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Top Suppliers 2009
Nesta edição da Revista UPpharma, temos a satisfação de entregar aos 
leitores os resultados da pesquisa Top Suppliers 2009, que teve a participação 
de profissionais que se dedicaram muito nesse trabalho. Aliás, esse projeto 
começou no final de 2007, quando estabelecemos as diretrizes da pesquisa e 
das atividades complementares. Para isso, envolvemos renomados profissionais 
da área de pesquisa na indústria farmacêutica de modo a traçarmos a trajetória 
de um serviço novo para os leitores. Consultamos associações e entidades 
sérias, que nos apoiaram na implementação desse levantamento, que é 
publicado nas próximas páginas. A premissa de fornecer sempre informações 
consistentes ao setor foi o que nos motivou a desenvolver a Pesquisa Top 
Suppliers. Levando em consideração que a causa desse projeto é tão grande 
quanto o efeito que ele gera, é que planejamos as atividades com muito 
profissionalismo e transparência. E esse prêmio não para por aqui.
Em breve, teremos novidades para oferecer aos leitores um serviço cada 
vez melhor, mas sempre fundamentado em seriedade, responsabilidade e, 
principalmente, em criação e criatividade. Essa é a filosofia que sempre tem 
direcionado os profissionais da DPM Editora.
Sucesso a todos!
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Sonia Orestes
Diretora-Geral

Grupemef

Muitas novidades em 2010

Para o Grupemef, 2010 já começou a 
todo vapor. Para dizer a verdade, e seguin-
do os bons princípios de planejamento, nos-
sas ações para este ano foram totalmente 
planejadas já em 2009. Os princípios de 
inovação, ou melhor, o futuro no olhar da 
inovação permeará todos os nossos pensa-
mentos, e, é claro, queremos estar sempre 
em linha com as principais tendências que 
direcionam o mercado farmacêutico, repleto 
de oportunidades.

Para acompanhar esses movimentos, 
queremos agregar muito valor a toda comuni-
dade ligada à nossa instituição. O Grupemef 
relaciona-se com profissionais de diversas 
áreas das empresas farmacêuticas, organi-
zações e instituições, bem como também 
com empresas e fornecedores que suportam 
as boas iniciativas do setor. E foi pensando 
em toda essa cadeia de relacionamentos que 
chegamos até aqui com muitas novidades.

Já está em nosso site (www.grupemef.
com.br), como também nesta edição da Re-
vista UPpharma, o calendário de encontros 
e eventos de 2010. Toda a comunidade po-
derá acompanhar nossas principais ações. 
Porém, não só acompanhar, mas também 
participar! 

Gostaria de destacar que na área de de-
senvolvimento profissional, realizaremos 13 
eventos específicos para profissionais que 
atuam em diversos departamentos das em-
presas, tais como Inteligência de Mercado, 
Marketing, Produtividade & Efetividade, Trei-
namento, Eventos & Compras, e também 
para profissionais preocupados com o tema 
Sustentabilidade.

Nos dias 18 e 19 de maio, realizaremos 
também a primeira Feira de Negócios para 
Marketing e Vendas da Indústria Farmacêu-
tica. Esse é um evento totalmente inovador. 
Queremos dar a oportunidade de integração 
a todos os fornecedores que nos procuram 
solicitando apoio nas questões de acesso 
ao mercado. Nesta edição da Revista, já 

estamos com um anúncio dessa exposição. 
Preparem-se: será um evento marcante!

O apoio que demos ao novo curso MBA 
em Marketing Farmacêutico da instituição 
IPOG tem tido uma excelente repercussão. 
O curso já começou e os funcionários das 
empresas associadas ao Grupemef obtive-
ram boas vantagens econômicas.

Na área de informações, quero falar do 
nosso tradicional Boletim de Vendas. Esta-
mos trabalhando fortemente com os geren-
tes de Inteligência de Mercado das empresas 
associadas para manter essas informações 
sempre atualizadas. Em 2010, iniciaremos 
a publicação das informações de maneira 
mais estruturada e gerencial, por meio de um 
novo software analítico, fruto de uma parceria 
com um de nossos associados. Essa inova-
ção permitirá o maior compartilhamento das 
informações entre as áreas das Farmacêu-
ticas. Essa nova visão das informações virá 
acompanhada por um programa mensal de 
treinamento para usuários.

Outras pesquisas e serviços também 
continuarão disponíveis para empresas inte-
ressadas, tais como a Pesquisa Sales Force 
Health Check, com foco nas áreas de pro-
dutividade, e a Pesquisa de Imagem Institu-
cional. Nosso papel, nesse caso, é viabilizar 
informações ou serviços estratégicos de for-
ma mais acessível para as empresas que es-
tiverem interessadas.

Finalmente, falando do nosso glorioso 
evento anual, o Lupa de Ouro, já estamos 
nos preparando! Nosso tema deste ano será 
a Inovação! Mas falaremos disso um pouco 
mais adiante. 
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Interfarma

A extraordinária evolução do Bra-
sil nos últimos anos pode ser medida 
pelos temas dominantes em cada uma 
das eleições presidenciais desde a re-
democratização. Em 1989, na primeira 
delas, saciamos a fome por desfrutar e 
discutir a liberdade de pensar, de dis-
cutir e de escolher caminhos. Conquis-
tada a democracia, foi fácil definir o 
próximo grande tema – a necessidade 
de colocar em ordem a moeda, domar 
a inflação, reduzir o custo de vida. Vie-
ram então as eleições dominadas pela 
economia e, não por acaso, vencidas 
pelo executor da estabilidade, Fernan-
do Henrique. Tema resolvido, tema 
esquecido. Era hora de partir para 
questões sociais, distribuição de ren-
da, geração de emprego. Nada mais 
natural que vencesse Lula.

E agora que a democracia vingou, 
a economia estabilizou e políticas so-
ciais se impuseram, qual será o grande 
tema da eleição de 2010? Se pergun-
tarem ao povo brasileiro, a resposta 
é clara: a situação da saúde pública 
é hoje a maior preocupação do País, 
com 59% das respostas (pesquisa 
DataFolha, dezembro de 2009). Sete 
vezes mais do que o cuidado com a 
habitação, quase duas vezes mais 
do que os justificados temores com a 
segurança. Se perguntarmos para a 
oposição, provavelmente liderada por 
um ex-ministro da Saúde, será, até 

por razões eleitorais, de novo a saúde. 
E se a questão for dirigida à Ministra 
Dilma Rousseff, candidata do Gover-
no, ela poderá propor continuidade, 
sem grandes mudanças, na maioria 
das políticas do Governo. Poderá fazer 
isso com a saúde pública?

Ou seja, temos em 2010 todas as 
condições para que a questão seja 
real mente debatida, esteja presente no 
centro da polêmica eleitoral, da preo-
cupação dos candidatos, na efetiva e 
criativa prioridade dos candidatos.

Talvez seja também a oportunida-
de para além de um debate intenso, 
termos um debate com maturidade 
à altura do que o País conquistou e 
merece. Afinal, em matéria de saúde 
pública, todos já foram Governo, to-
dos puderam ver a enorme distância 
entre discurso e realidade, ambições e 
recursos, preconceitos e verdades.

Se o País conseguiu extraordinários 
consensos em termos de liberdades 
públicas, orientação econômica e po-

líticas sociais, que estranha maldição 
haverá sobre saúde pública que nos 
impeça de discutir com racionalidade? 
Temas não faltam: a necessidade de 
fortalecer o sistema público de saúde 
com mais gestão, mais qualidade e 
mais recursos; aproveitar as oportu-
nidades criadas pelo desenvolvimento 
da ciência no País e fazê-lo, realmen-
te, importante em inovação em saúde 
humana; criar um sistema moderno 
que amplie o acesso a medicamentos. 
Enfim, avaliar e festejar de forma cons-
trutiva o quanto avançamos nesses 25 
anos em pontos fundamentais como, 
por exemplo, a redução da mortalida-
de infantil. Além de não fugir dos de-
safios que a população já identificou e 
quer ver superados.

A Interfarma quer contribuir para 
que essa oportunidade não seja per-
dida. E que, a exemplo de tantos de-
safios que superamos em tão pouco 
tempo, sejamos capazes de fazer de 
2010 um ano que permita grandes 
avanços, não importa quem seja eleito. 
Para isso, nós, brasileiros, já temos a 
receita, aplicada com sucesso em pro-
blemas também muito graves. O País 
está avisando que espera por isso – 
coragem para discutir e mais coragem 
ainda para discutir racionalmente. 

Antonio Britto é Presidente da Interfarma – 
Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br

2010
Uma oportunidade para a saúde no Brasil
Antonio Britto

Temos em 2010 todas 
as condições para que 

a questão saúde pública 
seja realmente debatida 

e esteja presente no 
centro da preocupação 

dos candidatos.
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Alanac

Há momentos na vida em que se 
faz necessária uma pausa para refletir-
mos como está a nossa relação com a 
sociedade na qual vivemos. O findar de 
minha gestão na presidência da Asso-
ciação dos Laboratórios Farmacêuticos 
Nacionais (Alanac), certamente, apre-
senta-se como um desses momentos. 
Ao longo desses quatro últimos anos 
em que tive o privilégio de escrever, 
em nome da Alanac, nas páginas des-
te v eículo de comunicação primoroso, 
que é a Revista UPpharma, procurei 
abordar temas que de alguma forma 
apresentavam relevância para o setor 
industrial farmacêutico, especialmente 
para a indústria nacional. Afinal, preci-
samos avaliar se houve ou não progres-
so quanto aos objetivos traçados. 

Falando da Alanac, acredito que o 
caminho traçado na direção da meta 
principal, que é trabalhar pelo cresci-
mento, fortalecimento e desenvolvimen-
to da indústria farmacêutica nacional, 
foi trilhado com incansável dedicação 
por todos os seus colaboradores, e 
certamente, muito foi conseguido. 

