do 
processo. Nesse novo paradigma de 
trabalho, o vendedor pode lançar o pe-
dido de forma digital ainda no local de 
sua visita. Tal pedido é transferido em 
tempo real para a empresa, que pode 
processá-lo e faturá-lo antes mes-
mo que seu representante parta para 
o próximo cliente. Faltas de estoque, 
mudanças nas condições comerciais 
ou de entrega, entre outras informa-
ções vitais podem ser repassadas na 
hora para o cliente, possibilitando as-
sim que a tomada de decisões, que 
poderia levar dias, seja feita em ape-
nas alguns minutos, trazendo agilidade 
e otimização de processos para todos 
os envolvidos.

Como isso é possível?
Ultimamente, os maiores fabrican-

tes e desenvolvedores de tecnologia 
estão investindo pesado em equipa-
mentos e programas para facilitar e es-
palhar a mobilidade digital. Fabricantes 
de computadores desenvolvem note-
books e netbooks cada vez mais aces-
síveis, e empresas de telecomunicação 
lançam novos modelos de celulares e 
smartphones cheios de recursos para 
produtividade móvel. As desenvol-
vedoras de softwares também estão 
nessa corrida, brigando para coloca-

rem seus sistemas operacionais e pro-
gramas nos novos dispositivos.

Vamos tentar exemplificar e des-
crever brevemente os principais tipos 
de equipamentos disponíveis no mer-
cado para computação móvel: 

Notebook: computador portátil, com 
capacidade de processamento e arma-
zenagem bem próxima, às vezes, até 
superior a de um computador comum;

Netbook: computador portátil, me-
nor e com menos capacidade de pro-
cessamento e armazenagem que um 
notebook. O intuito é servir como ter-
minal de acesso à internet, por onde 
irão ser acessados programas e dados 
“nas nuvens” (vide próximo trecho);

Smartphone: aparelho de telefo-
nia celular, geralmente com tela maior, 
capaz de suportar versões adaptadas 
dos programas para computador mais 
utilizados no dia a dia;

Modem 3G: pequeno aparelho re-
ceptor de sinais que, ligado a um com-
putador, netbook ou notebook provê 
acesso em banda larga à internet por 
meio da rede de telefonia celular. Esse 
serviço é cobrado à parte pela com-
panhia.

Pendrive: dispositivo portátil de ar-
mazenagem de dados, utilizado para 
trafegar arquivos de tamanhos varia-
dos entre computadores. É utilizado 
também para armazenar arquivos que 
necessitam estar sempre à mão.

E os dados como ficam?
Escrever textos, alimentar planilhas 

e fazer apresentações são algumas 
das funções mais utilizadas quando se 
está fora da empresa. Entretanto, há 
um importantíssimo fator que deve ser 
levado em conta: os dados.

Digamos que você está em viagem 
fora do País e necessita revisar um con-

Tecnologia da informação

Escritório móvel
Paulo Eduardo Corallo
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trato urgente ou até mesmo finalizar um 
documento que ficou pendente. E ago-
ra, como acessar esses arquivos?

Há um conceito recente, porém 
muito comentado, chamado “com-
putação em nuvens”. Segundo essa 
nova tendência, seus dados, arquivos 
e até programas podem ficar armaze-
nados em algum lugar da própria in-
ternet, possibilitando assim o acesso a 
partir de qualquer terminal capacitado 
no globo. A internet é considerada a 
“grande nuvem” de computadores.

Exemplificando o conceito, significa, 
entre outras vantagens, que você pode 
começar a produção de uma planilha 
na rede da empresa pela manhã, sair 
em viagem e continuá-la no dia seguin-
te, de qualquer lugar do mundo, ape-
nas acessando novamente a rede da 
empresa. Você poderia, por exemplo, 
acessar os dados do ERP para finalizar 
uma proposta ou tomar uma decisão 
sem precisar estar fisicamente no escri-
tório, além de não precisar adquirir uma 
licença exclusiva do software para uso 
esporádico em seu notebook. Muitas 
empresas estão utilizando a computa-
ção em nuvens para diminuir custos de 
licenciamento de softwares e manuten-
ção de equipamentos.

O que é preciso?
Dois fatores são cruciais para se 

obter um escritório móvel eficiente: um 
aparelho adequado às suas necessi-
dades e uma conexão confiável com 
a internet.

Quando falamos em aparelho ade-
quado, significa que você não precisa 
carregar um computador portátil se sua 
necessidade é apenas acompanhar e 
responder e-mails ou, eventualmente, 
uma consulta em sites na internet, fun-
ções que hoje em dia são perfeitamen-

te atendidas pelos aparelhos celulares 
mais modernos. Do mesmo modo, 
você não deve basear sua operação 
móvel apenas em um smartphone se 
você precisa editar planilhas comple-
xas, rever fórmulas ou confeccionar 
documentos técnicos. Nesse caso, a 
melhor escolha seria um netbook ou, 
caso utilize algum programa mais pe-
sado ou específico, um notebook.

Além do equipamento, uma boa 
conexão com a internet é indispen-
sável. A tecnologia de banda larga via 
celular ainda não alcançou o ápice de 
sua evolução no Brasil, porém, já é 
possível utilizar esse tipo de solução, 
principalmente no eixo dos grandes 
centros.

Se você acha que pode se bene-
ficiar com um escritório móvel, avalie 
suas necessidades e faça parte dessa 
nova tendência. 
Referência: 1. http://en.wikipedia.org/wiki/
Mobile_computing 2. http://pt.wikipedia.org/wiki/
Computa%C3%A7%C3%A3o_em_nuvem

Paulo Eduardo Corallo é Gerente de Projetos Digitais 
e Sócio-Diretor da Jet Sites, empresa de e-business.
E-mail: paulo@jetsites.com.br
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Mantendo sua tradição de pro-
mover encontros entre profissionais e 
executivos da indústria farmacêutica, 
o Grupemef realizou seu primeiro fó-
rum para debater temas relacionados 
à produtividade e efetividade da Força 
de Campo. O evento, que durou um 
dia, aconteceu em um hotel na Zona 
Sul de São Paulo. A programação 
contou com uma vasta agenda que 
incluiu diversos debates sobre assun-
tos estratégicos, organizados em dois 
blocos distintos: Gestão da Força de 
Vendas & Métricas de Produtividade. 

O evento recebeu 47 pessoas, re-
presentantes de 27 empresas farma-
cêuticas nacionais e multinacionais. 

Em foco

O objetivo do evento foi agregar valor e atualizar 
os presentes quanto a temas relevantes das 
áreas de Produtividade e Efetividade.

Fórum de Produtividade e 
Efetividade da Força de Vendas

Newton Velloso, atual Diretor-Finan-
ceiro da entidade e ex-colaborador 
da Boehringer Ingelheim, foi o respon-
sável pela organização e mediação, 
trazendo para o ambiente do fórum a 
experiência e o conhecimento de pro-
fissionais e prestadores de serviços 
que atuam diretamente na área.

O objetivo foi agregar valor e atua-
lizar os presentes quanto a temas rele-
vantes, voltados para os profissionais 
que atuam nas áreas de Produtividade 
e Efetividade das empresas.

Repercussão positiva
Na ocasião, foram proferidas cin-

co palestras, seguidas de workshops 

para debates dos conteúdos apresen-
tados em grupos. 

No final do dia, os participantes ti-
veram a oportunidade de avaliar os 
workshops, que registraram reper-
cussão bastante positiva. “Com esse 
resultado, a equipe do Grupemef fica 
encorajada em criar outras oportuni-
dades para discussões. Acreditamos 
que, dessa forma, estamos fazendo a 
nossa parte, estimulando o encontro 
entre profissionais e discorrendo sobre 
temas complexos que envolvem nosso 
dia a dia. Pretendemos realizar, no míni-
mo, dois encontros anuais desse porte, 
sempre atentos aos temas relevantes 
do setor”, comenta Newton Velloso. 
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Solução editorial e promocional
É sempre a mesma história, para cada ação, vários fornecedores e muita dor 
de cabeça. Troque tudo isso por um parceiro que resolve tudo para você.

Design, impressão e acabamento. Impressão digital para pequenas tiragens e 
personalização, ou offset para médias e grandes tiragens. Todos os acabamentos 
disponíveis no mercado para suas peças de treinamento, material promocional 
ou projeto editorial. Expedição alinhada com a logística da indústria.

Conhecemos muito bem a indústria farmacêutica e temos know-how para 
apresentar as soluções que todo projeto especial precisa para acontecer.

Vamos conversar?