Existe a satisfação do dever cum-
prido e a consciência do enorme es-
forço despendido, entretanto, o fato 
de maior êxito não ter sido alcançado 
deixa um indisfarçável sentimento de 
frustração em todos nós. Permane-
ce a sensação de impotência que se 
tem neste País, ao enfrentarmos essa 
entidade difusa que permeia toda es-
trutura governamental chamada “bu-
rocracia”. 

A burocracia existente em nosso 
País assemelha-se à “Hidra de Lerna” 
da mitologia grega, a serpente de múl-
tiplas cabeças, cujo extermínio consis-
tiu no segundo dos 12 trabalhos deter-
minados a Hércules por Euristeu, rei de 
Trinite e Micenas. 

Estou convicto de que em nosso 
caso quem desempenhará o papel de 
Hércules será a sociedade, quando, fi-
nalmente, tiver plena consciência dos 
direitos da cidadania e exercê-los. 

Questionar é uma das formas mais 
eficazes de desnudar problemas, infe-
lizmente, não exercitamos com a de-
vida frequência esse saudável hábito, 

quiçá pelos motivos referidos com 
muita propriedade pelo antropólogo 
Roberto DaMatta em seu excelente 
livro Carnavais, Malandros e Heróis, 
quando afirma que “somos socializa-
dos (na família e na escola) aprenden-
do a não fazer muitas perguntas. Seja 
porque isso é indelicado, seja porque 
é considerado um traço agressivo que 
somente deve ser utilizado quando 
queremos ‘derrubar’ alguém”. Nesse 
caso, queremos derrubar não a al-
guém, mas, sim, a “burocracia”, que 
impede nosso desenvolvimento. 

Outro traço, também característico 
de nossa cultura e provavelmente liga-
do à dificuldade de questionar, é nossa 
aversão ao conflito, conforme também 
constatado na mesma obra do bri-
lhante antropólogo brasileiro quando 
afirma: “sabemos que o conflito aberto 
e marcado pela representatividade de 
opiniões é, sem dúvida alguma, um 
traço revelador de um igualitarismo 
individualista que, entre nós, quase 
sempre se choca de modo violento 
com o esqueleto hierarquizante de 

Uma reflexão necessária
Carlos Alexandre Geyer

Questionar é uma das formas mais eficazes de 
desnudar problemas, infelizmente, não exercitamos 

com a devida frequência esse saudável hábito.
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Alanac

nossa sociedade”. Quando DaMatta 
afirma que “desenvolvendo ao longo 
dos anos essa maneira de hierarquizar 
e manter as hierarquias do mundo so-
cial criamos os despachantes ou pa-
drinhos para baixo, esses mediadores 
que fazem as intermediações entre a 
pessoa e o aparelho de Estado quan-
do se deseja obter um documento...”, 
resta para nós claro que se perpetua 
nesta prática o rito “burocrático”. 

A “burocracia”, que tanto entrava 
o estabelecimento de um ciclo virtuo-
so de crescimento e desenvolvimento 
continuado em nosso País, tem muito 
a ver com nosso aparato legal, e para 
explicar tal novamente recorremos ao 
mestre DaMatta, quando afirma que 
“por termos leis geralmente drásticas 
e impossíveis de serem rigorosamente 
acatadas, acabamos por não cumprir 
a lei. Assim, utilizamos o clássico ‘jei-
tinho’ que nada mais é que uma va-

riante cordial do ‘sabe com quem está 
falando’?” e outras formas mais autori-
tárias que facilitam e permitem burlar a 
lei, ou nela abrir uma honrosa exceção 
que a confirma socialmente... 

Mas, vejam o dilema: é precisa-
mente porque confiamos tanto na for-
ça fria da lei como instrumento de mu-
dança do mundo que, dialeticamente, 
inventamos tantas leis e as tornamos 
inoperantes. A reflexão sobre o ex-
posto forçosamente nos leva a con-
cluir que para combater a burocracia 
que inferniza nosso cotidiano, que nos 
torna lentos – quando não paralisam  
nossos negócios – é preciso uma mu-
dança muito mais cultural do que legal 
na nossa sociedade. 

Para alcançarmos esse objetivo 
será necessário vencermos a nossa 
ojeriza social ao conflito e à discus-
são. Precisamos compreender que 
isso, quando civilizadamente exer-

citado, contribui para a transparên-
cia social e, por conseguinte, para o 
extermínio das práticas burocráticas 
que tanto nos atormentam. Para fi-
nalizar, deixo-os com Epíteto, que 
tendo nascido escravo tornou-se o 
grande filósofo do Estoicismo. “Uma 
vez tendo deliberado e determinado 
que uma certa linha de ação seja a 
mais sábia, nunca desconsidere seu 
julgamento. Mantenha-se firme em 
sua decisão. Existe a possibilidade de 
outras pessoas compreenderem mal 
suas intenções e até mesmo desa-
provarem sua atitude. Entretanto, se 
estiver convencido de que está agin-
do bem, você não tem nada a temer. 
Tome posições. Não seja covarde-
mente evasivo.” 

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

Com o objetivo de oferecer servi-
ços e produtos modernos que aten-
dam com eficiência às necessidades 
dos profissionais da indústria farma-
cêutica, a DPM Editora, responsável 
pela produção e distribuição da Revis-
ta UPpharma, lançou seu novo site na 
internet.

Desenvolvido pela Jetsites, o novo 
website contempla várias inovações, 
que permitirão uma navegação mais 
simples e direta.

No site, os usuários encontrarão 
todas as edições da Revista UPphar-
ma, que podem ser consultadas por 
categoria ou assunto. A nova estru-
tura do website possibilitará ainda a 
leitura online integral da publicação, 
permitindo ao internauta folhear a pu-
blicação página a página. Além dis-
so, o leitor poderá fazer download de 
matérias e reportagens, ou mesmo da 
edição inteira em arquivo PDF, para 
posterior leitura.

Outra novidade é que os anuncian-
tes da edição terão um espaço exclu-
sivo no novo site, com inserção do lo-
gotipo e, futuramente, do link que trará 
maior visibilidade em termos de marca 

e imagem, permitindo que o usuário 
possa conhecer melhor cada empresa. 

O internauta terá acesso também 
aos outros produtos da DPM Editora, 
como os Portais SnifBrasil e SnifDoc-
tor e a pesquisa Top Suppliers. “Uma 
das preocupações foi criar um canal 
de relacionamento dinâmico com o 
nosso público, que garantisse con-
sultas rápidas a todas as edições da 
Revista, mantendo o mercado sem-
pre bem informado. Para tornar o site 
mais interativo, teremos futuramente a 
área Fale Conosco por meio da qual 
os usuários poderão enviar sugestões, 
manifestar opiniões ou fazer comentá-
rios sobre a revista. Queremos ter um 
contato mais próximo com nossos lei-
tores, a fim de fazer um produto cada 
vez melhor para os profissionais da in-
dústria farmacêutica”, comenta Nelson 
Coelho, Diretor da DPM Editora.

Para conhecer mais detalhes sobre 
o novo site da DPM Editora, a Revista 
UPpharma entrevistou Paulo Corallo, 
Diretor da JetSites, que falou sobre 
o trabalho de desenvolvimento deste 
novo canal de relacionamento com os 
leitores. Confira. 

No ar,
o novo site da DPM Editora

Em cada edição, 
os anunciantes 
terão um espaço 
exclusivo no 
novo site, com 
inserção do 
logotipo e, 
futuramente, do 
link, o que trará 
maior visibilidade 
em termos de 
marca e imagem.
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UPPHARMA - Como foi a escolha 

do layout do novo site da DPM?

Paulo Corallo - No estudo do caso, a direção de 

arte da JetSites chegou à conclusão de que o 

website da Editora DPM deveria levar em conta 

a modernidade peculiar das edições da Revista 

UPpharma para a internet. A arquitetura do site 

também foi desenvolvida para que os usuários 

possam encontrar os principais assuntos 

de cada edição de forma simples e direta. 

Quais as principais mudanças e o que 

melhorou para o internauta/leitor?

O website da Editora DPM passou a ser mais 

dinâmico, moderno e, principalmente, mais 

acessível. No projeto de desenvolvimento uma 

preocupação foi aplicar técnicas para facilitar o 

acesso a partir dos navegadores web, dispositivos 

móveis e das ferramentas de busca, que, com 

isso, passam a se tornar um modelo híbrido e 

acessível pelas diversas mídias e canais web.

Para os leitores, o ganho em escala 

é de um site de fácil navegação e 

acesso, independentemente das 

eventuais limitações de programas, 

processamento e links com a internet.

A área de anunciantes prevê a 

colocação dos logotipos das empresas 

e, posteriormente, o link para o site 

dessas companhias. Com base na sua 

experiência com mídia digital, qual é 

o ganho para esses anunciantes?

Uma das práticas adotadas pelo SEO (Search 

Enginee Optimization) é que quanto mais links 

externos o website tiver na rede, mais relevante 

Paulo Corallo

ele se torna, fazendo com que as ferramentas 

de busca o posicionem melhor no ranking 

de buscas. Com essa prática, queremos 

contribuir e valorizar as empresas que anunciam 

na Revista UPpharma da Editora DPM.

Todas as edições a partir de 2010 poderão 

ser visualizadas como uma revista virtual?

Sim, essa é uma das novidades.  

A disponibilidade do recurso para a Revista 

Virtual será aplicada em todas as edições em 

2010, o que é mais uma forma de modernizar 

o conteúdo do site, tornando-o mais atrativo 

e completo. Apesar de as revistas estarem 

disponíveis nesse novo formato, o tradicional 

arquivo PDF também será mantido para que 

os leitores possam baixar as edições para 

seus computadores, notebooks, PDAs, entre 

outros dispositivos móveis via internet.

Qual sua visão sobre este projeto?

Reformular um website é sempre um 

trabalho que exige certos cuidados. 

Porém, o mais interessante no caso da 

DPM Editora será o acompanhamento de 

sua evolução no posicionamento perante 

as ferramentas de buscas. A expectativa 

é que, gradualmente, sua posição nesse 

ranking melhore para as palavras-chave 

relativas aos assuntos tratados no site.

Vamos em busca da maximização entre a 

acessibilidade e o alcance da Revista pela 

internet, agregando valor à sua audiência.