Fale com a gente pelo telefone 11 4223-5911
ou escreva para atendimentofarma@pigma.com.br

Rua Major Carlo Del Prete, 1.708 – Cerâmica, São Caetano do Sul – 09530-001

www.pigma.com.br



Dando início aos III Jogos Abertos 
Sindusfarma, a Caminhada da Solida-
riedade aconteceu em 29 de agosto, 
no Parque do Ibirapuera, em São Pau-
lo. Na bonita e ensolarada manhã de 
inverno, cerca de 300 participantes – 
entre eles, profissionais das indústrias 
farmacêuticas, fornecedores e presta-
dores de serviços do setor e seus fa-
miliares – estavam reunidos, por volta 
das 10h00, para colocar em prática o 
que diz o slogan dos Jogos Abertos: 
“Vida saudável é o nosso movimento”. 

Na cerimônia de abertura, estive-
ram presentes Eni Fabre, representan-
do o Secretário de Esportes, Lazer e 
Recreação de São Paulo; Walter Feld-

man, Deputado Federal; Luiz Fernan-
do Buainain, Presidente da Abafarma; 
Marcelo Eduardo Oliveira, Diretor da 
Wheaton, e Arnaldo Pedace; Coorde-
nador dos Jogos e Gerente de Rela-
ções Trabalhistas do Sindusfarma.

Durante a cerimônia, também es-
teve presente o padrinho dos Jogos 
Abertos deste ano, Zequinha Barbosa, 
campeão olímpico de atletismo e um 
dos dez melhores atletas do mundo. 
Em sua saudação aos presentes, Ze-
quinha Barbosa destacou as quatro 
características imprescindíveis para 
o sucesso de um atleta: disciplina, 
determinação, perseverança e co-
ragem. Ele enfatizou ainda a impor-

Evento

III Jogos Abertos do Sindusfarma

Caminhada da Solidariedade 
marca início dos

A Caminhada da 
Solidariedade 

aconteceu no Parque 
do Ibirapuera, em São 
Paulo, e reuniu cerca 
de 300 participantes.
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Os palhaços Alegria e Sorriso acompanharam todo o percurso
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tância da atividade física para todos.  
A Caminhada, ao estabelecer a troca 
do kit de participação por um quilo 
de alimentos não perecíveis, também 
conseguiu um outro objetivo: a arre-
cadação de mais de 350 quilos de di-
versos produtos que serão entregues 
a oito entidades assistenciais. A arre-
cadação vai continuar durante todos 
os dias de jogos e os organizadores 
esperam alcançar duas toneladas de 
alimentos até o final de novembro.

Vale destacar ainda a participação 
de Marcelo Pinto, o Dr. Risadinha, 
autor do livro Sorria, você está sendo 
curado, que antes do início da Cami-
nhada comandou uma sessão de ri-

soterapia, com exercícios que levaram 
todos os presentes a dar boas garga-
lhadas. “Uma boa caminhada, assim 
como o riso, libera endorfina, e corpo 
endorfinado é corpo relaxado. Todos 
precisam saber que cinco minutos de 
gargalhadas equivalem a cinco minu-
tos de exercícios aeróbicos”, explicou.

Também foi registrada a presença 
da dupla de palhaços Alegria e Sorriso, 
atletas que realizam um trabalho volun-
tário nos finais de semana, participan-
do de um grande número de eventos 
voltados ao esporte. 

Nesta edição dos Jogos Abertos 
está confirmada a participação de cer-
ca de 1.600 atletas. O evento acon-

Evento

O campeão olímpico Zequinha Barbosa é o 
padrinho dos Jogos Abertos deste ano

Arnaldo Pedace, Gerente de Relações 

Trabalhistas do Sindusfarma, agradeceu 

o apoio dos patrocinadores do evento
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tecerá até 28 de novembro de 2009. 
As empresas participantes são Abbott, 
Aché, Allergan, Ariston, Astrazeneca, 
Baxter, Bayer, Blausiegel, Boehringer, 
Daiichi Sankyo, Eli Lilly, Eurofarma, 
Chiesi, Genzyme, Igefarma, Mante-
corp, Pfizer, Roche, sanofi-aventis, 
Schering Plough, Solvay, Wyeth, Zam-
bon e Zodiac.

Os III Jogos Abertos Sindusfarma 
têm o patrocínio de Eurofarma, Grupo 
Wheaton, Wyeth, Chiesi Farmacêutica, 
Vedat, Abafarma – Associação Brasi-
leira do Atacado Farmacêutico, Pfizer 
e FortKnox. Também contam com o 
apoio do Ministério dos Esportes, da 
Secretaria Municipal do Verde e Meio 
Ambiente, da Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Recreação de São 
Paulo, FCE Pharma – NurnbergMesse, 
sanofi-aventis, Alcan, Aché, Janssen-
Cilag, ABCFarma e Revista Brasileira 
de Medicina – Editora Moreira Jr. Infor-
mações sobre o regulamento e tabela 
dos jogos estão disponíveis no site do 
Sindusfarma: www.sindusfarma.org.br. 

Evento

A troca do kit de participação por um 

quilo de alimentos não perecíveis 

beneficiará entidades assistenciais 

Antes da caminhada, os participantes fizeram exercícios 

de risoterapia, orientados pelo Dr. Risadinha 
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O perfil do executivo de vendas aos 
distribuidores vem passando por muitas 
transformações em função da consoli-
dação das distribuidoras em um univer-
so cada vez mais reduzido de empresas, 
o que provoca acirrada competição por 
uma boa exposição nas redes de dro-
garias. Profissionais do setor de bens 
de consumo não-duráveis também vêm 
obtendo destaque nesse mercado devi-
do ao dinamismo e agilidade que o vare-
jo impõe, exigindo ainda que os gestores 
do mercado farmacêutico saiam mais de 
sua zona de conforto. 

Além da capacidade de liderar um 
grande número de profissionais da 
Força de Vendas, esse executivo pre-
cisa ter visão estratégica e uma boa 
capacidade analítica para justificar no-
vos investimentos em campanhas pro-
mocionais, em função da rentabilidade 
e sazonalidade dos produtos no ponto 
de venda. Adicionalmente, muitas em-
presas também terceirizam uma parte 
de seus promotores de vendas, o que 
demanda uma liderança indireta para 
se obter colaboração e adesão dos 
parceiros de negócios. 

Com a globalização e escala con-
centrada em grandes redes varejistas, 
como Carrefour e Walmart, que vêm 
cada vez mais abrindo espaço à co-
mercialização de medicamentos, o in-

Recursos Humanos

O executivo da cadeia de 
distribuição farmacêutica
André Jacques Pasternak

glês também passa a ser um requisito 
essencial para se ter melhores condi-
ções em negociações com as matrizes 
dessas redes no exterior. Nesse cená-
rio, o trade marketing também ganha 
uma maior relevância nos negócios na 
obtenção de sinergias e condições co-
merciais diferenciadas. 

Dentro dos atacadistas, além do 
relacionamento com a área de com-
pras, esse executivo também precisa 
saber transitar com os acionistas das 
distribuidoras, que são os principais 
influenciadores na viabilidade de con-
dições e acordos comerciais. Também 
é importante a capacidade de mobili-
zar esforços e obter colaboração das 
outras áreas, entre elas a de suprimen-
tos, que tem um papel crucial nessa 
cadeia. De nada adianta uma previsão 
de vendas mais agressiva se o produto 
não estiver disponível no estoque dos 
distribuidores e nas gôndolas das re-
des de drogarias.

Os projetos de recrutamento de 
profissionais para o mercado farma-
cêutico, com foco na cadeia de distri-
buição, vêm ocorrendo com uma fre-
quência cada vez maior. Percebemos 
que, além das características citadas 
anteriormente, esse executivo tam-
bém precisa transitar bem entre as 
etapas de estratégia e execução, de-

monstrando proatividade em vez de se 
esquivar e dizer que o problema é da 
área do outro. 

Cada vez mais, o mercado exige 
pessoas que tragam a responsabilida-
de para si e auxiliem os outros seto-
res no alcance das metas, já que uma 
única aresta não aparada já impacta 
negativamente no resultado e, conse-
quentemente, no bolso do profissio-
nal. Estamos falando de trabalho em 
equipe. Todos estão no mesmo barco, 
que deve remar na mesma direção. 
Ou seja, esse executivo não pode ficar 
apenas nos bastidores. Ele também 
precisa estar presente no dia a dia da 
operação, antecipando tendências e 
propondo ações preventivas antes que 
estas se tornem corretivas.