Outro ponto que merece ser destacado 

no trabalho desenvolvido é a atenção 

na agilidade para a atualização do site, 

conforme a circulação de novas edições.

O objetivo é manter esse espaço sempre 

atualizado, consolidando a publicação como 

uma fonte de consulta rápida e eficiente para 

os profissionais da indústria farmacêutica.
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Evento

No período de 1 a 3 de julho, far-
macêuticos, proprietários, gestores, 
acadêmicos e técnicos de farmácias e 
drogarias estarão reunidos para conferir 
as principais novidades, lançamentos e 
tendências para o segmento na 20ª edi-
ção da Expo Farmácia, que acontecerá 
em São Paulo, no Expo Center Norte. 

Com o advento das RDCs 96/2008 
e 44/2009 da Anvisa, espera-se maior 
interesse dos laboratórios farmacêu-
ticos no sentido de estreitar contato 
com os mais de quatro mil PDVs far-
macêuticos, além das cerca de mil 
farmácias hospitalares, empresas de 
home care e secretarias estaduais e 
municipais de saúde, que tradicional-
mente visitam essa exposição. 

A Revista UPpharma, que é o ve-
ículo oficial de divulgação do evento 
para a indústria farmacêutica, estará 
presente com estande na feira, reali-
zando a cobertura da mostra e estrei-

tando contatos com o mercado. Na 
ocasião, os visitantes poderão conferir 
cosméticos e medicamentos industria-
lizados, matérias-primas, insumos, su-
primentos, mobiliários e equipamentos 
para o setor, que girou cerca de R$ 10 
bilhões somente em 2008.

Para marcar os 20 anos da Expo 
Farmácia foi desenvolvida uma ampla 
programação, que contemplará ativi-
dades simultâneas e integradas. Já es-
tão confirmados a 20ª Semana Racine 
de Atualização em Farmácia, o 7º En-
contro Racine de Professores Universi-
tários, a Farmácia Integrada, o Farma 
Meeting Expo 2010, o Encontro Inter-
nacional de Farmacêuticos Magistrais, 
o Arena de Ideias, o Cosmetic Show 
– 3º Fórum Internacional de Farmácia 
Estética e o Espaço Showcase. Du-
rante três dias, os auditórios receberão 
cursos teóricos e práticos, palestras, 
simpósios e outras atividades.

Principal feira do canal Farma na 
América Latina, a Expo Farmácia tem 
como objetivo promover a aproxima-
ção e a interação entre as empresas e 
seus mercados compradores.

O público visitante é altamente 
qualificado, sendo composto por pro-
fissionais, técnicos e compradores que 
buscam estreitar relacionamento com 
seus fornecedores atuais e estabelecer 
novos contatos com outras empresas 
fornecedoras do setor para a realiza-
ção de negócios.

O evento tem organização do 
Grupo Racine, que idealizou a feira 
em 1990. A primeira edição da mos-
tra foi realizada em 1991. Atualmen-
te, a feira amplia sua abrangência e 
foca todos os players do Canal Far-
ma, mantendo o intuito de possibilitar 
atualização profissional e reunir em-
presas e pessoas em um único am-
biente e data.

20ª Expo Farmácia
reúne profissionais de farmácias e drogarias

O evento terá representantes de todo o País, em 
julho próximo. A previsão dos organizadores é 
receber mais de 20 mil pessoas nesta edição.
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Evento

Oportunidades de Negócios 
Durante os três dias da 20ª Expo Far-
mácia, os laboratórios farmacêuticos 
terão muito mais oportunidades de se 
relacionar com inúmeros pontos de 
venda, porém, com menor investimen-
to e tempo. Além disso, obterão infor-
mações valiosas como:

Forte promoção junto a um 
grande número de PDVs;
Divulgação direta para 
quem dispensa seus 
medicamentos e produtos;
Apresentação do diferencial 
tecnológico do laboratório;
Orientação sobre cuidados 
específicos na dispensação;
Captação de dados relevantes 
de farmacovigilância;
Avaliação da imagem do 
laboratório junto ao PDV.
Com uma estratégia de divulga-

ção direcionada, a previsão para a 20ª 
Expo Farmácia é receber mais de 20 
mil visitantes. Mais informações pelo 
site: www.expofarmacia.com.br ou e-
mail expo@racine.com.br

A Revista UPpharma, que é um dos 
veículos oficiais de divulgação da 
feira, marcará presença no evento.

Perfil dos Visitantes
Em 2009, cerca de 20 mil pessoas estiveram na Expo 
Farmácia, cujo nível foi considerado de excelente a bom 
por 97% dos visitantes. Confira o perfil dos visitantes:

Proprietários, farmacêuticos e compradores técnicos 
de farmácias comunitárias e drogarias;

Diretores, farmacêuticos e compradores 
técnicos de farmácias hospitalares;

Diretores, compradores, gerentes e farmacêuticos de 
Assistência Farmacêutica dos municípios e estados;

Diretores, compradores, gerentes e farmacêuticos 
de distribuidoras de produtos farmacêuticos;

Diretores, docentes, universitários e compradores 
de Faculdades de Farmácia.

Fecham negócios durante o evento

61% 

Estão em busca de novas soluções, fornecedores e produtos

87% 

São proprietários ou ocupam cargo gerencial

81% 

Aprovam e/ou recomendam a compra de novos produtos e serviços

64% 

Atuam em farmácias hospitalares 

12% 

Atuam em farmácias de manipulação

39% 

Atuam em drogarias ou farmácias integradas

36% 

São graduados em farmácia

63% 
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Recursos humanos

Gerir o desempenho de produtos 
farmacêuticos em um mercado alta-
mente pulverizado e extremamente 
regulamentado é uma tarefa difícil que 
vem ganhando maior complexidade no 
decorrer dos anos. Adicionalmente, a 
concorrência provocada pelos genéri-
cos, o iminente vencimento de paten-
tes de peso e a resolução 44/09 da 
Anvisa tornam o contexto ainda mais 
desafiador para o gerente de produtos. 

Além de excelente capacidade de 
análise e boa familiaridade com núme-
ros e métricas, deve-se ter também uma 
sólida gestão de estratégia financeira 
para melhor desempenho das mar-
gens e rentabilidade. Em contrapartida, 
o gerente de produtos não pode atuar 
somente na esfera do planejamento e 
análise, imaginando que todo o restante 
se ajustará sem sua intervenção. 

Cada vez mais, esse profissional 
deve estar próximo da Força de Ven-

das para se certificar de que o dis-
curso dos representantes no campo 
reflete com eficácia a estratégia e o 
posicionamento de produto para que 
os objetivos se concretizem, seja em 
aumento de participação de mercado, 
incremento no volume de vendas e 
imagem percebida pelos médicos. 

Ao contrário do mercado de bens 
de consumo, a promoção de produtos 
farmacêuticos conta com uma série de 
restrições legais que exigem que se 
faça cada vez mais com menos. Nes-
se cenário, a administração de verbas 
de marketing, mídia e promoções deve 

ser espartana, ou seja, cada ação deve 
ter dimensionada a sua análise de re-
torno sobre investimentos. 

Sem falar na incessante missão de 
se atingir os interlocutores e líderes 
de opinião que darão sustentação de 
longo prazo ao produto que se quer 
promover. Não só com ações de mo-
bilização na área médica para partici-
pação em eventos e congressos, mas 
também no alinhamento do discurso e 
racional científico da classe científica 
para o paciente e comunidade médica. 

Com base nos processos de re-
crutamento de gerências de produto 
e categorias, está se tornando mais 
frequente que esse profissional tenha 
iniciado na indústria como um repre-
sentante de vendas. Muitas vezes, 
também percebemos que algumas 
empresas vêm implantando iniciativas 
de se promover job rotation para os 
propagandistas de melhor desempe-

Gestão de Produtos e Liderança de Vendas
proximidade ao negócio e 
multifuncionalidade
André Jacques Pasternak

O cenário de mercado exige 
multifuncionalidade e equilíbrio 

na mescla das habilidades. 
Não adianta ter excessivo 

planejamento sem uma boa 
capacidade de implementação, 
de realizar, de fazer acontecer.
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nho, ou seja, uma imersão que pode 
durar de seis meses a um ano em ou-
tras áreas, normalmente marketing e 
finanças.

No final desse período, os profissio-
nais ou assumem posições de lideran-
ça em vendas como gerentes distritais 
ou migram para gerências de produto. 
Em termos de empregabilidade, não 
existe certo nem errado para qualquer 
um dos dois caminhos selecionados.  
O que ocorre, sem dúvida, é uma gran-
de melhoria na consolidação das habi-
lidades para um gestor mais completo, 
com maior nível de conhecimento de 
cada área e como as relações políticas 
entre elas se dão no dia a dia.

Entrevistando executivos que par-
ticiparam de projetos internos de job 
rotation, percebemos que boa parte 
deles hoje se encontra em posições 
de destaque e em constante ascensão 
profissional. A grande maioria também 

buscou sanar eventuais dificuldades 
como a fluência no inglês. São, inclusi-
ve, mais abordados pela concorrência 
e não é difícil vê-los em alguns casos 
participando de pelo menos dois pro-
cessos de seleção em um ano de pers-
pectivas promissoras e economia em 
aquecimento, como é o caso de 2010. 

O cenário de mercado exige mul-
tifuncionalidade e equilíbrio na mescla 
das habilidades. Não adianta ter ex-
cessivo planejamento sem uma boa 
capacidade de implementação, de 
rea lizar, de fazer acontecer. O contrário 
também se aplica, e é justamente nes-
sas sutilezas que o desempate aconte-
ce na busca de um executivo. 

A mensagem que se deixa, em li-
nhas gerais, é que um líder de visão 
não pode tratar todo e qualquer as-
sunto de fora de sua área como “isso 
não é problema meu”. Deve, cada vez 
mais, propor e compartilhar ideias e 

soluções em parceria com as outras 
áreas, já que ninguém faz nada sozi-
nho. É dessa forma que se constroem 
times de vendas de alto desempenho 
e equipes de gestão de produtos ven-
cedoras. 

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

Um líder de visão não pode 
tratar todo assunto de fora 
de sua área como “isso não 
é problema meu”. Deve, 
cada vez mais, propor 
e compartilhar ideias e 
soluções em parceria 
com as outras áreas.



Ponto de vista

Desde o dia 18 de fevereiro deste 
ano, as farmácias e drogarias em todo 
o Brasil que não são associadas à 
Abrafarma – Associação Brasileira de 
Redes de Farmácias e Drogarias de-
vem observar as disposições da Reso-
lução da Diretoria Colegiada da Anvisa 
nº 44, de 17 de agosto de 2009, que 
estabelece as Boas Práticas Farma-
cêuticas para o controle sanitário do 
funcionamento, dispensação e comer-
cialização de medicamentos e presta-
ção de serviços farmacêuticos.

Essa nova normativa visa à manu-
tenção da qualidade e segurança dos 
produtos disponibilizados e dos servi-
ços prestados em farmácias e droga-
rias, com o fim de contribuir para o uso 
racional desses produtos e a melhoria 
da qualidade de vida dos usuários. 

Contudo, muito embora a Resolu-
ção RDC nº 44/2009 contenha vários 

avanços que irão, indubitavelmente, 
contribuir para a melhoria da dispen-
sação de medicamentos e prestação 
de serviços farmacêuticos, alguns de 
seus pontos, regulamentados pe-
las Instruções Normativas Anvisa  
nº 9/2009 e 10/2009, criaram grande 
polêmica, devido às graves restrições 
impostas às farmácias e drogarias.

Com efeito, o regulamento de Boas 
Práticas Farmacêuticas estabelece 
uma série de novas exigências para 
esses estabelecimentos, de ordem 
documental, estrutural, recursos hu-
manos, assim como da forma de pres-
tação de serviços.

Nesse sentido, foi determinado, 
de modo razoável, que tais estabele-
cimentos devam possuir infraestrutura 
compatível com as atividades a serem 
desenvolvidas, possuindo, no mínimo, 
ambientes para atividades administra-

tivas, recebimento e armazenamento 
dos produtos, dispensação de medi-
camentos, depósito de material de lim-
peza e sanitário, devendo apresentar 
boas condições de higiene e seguran-
ça, tanto aos consumidores, quanto a 
seus funcionários.

O ambiente destinado aos servi-
ços farmacêuticos (a aferição de pa-
râmetros fisiológicos e bioquímico e 
a administração de medicamentos e 
a perfuração de lóbulo auricular para 
colocação de brincos) deve ser diverso 
daquele destinado à dispensação e à 
circulação de pessoas em geral, de-
vendo o estabelecimento dispor de es-
paço específico para esse fim, sob cui-
dados rigorosos de limpeza. No caso 
de serviços que demandem atendi-
mento individualizado, devem ser eles 
realizados em ambiente que garanta a 
privacidade e o conforto dos usuários. 

Boas práticas 
farmacêuticas
As severas restrições 
para o comércio de 
produtos e prestação de 
serviços em farmácias e 
drogarias, trazidas pela 
nova regulamentação
Dr. Rogério Damasceno Leal
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Os funcionários das farmácias e 
drogarias também são afetados pela 
Resolução RDC nº 44/2009, que exige 
que eles sejam identificados e utilizem 
uniformes limpos e em boas condições 
de uso e equipamentos de proteção 
individual (“EPIs”), tais como luvas e 
máscaras, na prestação de serviços 
farmacêuticos. 

Todos os funcionários devem ser 
capacitados quanto ao cumprimen-
to da legislação sanitária aplicável às 
farmácias e drogarias, bem como dos 
procedimentos operacionais padrão 
do estabelecimento. Além disso, de-
vem receber treinamento sobre a im-
portância do autocuidado, incluídas 
as instruções de higiene pessoal e de 
ambiente, saúde, conduta e elementos 
básicos em microbiologia, do uso de 
EPIs e de gerenciamento de resíduos 
de saúde, relevantes para a qualida-
de dos produtos e serviços oferecidos 
aos usuários.

Além disso, a Resolução RDC nº 
44/2009 traz ainda disposições relati-
vas ao armazenamento, organização e 
exposição de produtos, prestação de 
serviços farmacêuticos, dispensação 
de medicamentos e solicitação remota 
para dispensação de medicamentos 
(venda de medicamentos via telefone, 
fac-símile e Internet).

Contudo, embora boa parte des-
sas disposições pareça razoável, 
as Instruções Normativas 9/2009 e 
10/2009 têm sido alvo de pesadas crí-
ticas e discussões judiciais, em virtude 
de suas limitações pouco razoáveis e 
de legalidade discutível.

Em suma, a Instrução Normativa 
nº 9/2009 permite às farmácias e dro-
garias apenas a comercialização de 
medicamentos, plantas medicinais, 
drogas vegetais, cosméticos, perfu-
mes, produtos de higiene pessoal, 
produtos médicos e para diagnóstico 
in vitro (autoteste), além de mama-

deiras, chupetas, bicos e protetores 
de mamilos, lixas de unha, alicates, 
cortadores de unhas, palitos de unha, 
afastadores de cutícula, pentes, esco-
vas, toucas para banho, lâminas para 
barbear e barbeadores, brincos esté-
reis para perfuração de lóbulo auricu-
lar, essências florais, alimentos para 
fins especiais (para dietas especiais, 
controle de peso, probióticos, alimen-
tos funcionais etc.), suplementos vita-
mínicos, chás, geleia real, própolis e 
mel. É expressamente vedada nessa 
norma a venda de lentes de grau em 
drogarias e farmácias, exceto quando 
não houver no município estabeleci-
mento específico para esse fim.

Já a Instrução Normativa nº 
10/2009 aprova a relação dos medi-
camentos isentos de prescrição que 
poderão permanecer ao alcance dos 
usuários para obtenção por meio de 
autosserviço em farmácias e droga-
rias, limitando-os àqueles administra-
dos por via dermatológica e os sujeitos 
à notificação simplificada.

Assim, as farmácias e drogarias 
estarão sujeitas a muitas inovações, 
todas elas com impacto em seu fatura-

mento e despesas com pessoal, além 
de prejudicar os consumidores que 
perderão opções de produtos e servi-
ços e que arcarão, em última instância, 
com os prejuízos causados pelas no-
vas normas. 

Produtos que atualmente são en-
contrados facilmente em tais estabe-
lecimentos, tais como pilhas, sorvetes, 
balas, barras de cereal, cartões tele-
fônicos etc. passaram a ter sua ven-
da proibida em farmácias e drogarias. 
Também serviços, como o de corres-
pondente bancário e recarga de crédi-
tos de celular serão vetados. Além dis-
so, a maior parte dos medicamentos 
isentos de prescrição ficarão longe dos 
consumidores, que deverão solicitá-
los agora aos balconistas.

Todas essas restrições levaram a 
uma batalha judicial entre a Abrafarma 
e a Anvisa, tendo sido proferida decisão 
liminar desobrigando as associadas da 
Abrafarma de cumprir as disposições 
das Instruções Normativas 09/2009 e 
10/2009, bem como as disposições 
da Resolução RDC nº 44/2009 que 
digam respeito aos pontos abordados 
nas instruções normativas referidas. 
A Justiça Federal de primeira instân-
cia julgou que tais restrições, além de 
desamparadas de fundamento legal, 
seriam também desprovidas de razo-
abilidade.

Cabe destacar, no entanto, que 
essa decisão, embora paradigmática, 
beneficia apenas os associados da 
Abrafarma, de modo que, a não ser 
que a Anvisa reveja seu posiciona-
mento, todas as demais farmácias e 
drogarias devem se submeter às limi-
tações mencionadas ou buscar deci-
sões judiciais para evitar prejuízos às 
suas atividades, causados pela nova 
regulamentação. 

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

Ponto de vista

Produtos que 
atualmente são 

encontrados 
facilmente em tais 
estabelecimentos, 
tais como pilhas, 
sorvetes, balas, 
barras de cereal, 

cartões telefônicos 
etc. passaram a ter 
sua venda proibida 

em farmácias 
e drogarias.
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Recrutamento e seleção

Lendo artigos 
de Peter Dru-

cker, penso 
que estamos 

vivendo um 
momento muito especial 

no Brasil. Estamos em 
uma fase de grande 

otimismo em relação à 
economia, com pers-

pectivas positivas para 
os próximos cinco 

anos. Diante disso, achei oportuno lem-
brar alguns conceitos do nosso guru da 
Administração “Peter Drucker”. 

Com o surgimento do que ele cha-
ma de “economia de empreendimen-
tos”, entre as décadas de 70 e 80, 
Drucker fez diversas observações so-
bre o empreendedorismo. 

Segundo ele, a inovação é a “ferra-
menta própria dos empreendedores”. 
Ele trata da inovação como uma disci-
plina que pode ser ensinada e apren-
dida, e que leva o empreendedor a 
tomar conhecimento de como e onde 
pode obter o sucesso. 

Para Drucker, a essência do em-
preendedor é transformar ideias ino-
vadoras em ações lucrativas, já que 
o empreendedor vê nas mudanças as 
oportunidades de negócios. Mas, essa 
transformação de ideias deve ser rea-
lizada com muito cuidado para que a 
inovação seja uma necessidade pre-
sente e não uma possibilidade futura. 

Seus estudos influenciaram todas as 
organizações na segunda metade do sé-
culo XX. Até então, grandes corporações 
tinham desenvolvido sistemas de produ-
ção em massa, baseados na eficiência da 
fábrica e em uma hierarquia bem definida 
(seguindo os moldes de Taylor, implanta-
dos e desenvolvidos por Ford).

Os executivos na época pensavam 
que sabiam como administrar a em-
presa, mas Drucker mostrou, por meio 
de sua produção, uma nova maneira 
de enxergar a organização.

Por que, muitas vezes, é tão difí-
cil pensar diferente, inovar? O que nos 
impede de transformar novas ideias em 
r ealizações? Qual é o ambiente mais 
adequado para a criatividade e a inova-
ção? Como criar um clima mais favorável 
às novas ideias? Quais comportamentos 
e atitudes deverão ser evitados? 