No médio e longo prazos, o merca-
do de distribuição farmacêutico pedi-
rá que os executivos se reciclem e se 
atualizem em uma velocidade maior, 
que saibam desenvolver e apresen-
tar relatórios de acompanhamento de 
vendas com indicadores de desempe-
nho, incluindo uma visão mais holística 
do todo, além de mostrar capacidade 
de liderança e influência sobre vários 
interlocutores internos e externos. 

André Jacques Pasternak é Diretor da 
FESA para o setor de Life Sciences.
E-mail: fesa@fesa.com.br
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Uma maneira simples, mas não simplista, de definir 

um sistema é: “um conjunto de agentes dinamicamente 

inter-relacionados”. Isto significa que um componente 

de um sistema é impactado por movimentações em 

outros componentes, que, por sua vez, os impactam 

também. A consequência é uma situação na qual não 

há linearidade e com baixa previsibilidade, já que não 

se sabe exatamente onde vai acontecer o reflexo de 

cada estímulo. Os sistemas sociais 

têm essa natureza e, por isso, nos 

surpreendem a todo instante, geran-

do movimentações imprevisíveis e, 

muitas vezes, inexplicáveis à luz da 

nossa limitada capacidade de cogni-

ção – quando comparada à enorme 

complexidade da realidade em que 

vivemos.
Uma pesquisa realizada recen-

temente, que comentei no blog da 

minha empresa (www.ynner.com.br/

blog), aponta uma hipótese realmente 

surpreendente que gerou boas con-

versas com outros consultores, além de despertar a 

curiosidade de alguns alunos. É um caso típico de uma 

reação sistêmica não previsível, já que todo o mundo 

fala incansavelmente do triunfo iminente da mídia online 

sobre a offline. Reproduzo aqui o que escrevi:

No artigo “Escapismo em Alta no Mundo da Pro-

paganda” é levantada uma tese interessante: a publi-

cidade online dá a impressão de gerar mais resultado 

porque o último click antes da compra acontece por 

meio da internet – principalmente do Google. Mas, um 

consumidor só tem maior propensão a seguir um link 

se ele tiver uma marca construída em sua cabeça, o 

que geralmente acontece por intermédio da mídia offli-

ne. Pode até não ser verdade, mas que faz sentido, faz. 

Precisamos pensar a respeito.

Na verdade faz todo o sentido. E para alimentar essa 

convicção, sugiro que recorramos a um paralelo encon-

trado na relação propaganda de marca e merchandising 

Comunicação

A mídia offline 
marca sua posição
Yuri Trafane

no ponto de venda. Todos sabem da crescente impor-

tância da comunicação com o consumidor no momento 

em que ele vai comprar. Por isso, ao longo das últimas 

décadas, as empresas têm investido cada vez mais nes-

sa área. Entretanto, não abandonaram a propaganda de 

construção de marca, pois sabem que o consumidor 

pode até mudar de ideia quando está na loja, mas só 

faz isso entre as marcas que considera merecedoras de 

sua confiança. Ou seja, aquelas que 

estão no seu rol de possível escolha.

O mesmo raciocínio vale para a 

relação mundo online, propaganda 

offline. Imagine que um consumidor 

em busca de certo produto veja es-

tampados à sua frente dois banners 

sobre a mesma categoria. Um de 

uma marca que ele conhece e nutre 

simpatia e outro de uma marca que 

ele mal conhece. Advinha qual dos 

links serão seguidos? Posso afirmar 

mais: com base em estudos recentes 

da neurociência, podemos apostar 

até que nosso consumidor virtual não verá o banner 

da marca desconhecida, que será filtrado em nome da 

sanidade mental.

Apesar de considerada considerada ultrapassada, a 

física newtoniana nos traz boas lições: “A toda ação cor-

responde uma reação de mesma intensidade e sentido 

contrário”. Traduzindo para o mundo da comunicação: a 

migração em massa para a mídia online pode tumultuar 

de tal forma esse caminho de acesso ao consumidor, que 

apenas as marcas fortes serão notadas no turbilhão de 

berros das empresas em busca da atenção dos donos 

do dinheiro. E essas marcas provavelmente continuarão 

a ser construídas no mundo offline — o que será ainda 

mais fácil se sobrarem poucos anunciantes que acreditam 

nisso, refugiando-se cada vez mais na mídia eletrônica. 