A excessiva preocupação com um 
programa e normas rígidas, o medo de 
tentar novas alternativas, o “sempre fi-
zemos assim” e punições por erros de-
sestimulam a criatividade e iniciativas 
inovadoras, empenho total na busca 
de melhores maneiras de transmitir o 
conhecimento ou fazer tudo funcionar 
sem problemas, sem surpresas, na 
mesmice. Os erros e os fracassos são 
vistos como parte de um processo, 
como parte de aprendizagem ou são 
reprimidos e punidos.

Entretanto, um grande desafio é 
permanente: estimular e envolver todos 
para a criatividade e para a inovação. 
A inovação deve ser tratada como um 
sistema e não como ações isoladas.

Para dar a sua colaboração, as 
pessoas precisam ser treinadas para 
aplicar o processo criativo. É importan-
tíssimo criar um clima propício à ino-
vação. Em vez de pensar com mente 
reativa, pense com cérebro proativo.

Para estimular a participação cons-
tante de todos, campanhas internas 
deverão ser consideradas, utilizando-
se os meios disponíveis: house-organ, 
murais, intranet, ações específicas etc.

Muitas ideias chegarão em um 
breve espaço de tempo. Então, sur-

ge uma questão: como organizar e 
administrar todas as ideias? Essa di-
ficuldade aparente pode ser facilmente 
resolvida por meio da instituição de um 
Banco de Ideias e de uma Comissão 
que receberá e gerenciará a avaliação 
das sugestões. Além disso, permitirá 
dar um retorno a quem sugeriu uma 
inovação ou solução de um problema.

Portanto, esse Banco/Comissão 
organiza as ideias desde que elas se-
jam enviadas até o momento em que 
serão implementadas. Um Banco de 
Ideias é um investimento que se au-
tofinancia. Muitas vezes, uma simples 
ideia gera grandes economias, solucio-
na velhos problemas e identifica novas 
oportunidades. Além disso, todos os 
resultados de um programa de Criativi-
dade e Inovação são mensuráveis.

Segue abaixo a campanha da Ap-
ple “Pense Diferente”:

“Isso é para os loucos, os 
desajustados, rebeldes, criadores 
de problemas, pecinhas redondas 
em buracos quadrados, aqueles 
que enxergam diferente. Eles não 
ligam para regras e não respeitam 
o status quo. Você pode citá-
los, discordar deles, glorificá-los 
ou não, o que você não pode 
fazer é ignorá-los, porque eles 
mudam as coisas, eles empurram 
a humanidade para frente, e 
enquanto alguns os veem como 
loucos, nós os vemos como 
gênios. Porque as pessoas que 
são loucas o suficiente para achar 
que podem mudar o mundo, são 
as que realmente mudam.” 

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais 
Trabalhistas do Sindusfarma – Sindicato das Indústrias 
de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo.
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

Pense diferente para uma 
organização mais produtiva

Arnaldo Pedace
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Pesquisa Top Suppliers
aponta os fornecedores 
mais conceituados da 
indústria farmacêutica
Madalena Almeida

Pelo segundo ano consecutivo, 
a Revista UPpharma realizou com 
grande sucesso a Pesquisa Top  
Suppliers 2009, que avaliou os for-
necedores do mercado farmacêuti-
co em duas classificações: share of 
mind e conceito.

As categorias analisadas foram: 
Agência de propaganda; Agência 
de viagens; Distribuidora de medica-
mentos; Embalagens promocionais; 
Empresas de capacitação profissio-
nal; Empresas de recolocação de 
profissionais; Equipamentos de infor-
mática – Hardware; Equipamentos 
de informática – Software; Fabrican-
te (fornecedor) de brindes; Gráficas; 
Hotel para eventos; Bancos; Pesqui-
sa Ad hoc; Rede de farmácias/dro-
garias; Pesquisa Contínua; Sistema 
de comunicação – telefonia móvel; 
Automóveis para Frotas (Propagan-
distas); e Automóveis para Executi-
vos (Diretoria e Gerência).

O objetivo desse trabalho é ofe-
recer aos executivos dos laborató-
rios informações confiáveis e segu-
ras, de modo a auxiliá-los na escolha 
dos melhores parceiros comerciais.

Novamente, nesse projeto, tive-
mos o apoio do Grupemef, Sindus-
farma e Credinfar. A coordenação do 
levantamento foi da Idea Brasil Pes-
quisa de Mercado.

Nesta edição, visando aprimorar 
cada vez mais esse trabalho, foram 
introduzidas algumas inovações que 

garantiram uma participação ainda 
maior dos profissionais e dos laborató-
rios farmacêuticos na pesquisa.

Uma das novidades é que, aten-
dendo uma solicitação do próprio 
mercado, foram criadas duas novas 
categorias: Automóveis para Frota 
(Propagandistas) e Automóveis para 
Executivos (Diretoria e Gerência).

Outra inovação é que os execu-
tivos dos laboratórios, convidados a 
responder o levantamento, puderam 
indicar outros profissionais do setor 
para participar. Entretanto, para garan-
tir a qualidade das informações e dos 
resultados finais, a Idea Brasil teve a 
preocupação de validar as indicações, 
a fim de certificar que os profissionais 
indicados atuam efetivamente no mer-
cado farmacêutico.

“Para validar as indicações, o pri-
meiro passo foi considerar somente  
e-mails corporativos, que remetessem 
a laboratórios. Passada essa etapa, 
nossa equipe fez contato telefônico 
com as empresas de todos os indica-
dos, a fim de checar se essa pessoa 
realmente trabalhava naquela compa-
nhia. Vale ressaltar que a checagem foi 
feita junto a outras pessoas da área do 
profissional indicado e não com o pró-
prio, de modo a garantir a veracidade 
dos dados”, explica Mauro Veçoso, Di-
retor da Idea Brasil.

Veçoso aproveitou para esclarecer 
outros pontos importantes do levan-
tamento. Segundo ele, nas categorias 

Neste ano, houve 
um aumento de 
70% no número 
de laboratórios 

participantes, ou 
seja, um total de 

58 Farmacêuticas. 
Além disso, 

o número de 
respondentes 

dobrou.
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Pesquisa Ad Hoc e Pesquisa Contínua 
foram mencionadas pelos responden-
tes, tanto no ranking Share of Mind 
quanto de Conceito, as empresas Ibo-
pe/Inestra, que não têm mais atuação 
no mercado farmacêutico.

Segundo ele, a explicação para 
esse fato é que, ao se analisar as res-
postas, percebe-se que as avaliações 
têm como base as experiências ante-
riores com prestadores de serviços e 
fornecedores que podem ter ficado na  
lembrança; ou ainda são companhias 
que não se utilizam de serviços de 
mais que duas empresas de pesquisa 
contínua. Essa é uma variação prevista 
no levantamento e não interfere no re-
sultado final.

Aumento de participantes
Neste ano, a repercussão da pes-

quisa no setor mais uma vez superou 
as expectativas. Tivemos um aumen-
to de 70% no número de laboratórios 
participantes, ou seja, um total de 58 
Farmacêuticas.

Já o número de respondentes do-
brou. O levantamento contou com a 
participação de 234 profissionais. Os 
respondentes ocupam cargos de co-
ordenadores, gerentes ou diretores 
das áreas responsáveis pela contra-
tação dos serviços avaliados ou pela 
compra de produtos das empresas 
dentro das categorias escolhidas. To-
dos foram convidados a responder 
espontaneamente ao questionário e 

não tiveram sua participação ligada a 
qualquer tipo de premiação. 

“Isso prova que a Pesquisa Top 
Suppliers, já em sua segunda edição, 
se consolida como uma ferramenta de 
trabalho importante, que estimula a 
troca de experiências entre os execu-
tivos dos laboratórios, permitindo que 
eles conheçam a opinião dos próprios 
colegas de trabalho em relação aos 
fornecedores do setor. Além disso, é 
uma maneira de levar informações de 
qualidade para o mercado, contribuin-
do com o desenvolvimento de forne-
cedores de toda a cadeia produtiva do 
segmento”, destaca Nelson Coelho, 
Diretor da Revista UPpharma/DPM 
Editora.

Confira a seguir os resultados da 
II Pesquisa Top Suppliers – Revista 
UPpharma, que estão também dis-
poníveis, inclusive para donwload, no 
Sistema Informativo SnifBrasil.
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Agência de propaganda

Ranking Share of Mind

1 Tiee

2 Tugarê

3 Triunfo

4 Arteria

5 W/Brasil

Ranking de Conceito

1 Tiee

2 Tugarê

3 Arteria

4 Triunfo

5 W/Brasil

Agência de viagem

Ranking Share of Mind

1 CVC

2 Alatur 

3 Maringá Turismo

4 Tour House

5 Flytour

Ranking de Conceito

1 CVC

2 Alatur 

3 Maringá Turismo

4 Tour House

5 Flytour

Distribuidora de medicamentos

Ranking Share of Mind

1 Santa Cruz

2 Panarello 

3 Profarma

4 Distribuidora Expressa 

5 Servimed

Ranking de Conceito

1 Panarello

2 Santa Cruz

3 Profarma

4 Servimed

5 Distribuidora Expressa 

Umas das novidades desta edição 
é que os executivos, convidados 
a responder o levantamento, 
puderam indicar outros profissionais 
do setor para participar.
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Equipamentos para informática – Hardware

Ranking Share of Mind

1 Dell
2 HP
3 IBM
4 Sony
5 Apple

Ranking de Conceito

1 Dell
2 HP
3 IBM
4 Sony
5 Apple

Equipamentos para informática – Software

Ranking Share of Mind

1 SAP 
2 Microsoft
3 Oracle
4 Microsiga
5 IMS

Ranking de Conceito

1 SAP 
2 Microsoft
3 Oracle
4 IMS
5 Microsiga

Fabricante (fornecedor) de brindes

Ranking Share of Mind

1 Creative Design
2 Luxury 
3 Asga Brindes
4 Premium Brindes
4 Iron Way
4 Task 

Ranking de Conceito

1 Creative Design
2 Luxury
3 Asga Brindes
4 Premium Brindes
5 Hansa
5 Giverny

Embalagens promocionais

Ranking Share of Mind

1 Creative
2 Engenho Nacional
2 Parati 
2 Toga
5 OZ Design
5 Tetra Pak

Ranking de Conceito

1 Creative
2 Engenho Nacional
3 Oz Design
3 Tetra Pak
5 Parati
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Hotel para eventos

Ranking Share of Mind

1 Hyatt
2 Blue Tree
3 Hilton
4 The Royal Palm Plaza
5 Bourbon - Atibaia (SP)

Ranking de Conceito

1 Hyatt
2 Blue Tree
3 Hilton
4 The Royal Palm Plaza
5 Bourbon - Atibaia (SP)

Gráficas

Ranking Share of Mind

1 Alphagraphics
2 Trena
2 Margraf
4 Leograf
5 Pigma

Ranking de Conceito

1 Trena
2 Alphagraphics
3 Margraf 
4 Pigma
5 Leograf

Pesquisa Ad Hoc

Ranking Share of Mind

1 Resulta
2 TCA
3 Target
4 Ibope
5 Ipsos

Ranking de Conceito

1 Resulta
2 TCA
3 Ipsos
4 Ibope
5 Target 

Telefonia móvel

Ranking Share of Mind

1 TIM
2 Claro
3 Vivo
4 Nextel
5 Oi

Ranking de Conceito

1 Claro
2 Vivo
3 TIM
4 Nextel
5 Oi



Triunfo: pouco tempo de vida e muita projeção no mercado

Sem sombra de dúvida, o Prêmio Top Suppliers* mostra ao mercado o quanto a Triunfo 
Propaganda tem crescido e amadurecido rapidamente. Saltar da 16ª posição para o grupo 
das 3 agências mais lembradas pela indústria farmacêutica seria impossível sem evoluir 
em ideias, infraestrutura, número de profissionais, contas e produtos atendidos.  

Mais que uma agência, uma aliada de referência 

* Prêmio Top Suppliers - pesquisa realizada pela Revista 
UPpharma junto aos profissionais da indústria farmacêutica.

Triunfo Propaganda: a ª agência mais
lembrada pelo mercado Healthcare
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Rede de farmácias e drogarias

Ranking Share of Mind

1 Drogasil 
2 Drogaria São Paulo 
3 Droga Raia
4 Pacheco
5 Pague Menos

Ranking de Conceito

1 Drogasil 
2 Drogaria São Paulo 
3 Droga Raia
4 Pacheco
5 Pague Menos

Empresa de capacitação profissional

Ranking Share of Mind

1 FGV
2 FIA/USP
3 ESPM
4 Ibmec
5 Business School (SP)

Ranking de Conceito

1 FGV
2 ESPM 
3 FIA/USP
4 Ibmec
5 Fundação Dom Cabral

Recolocação profissional

Ranking Share of Mind

1 Catho 
2 Manager
2 W/Pharhma
4 DBM Brasil
4 Vagas.com

Ranking de Conceito

1 Catho
2 Manager
3 W/Pharhma
4 Passareli
5 DBM Brasil

Bancos

Ranking Share of Mind

1 Itaú
2 Bradesco
3 HSBC
4 Citibank
4 Banco do Brasil 

Ranking de Conceito

1 Itaú
2 Bradesco
3 HSBC
4 Citibank
5 Banco do Brasil 
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Automóveis para frota (propagandistas)

Ranking Share of Mind

1 GM
2 Volkswagen 
3 Fiat
4 Honda
5 Ford

Ranking de Conceito

1 GM
2 Volkswagen 
3 Fiat
4 Ford
5 Honda

Pesquisa contínua

Ranking Share of Mind

1 IMS Brasil
2 Close-Up
3 Ibope / Inestra
4 AC Nielsen
5 New BD

Ranking de Conceito

1 IMS Brasil
2 Close-Up
3 New BD
4 Ibope / Inestra
5 AC Nielsen

Automóveis para executivos (diretoria e gerência)

Ranking Share of Mind

1 Honda
2 GM 
3 Toyota
4 Hyundai
5 Ford

Ranking de Conceito

1 Honda
2 GM 
3 Toyota
4 Hyundai
5 Ford

O objetivo desse trabalho é oferecer aos 
executivos dos laboratórios informações 
confiáveis e seguras, de modo a auxiliá-los na 
escolha dos melhores parceiros comerciais.



Suppliers

Prêmio



Negócios

Desde o início da década de 1990, 
mundialmente – e a partir de 1999, no 
Brasil – os medicamentos genéricos têm 
crescido, impulsionados, principalmen-
te, pelos investimentos em desenvol-
vimento de ingredientes farmacêuticos 
ativos feitos pelos indianos, inicialmente, 
e pelos chineses, ultimamente.

Reconhecidamente, os genéricos 
ampliaram o acesso da população 
aos medicamentos, na medida em 
que proporcionaram não só redução 
de preços como também maior oferta 
de medicamentos de uso amplo, por 
meio de empresas farmacêuticas lo-
cais nos países onde passaram a ser 
comercializados.

Em 20 anos, o mercado mundial de 
genéricos passou a representar uma 
grande fatia do segmento farmacêutico 
mundial, existindo já pelo menos dez 
empresas de medicamentos genéricos 
com atuação global, com faturamento 
superior a US$ 2 bilhões anuais.

Nesse mesmo período, houve uma 
redução dramática no lançamento de 
novos medicamentos patenteados e 
um crescente aumento na expiração 
de patentes de medicamentos consa-
grados, de grandes vendas mundiais 
(os chamados blockbusters –  arrasa 
quarteirão, na gíria popular de vendas 
superiores a US$ 1 bilhão anuais).

Com os genéricos, todos ganham: 
desde o consumidor, que tem acesso 
a medicamentos essenciais a preços 
reduzidos, passando pelos canais de 
venda – farmácias e distribuidores – 
que adquirem os medicamentos com 
maiores descontos que, em muitos 
casos, em vários países – principal-
mente os emergentes, caso do Brasil 
– são repassados aos consumidores, 

até as indústrias farmacêuticas, que 
adquirem o insumo principal – o in-
grediente farmacêutico ativo, base do 
medicamento – por preços condizen-
tes à lei de oferta e procura, em que há 
competição entre vários fornecedores 
e ganhos de escala de produção, que 
também reduz custos operacionais.

A perspectiva para um futuro não 
muito distante, porém, não garante a 
continuidade dessa realidade. Após um 
período de relativa confusão e indecisão 
em relação a seu futuro e à necessida-
de de continuar criando riqueza para 
seus acionistas, as grandes indústrias 
farmacêuticas, com grandes dificulda-
des em manter seu crescimento e lu-
cros por meio do lançamento de novos 
medicamentos protegidos por patente, 
chegaram à conclusão óbvia: se não 
é possível crescer organicamente por 
intermédio de seus próprios meios, só 
resta a opção de crescer agressiva-
mente, por meio de fusões e aquisições 
(este não é um movimento novo, tendo 
sempre ocorrido, porém, ultimamente 
entre megaempresas) e, principalmen-
te, aquisições de empresas produtoras 
de medicamentos genéricos.

Como mencionado anteriormen-
te, o potencial de crescimento des-
sas empresas ainda é muito grande, 
e esse mercado tem crescido, anual-
mente, dentro do índice de dois dígitos 
que os investidores exigem das gran-
des indústrias farmacêuticas.

O ano de 2009 marcou o início 
desse movimento, com empresas far-
macêuticas globais partindo para aqui-
sição de empresas de genéricos lo-
cais, em vários países. O ano de 2010 
confirma essa tendência, porém, com 
um elemento adicional: a aquisição de 

empresas indianas de medicamentos 
genéricos, seguida pela aquisição de 
suas fornecedoras de ingredientes far-
macêuticos ativos.

O principal benefício de tal movi-
mento para as grandes empresas far-
macêuticas globais será o controle da 
produção e fornecimento de ingredien-
tes farmacêuticos ativos no mercado 
de genéricos.

No meu entender isso significará 
menos competição entre empresas – 
pois a tendência dessas companhias 
será de aplicar suas estratégias de 
especialização e escala – com au-
mento de preços de fornecimento de 
ingredientes farmacêuticos ativos no 
mercado mundial, além de redução 
de descontos ao consumidor e aos 
canais de vendas, dos medicamentos 
genéricos que as grandes empresas 
farmacêuticas comercializarem.

Porém, neste momento, não vejo o 
futuro para os consumidores e a am-
pliação ao acesso de medicamentos de 
forma promissora. Para os genéricos, 
restarão os produtores chineses – atual-
mente nada suscetíveis a esse movi-
mento por parte das grandes empresas 
farmacêuticas – porém, ainda em fase 
de implantação de políticas de qualida-
de que os permitam competir mundial-
mente na área de medicamentos, pois 
praticamente todos os demais países 
abandonaram suas políticas de produ-
ção local de ingredientes farmacêuticos 
ativos, colocando-se à mercê dos india-
nos (agora alvo das grandes empresas 
farmacêuticas) e dos chineses. 

Renato Pimazzoni é executivo da IDEEN 
AG da área farmacêutica.
E-mail: rpimazzoni@ideenag.eu

Um provável futuro para o 
mercado mundial de genéricos
Renato Pimazzoni
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Entrevista

Perto de comemorar um ano de sua 
criação, a Germed Pharma conquistou 
um grande feito: a empresa alcançou o 
segundo lugar na categoria Performance 
Empresarial Genéricos na Lupa de Ouro, 
premiação realizada em novembro último, 
em São Paulo.

Com uma forte presença no mercado 
de genéricos, a Germed Pharma comer-
cializa um amplo portfólio de medicamen-
tos que atende as principais classes te-
rapêuticas. E desde março de 2009 tem 
atuado no mercado de produto de prescri-
ção médica de forma muito focada.

A marca Germed está presente em paí-
ses da Europa como Portugal e Itália.

Na linha de produtos da Germed Phar-
ma constam marcas como Lipiblock, Gla-
migam e Hormoskin, além de mais de 250 
apresentações de produtos Genéricos.