Yuri Trafane é Professor Universitário, Consulto r em Marketing 

e Diretor-Executivo da Ynner M arketing & Treinamentos.

E-mail: yuri@ynner.com.br

A publicidade online 

dá a impressão 
de gerar mais 

resultado porque 
o último click 

antes da compra 
acontece por 

meio da internet.
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Notícias

O mercado brasileiro de 
medicamentos e produtos para 
a saúde figura entre os dez 
maiores do mundo. O Brasil é tido 
como referência em várias áreas 
do cuidado à saúde por utilizar 
novas tecnologias e modelos de 
gestão. A economia da saúde e, 
especialmente a Farmacoeconomia, 
são áreas que podem auxiliar 
profissionais da saúde, gestores e 
formuladores de políticas de saúde 
na difícil tarefa de tomar decisões 
em um ambiente de escassez de 
recursos. Foi pensando nisso que 
a Doctor Press Editora Científica 
lançou, em Belo Horizonte (MG), 
o JBES – Jornal Brasileiro de 
Economia da Saúde no I Simpósio 
Internacional de Farmacoeconomia 
no SUS. “Nossa intenção com a 
criação do JBES é oferecer um 
periódico científico, respaldado por 
um conselho editorial de excelência, 

Começam os III 
Jogos Abertos 
Sindusfarma

A primeira rodada dos Jogos Abertos 
do Sindusfarma teve início em 12 
de setembro e foi marcada pela 

garra dos atletas e a animação das 
torcidas, muito comprometidas 

com suas equipes.  Todos os jogos 
dessa rodada aconteceram nas 
quadras do Grêmio Pfizer, sendo 
oito partidas de Futsal Masculino, 
duas de Society Feminino e duas 
de Society Masculino Master. A 

competição, que acontece até 28 
de novembro de 2009, contará com 

a participação de cerca de 1.600 
atletas de diversos laboratórios.

Creative Design reúne clientes em SP
Em uma ação inédita, a Creative Design realizou, no período 
de 19 a 21 de agosto, um evento no Hotel Blue Tree Morumbi, 
em São Paulo. Durante três dias, a empresa recebeu a visita 
de 1.400 pessoas de todos os segmentos, incluindo gerentes, 
assistentes e compradores da indústria farmacêutica.

O objetivo da Creative foi apresentar aos seus clientes a sua nova 
coleção de produtos da linha 2010, de uma maneira diferente e com 
um toque mais personalizado. Diante do grande sucesso da iniciativa, 
a empresa pretende realizar novos eventos como esse para clientes 
do Rio de Janeiro. Na ocasião, todos os participantes, além de conferir 
as novidades, receberam um catálogo com a linha completa  2010.
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Custo hospitalar para tratamento da fratura aguda 
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Hospital cost to treat acute femoral fracture due to osteoporosis at 
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alternatives for a cost-effectiveness analysis in Brazil

Veras RP, Sancho LG, Caldas CP, Ferreira PC, Griebler MI, Mazzei S
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da esquizofrenia no contexto do Sistema Único de Saúde 

Economic evaluation of paliperidone ER for the treatment of 

schizophrenia in the context of Brazilian Public Health Care System
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Jornal de Economia 
da Saúde

que atue como veículo para 
disseminação do conhecimento 
gerado em Economia da Saúde no 
Brasil. Tais áreas do conhecimento 
só serão úteis como alicerces do 
processo decisório no dia a dia 
do gestor municipal, estadual e 
federal, se estiverem disponíveis em 
periódico com grande capilaridade, 
com linguagem clara e objetiva e, 
principalmente, com transparência 
na descrição dos métodos 
empregados nos diferentes estudos 
e análises econômicas”, disse o 
Editor-chefe, Dr. Denizar Vianna 
Araújo, Professor de Clínica Médica 
da UERJ e um dos maiores nomes 
da farmacoeconomia no Brasil.
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Profissionais e empresas agora res-
piram um pouco mais aliviados: a fami-
gerada crise já dá sinais de enfraque-
cimento, embora não na velocidade 
e na dimensão que todos gostariam. 
Ainda é pouco, mas, diante das catas-
tróficas previsões que foram feitas no 
seu auge, já é um bom motivo para se 
acreditar que o pior já passou e que a 
vida continua como antes.