Nesta entrevista com José Cosme dos 
Santos, Diretor-Presidente da Germed 
Pharma, o leitor poderá conhecer um pou-
co mais as estratégias adotadas pelo la-
boratório e os planos para 2010. Confira:

UPpharma - Primeiramente, 
gostaríamos de parabenizar a Germed 
Pharma, que, em menos de um 
ano de atuação no mercado como 
empresa independente, alcançou 
o segundo lugar na categoria 
Performance Empresarial Genéricos 
na premiação Lupa de Ouro, realizada 

em novembro último. Conte-nos 
como foi construída essa vitória em 
uma curta trajetória de atuação.
José Cosme dos Santos - Foi a vitória da 
competência de um time que entra sem-
pre em campo para vencer. Como dizia o 
saudoso Ayrton Senna: “Vencer é o que 
importa. O resto é a consequência”.

A Germed Pharma é ainda 
uma empresa do grupo EMS? 
Explique-nos melhor como é 
esta participação no Grupo.
Eu iniciei no Grupo EMS em abril de 1996, 
remanescente da então adquirida Nova-
química. Na época, ocupava o cargo de 
Gerente Regional da Filial do Rio de Janei-
ro. Portanto, a minha trajetória no Grupo 
começou pela área de prescrição médica. 
Encerrei minha participação em 2007 na 
EMS-Sigma Pharma como Vice-Presiden-
te de Mercado.
A Germed Pharma deixou de ser uma mar-
ca da EMS a partir de 2009, quando se 
tornou o mais novo laboratório na indústria 
farmacêutica. Nós possuímos um posicio-
namento bem definido e distinto da EMS.

Quais os planos futuros para 
a Germed Pharma?
O nosso maior plano é cumprir o que foi 
traçado e, com isso, continuar nos con-
solidando na indústria farmacêutica. Todo 

Germed Pharma
Rumo à consolidação no 
mercado farmacêutico
Nosso objetivo é estar entre os dez maiores 
laboratórios do Brasil em 2013 segundo o ranking 
do IMS com o nosso portfólio de produtos. 
Para isso, temos trabalhado arduamente.

José Cosme dos Santos
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Em menos de um 
ano de atuação, a 
Germed Pharma 
tem obtido um 
rápido crescimento, 
apresentando 
medicamentos 
de alta qualidade 
e inovações 
constantes.

nosso time sabe detalhadamente quais 
são nossas metas para o ano de 2010. 
Esperamos que o Grupemef continue 
sendo justo em seus critérios de ava-
liação para o Lupa de Ouro, pois no 
final deste ano buscaremos a melhor 
performance empresarial no mercado 
de genéricos, visto que atualmente já 
somos vice-campeões.

O senhor foi responsável pelas 
operações da Sigma Pharma 
até 2007. O que ocorreu em 
sua carreira em 2008 e como 
essa experiência contribuiu 
para que o senhor assumisse 
a Germed Pharma em 2009?
Em 2007, nós obtivemos a melhor 
performance de crescimento da indús-
tria farmacêutica, colocando a EMS-
Sigma Pharma como um dos maiores 
cases de sucesso do mercado, pois 
saímos da 51ª posição no ranking de 
laboratórios do Close-up para ocupar 
a quinta posição no MAT, em dezem-
bro de 2007.
Saímos de um faturamento de R$ 59 
milhões para um faturamento de R$ 
491,5 milhões em 2007, segundo da-
dos do IMS, isso em dez anos.
Em 2008, o presidente do Conselho 
Administrativo do Grupo EMS, Carlos 
Eduardo Sanchez, iniciou um processo 
de mudança, visando acelerar o cres-
cimento do Grupo.

Foi esse case de sucesso que me cre-
denciou a assumir a Germed Pharma a 
partir de 2009.

O ano de 2008 foi marcado por 
uma série de e-mails falando 
sobre sua gestão. O senhor 
poderia explicar o que ocorreu?
Bom, se eu tivesse que explicar todo 
o conteúdo desses e-mails que circu-
laram em 2008, com certeza, ocuparia 
grande parte do espaço destinado a 
essa entrevista na revista.
A grande verdade é que toda mudan-
ça, como ocorreu em 2008, gera des-
conforto para alguns funcionários, que 
começaram a falar mal da gestão da 
empresa por e-mails.
A minha resposta se resume ao co-
mentário final de um dos e-mails, 
que diz: “Gostaria que voltássemos a 
2007, quando éramos tratados com 
mais dignidade”. E como expliquei, an-
teriormente, fui responsável pela EMS-
Sigma Pharma até 2007.

Qual a sua visão sobre o 
mercado farmacêutico e o papel 
do empresário brasileiro na 
condução de suas empresas?
Na verdade, ainda tenho lido vários 
comentários sobre a centralização de 
poder e não profissionalização por par-
te dos empresários brasileiros. Eu só 
posso comentar o que tenho conheci-
mento e, nessa linha, tenho uma gran-
de experiência. Há 14 anos, conheci 
Carlos Eduardo Sanchez, o maior em-
preendedor com quem já trabalhei. Se 
hoje o meu time continua sendo ven-
cedor, ele tem sido fundamental para 
o nosso sucesso. Mesmo quando al-
guns discípulos da incompetência dão 
dicas erradas, ele consegue fazer o 
errado dar certo.

Qual será o foco de seu trabalho 
na Germed Pharma levando em 
consideração o cenário atual 
da indústria farmacêutica?

O mercado está cheio de fórmulas, 
muitos clichês e repetição de velhas 
práticas. Às vezes, o que me parece 
é que as empresas ficam se olhando 
no espelho. A Germed Pharma quer 
e vai muito além. Veja que em nosso 
primeiro ano como empresa, mais pre-
cisamente com oito meses de traba-
lho, a unidade de prescrição colocou 
o produto Lipiblock (orlistate) como o 
quinto maior lançamento da indústria 
farmacêutica nos últimos 12 meses em 
faturamento, segundo dados do IMS. 
Essa é só uma amostra da força que o 
meu time possui.

Qual o planejamento para 
novos produtos para 2010? 
Acredito que o meu grande defeito é 
falar pouco. Preciso me vender mais... 
(risos)
Prefiro não comentar isso ainda por 
se tratar de informações estratégicas. 
Mas para chegar aos nossos objetivos, 
com certeza, um bom portfólio é fun-
damental.

Quais são seus planos 
pessoais e/ou profissionais 
para os próximos anos?
Nosso objetivo é, em 2013, estar en-
tre as três empresas que mais vendem 
medicamentos genéricos no País e 
também estar entre as oito maiores 
empresas no mercado de prescrição 
médica (ético). E como Germed Phar-
ma, queremos nos consolidar entre as 
dez maiores no ranking do IMS.

Gostaria fazer mais 
algum comentário?
Agradeço mais uma vez o espaço e 
a atenção que a Revista UPpharma 
sempre me destinou. Estou sempre 
à disposição para contribuir com o 
crescimento cada vez maior desta 
publicação.

Entrevista

 | Mar-Abr 2010 42





Como garantir uma informação de 
qualidade, acessível, imparcial e 
balanceada? 

Quais seriam os principais parceiros 
nessa jornada?

Automedicação 
Responsável

Um bom exemplo de como a in-
dústria pode atuar positivamente na 
divulgação de seus produtos é a ques-
tão da Automedicação Responsável. 
Tema voltado aos medicamentos isen-
tos de prescrição (MIPs) é algo que 
pode trazer benefícios além do setor 
farmacêutico, para todo o sistema de 
saúde (público e privado). 

A automedicação, olhada com 
desconfiança por alguns, quando feita 
de forma correta e responsável, permi-
te alcançar bons resultados. É o que 
poderíamos chamar de automedica-
ção responsável.

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a automedicação res-
ponsável é a “prática dos indivíduos em 
tratar seus próprios sintomas e males 
menores com medicamentos aprova-

dos e disponíveis sem a prescrição mé-
dica e que são seguros quando usados 
segundo as instruções”. Válido apenas 
para os medicamentos de venda livre 
(isentos de prescrição), o conceito da 
automedicação responsável não deve 
ser confundido em hipótese alguma 
com autoprescrição (uso sem receita 
médica de medicamentos tarjados).

A Organização Mundial da Saúde 
(OMS) recomenda a automedicação 
responsável para o tratamento de 
males menores com medicamentos 
isentos de prescrição, como forma de 
desonerar o sistema público de saúde. 
Em outras palavras, como forma de 
garantir que a utilização dos recursos 
do Sistema de Saúde seja feita por 
quem de fato esteja demandando por 
cuidados mais complexos.

O papel do setor e 
demais entidades da 
sociedade civil

As empresas, nesse contexto, po-
dem assumir o papel de incentivado-
ras do consumo responsável e cons-
ciente, desencorajando qualquer tipo 
de excesso e informando, de maneira 

Responsabilidade social

Consumo e prescrição 
responsáveis
Marcelo Weber e Renata Schott

Consumo e Prescrição 
Responsáveis
Automedicação responsável – 
um bom exemplo 

Um dos Indicadores Farmasusten-
tável é “Estímulo ao Consumo e Pres-
crição Responsáveis”. Esse indicador 
baseia-se essencialmente na informa-
ção. Mais do que isso, na informação 
sistematicamente entregue aos diver-
sos públicos de interesse que se rela-
cionam e utilizam nossos produtos. 

A seguir, o leitor encontrará alguns 
exemplos, conceitos e ideias, cujo ob-
jetivo é estimular a reflexão, levando 
em consideração nesse processo al-
guns aspectos: 

Considerando-se as limitações e 
restrições definidas pela legislação, de 
que maneira o setor poderia alavancar 
oportunidades e superar desafios com 
relação à disponibilização de informa-
ção sobre seus produtos aos diversos 
públicos de interesse? 
Quais seriam ainda, observando-se 
e respeitando-se as questões legais, 
os principais canais de veiculação 
possíveis? 
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clara e acessível, detalhes sobre a utili-
zação adequada de seus produtos. 