Muitas sequelas emocionais – além 
das financeiras – ficaram e vão con-
tinuar por algum tempo. Empregos 
foram perdidos, oportunidades foram 
deixadas de lado, planos e projetos 
foram adiados e muitas empresas, se 
não fecharam, tiveram seus alicerces 
comprometidos e perderam a solidez 
de antes. Para todos, agora há um lon-
go e difícil caminho de recuperação – 
certamente possível, mas nem por isso 
mais fácil.

No caso específico das demis-
sões, cabe aos principais gestores das 
empresas uma cuidadosa reflexão a 
respeito. Há casos em que ocorreram 
precipitações e excessos nas decisões. 
Muitos profissionais dedicados, com-
prometidos e talentosos foram dispen-
sados aos milhares, em nome de uma 
às vezes discutível redução de custos. 
Nem todas as empresas que demiti-
ram, procederam de forma planejada 
ou negociada. De qualquer forma, o lei-
te já foi derramado e, nesse momento, 
a questão é saber como vai ser o “dia 
seguinte” – ou seja, o hoje.

Com a crise, os funcionários viram 
seus colegas perderem os empregos, 
assitiram, desconsolados, à suspen-
são ou cancelamento dos programas 
de benefícios, motivação, melhoria do 
clima e qualidade de vida – e alguns 

até negociaram para baixo seus salá-
rios para se manter no emprego.

Quais consequências compor-
tamentais pode-se esperar de tudo 
isso? A insegurança permanece entre 
os profissionais, porque há o natural 
receio de que a crise ressurja forte 
como no começo. E, se isso aconte-
cer, quem serão os próximos “sacrifi-
cados”? Se no auge da crise, profis-
sionais tão dedicados e competentes 
saíram, por que não sairia quem ficou 
e achava que tinha escapado? Quais 
os critérios que foram adotados duran-
te a crise para escolher os demitidos? 
E quais serão adotados se a empre-
sa precisar “enxugar” ainda mais seus 
custos?

Contarão pontos a lealdade, o 
comprometimento, a dedicação, o 
tempo de casa, os bons serviços pres-
tados e os ótimos resultados atingidos 
no passado? Deve haver funcionários 
se perguntando: por que a empresa 
mandou “fulano” embora, se era tão 
competente? Por que não mandou o 
“sicrano”, que é notoriamente menos 
capaz?

Essas são feridas que precisam ser 
tratadas daqui para frente, e cabe às 
empresas que demitiram, refletir a res-

peito e avaliar se existem tais feridas 
na sua estrutura e no seu clima inter-
no. Para consolidar a vitória definitiva 
sobre a crise, não convém a nenhuma 
empresa conviver com um ambiente 
de desconfiança, insegurança e res-
sentimentos. Onde houver sequelas, 
será preciso recuperar a amizade, a 
admiração, a confiança e o compro-
metimento de toda a equipe. Precisará 
ser feito um pacto sincero, profissional, 
positivo e consistente para se “come-
çar de novo”. 

Esse será um trabalho delicado, 
mas fundamental. Um trabalho trans-
parente e convincente de diálogo, feito 
por profissionais qualificados e expe-
rientes, capazes de interagir e estabe-
lecer empatia com todos os colabo-
radores para entender as razões dos 
sentimentos e expectativas de cada 
um. Não se trata de justificar as de-
missões, mas de esclarecer as causas 
globais da crise: a situação em que 
a empresa ficou, as consequências 
naturais e a necessidade de medidas 
de sobrevivência geradas a partir daí.  
É indispensável que esse trabalho seja 
focado em novas atitudes, condutas e 
políticas que passam a ser necessárias 
daqui para frente para a empresa reto-
mar o crescimento anterior. Mas para 
que esse trabalho atinja o efeito dese-
jado, é preciso que haja credibilidade e 
boa vontade em todo o processo. Re-
cuperar confiança é muito mais difícil 
do que inspirá-la. 

Floriano Serra é psicólogo, consultor, palestrante 
e Presidente da SOMMA4 Consultoria em Projetos 
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

A geração profissional pós-crise 
Novo desafio na gestão de pessoas
Floriano Serra

Dose única

Para consolidar a vitória 
definitiva sobre a crise, 
não convém a nenhuma 

empresa conviver 
com um ambiente 
de desconfiança, 

insegurança e 
ressentimentos.
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