Isso poderia ser feito, por exemplo, 
por meio da criação de programas per-
manentes de informação e conscientiza-
ção de pacientes para produtos de venda 
livre, em parceria com sociedades médi-
cas, associação de pacientes, entidades 
do varejo e universidades, por meio dos 
quais a empresa, juntamente com os 
demais membros da sociedade civil, aler-
taria sempre sobre os riscos no uso de 
medicamentos sem orientação médica. 

Campanhas, como a que foi reali-
zada pela Abimipi (Associação dos Fa-
bricantes de Medicamentos Isentos de 
Prescrição), em parceria com o Con-
selho Regional de Farmácia, são um 
exemplo prático bastante interessante. 

Estabeleceram-se “quatro regras de 
ouro para o uso responsável de MIPs”, 
definindo o termo automedicação res-
ponsável e orientando a população sobre 
as regras básicas para que essa prática 
trouxesse benefícios e evitasse riscos.

Os cartazes espalhados pelas far-
mácias continham os seguintes dizeres:

“A automedicação é responsável 
quando a pessoa:

ou sintomas menores, facilmente 
reconhecíveis;

medicamentos isentos de 
prescrição médica (não tarjados);

da rotulagem, antes de tomar 
medicamentos isentos de 
prescrição médica (não tarjados);

médico, se os sintomas não 
desaparecerem após um prazo 
razoável.”

Prática consolidada em países 
como EUA, Canadá, Japão e da União 
Europeia, a automedicação respon-
sável é utilizada, principalmente, para 
o tratamento de sintomas e doenças 
sem gravidade, como gripes, resfria-
dos, dores de cabeça comuns, alguns 
tipos de micoses, dores musculares, 
entre outras enfermidades. O uso de 
medicamentos isentos de prescrição 
médica tende a ser aceito hoje pelas 
autoridades sanitárias como parte in-
tegrante do sistema de saúde. Uma 
das grandes vantagens de seu uso é 
o fácil acesso à medicação, uma vez 
que não se faz necessário uma con-
sulta médica. 

Aproveitando os canais mais apro-
priados de acordo com a mensagem 
e público, o setor farmacêutico pode-
ria incentivar a questão do consumo e 
prescrição responsável, incluindo infor-
mações fidedignas e acessíveis sobre os 
medicamentos. Para tanto, conselhos 
consultivos compostos por médicos, 
pacientes, educadores etc., podem ser 
formados para garantia de uma informa-
ção balanceada e com conteúdo perti-
nente ao repertório do público final. 

A informação veiculada do medica-
mento deve ser sempre precisa, isen-
ta, correta, e, sobretudo, revelar infor-
mações sobre escolha, uso e riscos do 
produto. Além, é claro, de observar as 
restrições legais definidas em lei. 

A indústria farmacêutica, se reali-
zar parcerias com o Sistema Público 
de Saúde e demais entidades públi-
co-privadas, poderá, com certeza, 
se beneficiar do desenvolvimento de 
programas voltados para a automedi-
cação responsável, bem como do de-
senvolvimento de qualquer programa 
que estimule o consumo responsável 
de medicamentos. 

O indivíduo, reconhecendo a res-
ponsabilidade pela manutenção da sua 
saúde, pode ser estimulado de maneira 
racional e consciente à realização da au-
tomedicação responsável, bem como ao 
consumo responsável de medicamentos 
em geral. Trata-se também de promover 
a autorresponsabilização do indivíduo na 
gestão da sua própria saúde.

Nosso negócio é saúde, 
informação e educação 

O marketing dos produtos farma-
cêuticos, tanto os isentos de prescri-
ção e, sobretudo, os de prescrição, 
deveria sempre pautar-se pelo binô-
mio: informação e educação. O que, 
por sua vez, define uma característica 
muito própria desse marketing. 

Em vez de campanhas que se ca-
racterizam por um tempo limitado de 
veiculação, o ideal seria existirem pro-
gramas que se caracterizem pela con-
tinuidade e sistematização. 

Hoje, mais do que simples consu-
midores, temos cidadãos que, por te-
rem cada vez mais facilidade ao acesso 
a diversos assuntos, valorizam muito a 
qualidade das informações, buscando 
alcançar uma melhor qualidade de vida 
e, por conseguinte, a saúde ao utilizar 
os nossos produtos. 

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

Para mais informações sobre os 
Indicadores de Sustentabilidade do Setor 

Farmacêutico (Indicadores FS), 
acesse www.farmasustentavel.com.br.

Um bom exemplo de como a indústria pode atuar 
positivamente na divulgação sobre seus produtos 

é a questão da Automedicação Responsável.
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Opinião

Em março, foi celebrado em todo 
o mundo o Dia Internacional da Mu-
lher.!A data é uma homenagem a to-
das as mulheres, em especial, àquelas 
que nos vários momentos da história 
da humanidade lutaram pelos seus di-
reitos. A comemoração, como símbolo 
de luta e de conquistas, faz parte de 
um passado histórico de organização 
das mulheres, que permitiu que elas 
buscassem igualdade e autonomia e 
participassem ativamente das transfor-
mações que ocorreram na sociedade.

Entre os acontecimentos que mar-
caram essa revolução, um deles foi fun-
damental para a liberdade da mulher: 
o lançamento da pílula anticoncepcio-
nal,! descoberta que propiciou mudan-
ças na postura das mulheres, com forte 
impacto nas relações e comportamento 
das pessoas, mas que também provo-
cou grandes debates e polêmicas, nos 
âmbitos científico, social, religioso, moral 
e ético. 

A primeira pílula foi produzida e lan-
çada nos EUA em 1960. A segunda, de 
origem alemã, no ano seguinte, na Eu-
ropa e Austrália. E continua sendo, até 
hoje, a primeira opção entre os méto-
dos anticoncepcionais em quase todo o 
mundo. No Brasil, o medicamento surgiu 
em 1962, sendo utilizado atualmente por 
23% das mulheres em idade reprodutiva.

Historicamente, na época do lan-
çamento, havia entre os norte-ame-
ricanos um clima de euforia pela re-
tomada do crescimento econômico. 
Surgia uma geração de jovens, dis-
postos a se rebelar contra os valores 
de uma sociedade que consideravam 
moralista e conservadora. Tinham mui-
tos ídolos, surgidos nos anos 50, entre 
eles, James Dean, no cinema; e Little 
Richard e Elvis Presley no rock and roll, 
que difundiram com as suas atitudes 
um novo modelo de comportamento.

Surgida nesse contexto, a pílula 
foi criticada por setores da sociedade, 

porque permitia mudanças no com-
portamento sexual, dando controle e 
maior liberdade às mulheres, alterando 
o quadro social e o processo natural 
de reprodução. A sua utilização aca-
bou provocando avanços nos direitos 
reprodutivos e sexuais e ampliando 
as possibilidades de um planejamento 
familiar. Permitiu ainda maior flexibiliza-
ção dos valores morais, e, sem os im-
pedimentos da gravidez, o ingresso da 
mulher no mercado de trabalho. 

Na aprovação pelo FDA (EUA), em 
23 de junho de 1960, a pílula recebeu 
críticas da comunidade científica, te-
merosa pela exposição das mulheres a 
riscos e pela falta de avaliação da sua 
segurança. Mas significou o final de 
uma longa trajetória com muitos obstá-
culos, iniciada pelo fisiologista austríaco 
Ludwig Haberland, que, em 1922, já 
demonstrava a possibilidade de “es-
terilização hormonal temporária” em 
animais férteis, sendo identificado, pos-
teriormente, a progesterona, como res-
ponsável pela ação. Sua morte preco-
ce, em 1932, retardou em pelo menos 
20 anos o desenvolvimento da pílula. 

Em 1939, Russell Marker, químico 
da Penn State University, começou a 
pesquisar uma raiz usada pelos índios 
mexicanos, conhecida como yam ou 
“cabeza de negro”, para extração da 
progesterona. Com o desinteresse 
norte-americano pela pesquisa, ele 
montou um pequeno laboratório far-
macêutico no México para produção. 
Após alguns anos, desiludido, aban-
donou a atividade.

Dez anos depois, o químico Carl 
Djerassi retomou as pesquisas, que 
permitiram, em 1951, a síntese de uma 

Os 50 anos da 
pílula anticoncepcional
Odair Albano
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Opinião

dora da ovulação e quando combina-
da aos estrogênios consegue manter o 
ciclo menstrual regular.

Poucos medicamentos foram tão 
investigados e por tanto tempo como 
a pílula. Com a descoberta de novos 
hormônios, foram lançadas pílulas com 
baixíssimas dosagens, com redução 
de dez vezes na dosagem dos estro-
gênios e 164 vezes nos progestogênios 
em relação à primeira pílula, mantendo 
a mesma eficácia, porém, com menos 
efeitos adversos e riscos à saúde.

Hoje, utiliza-se na forma combina-
da ou só com progesterona em com-
primidos por via oral ou vaginal. E por 
outras formas e vias de administração: 
injetáveis, adesivos, anéis vaginais, 
implantes subcutâneos, dispositivos 
intrauterinos com hormônio, além 
da!“pílula emergencial”, indicada após 
relação sexual desprotegida.

Quanto ao futuro da pílula, exis-
te uma tendência mundial que indica 

progesterona indicada! para distúrbios 
menstruais, mas que não tinha sido tes-
tada como contraceptivo em humanos, 
pesquisas que só ocorreram pela inter-
venção de Margaret Sanger, defensora 
do! controle da natalidade, fundadora, 
em 1916, da primeira clínica de planeja-
mento familiar dos EUA, e de Katharine 
McCormick, filantropa, que obteve re-
cursos financeiros para tal projeto.

Em 1953, esses investimentos 
permitiram que Gregory Pincus, bio-
químico da Worcester Foundation for 
Experimental Biology, e John Rock, gi-
necologista da Harvard Medical Scho-
ol, iniciassem as pesquisas para avaliar 
a possibilidade de lançamento de um 
comprimido que impedisse a gravidez, 
o que oorreu em Porto Rico, devido 
à descrença de alguns, à resistência 
de muitos e às restrições legais norte-
americanas. Tais estudos confirmaram 
as pesquisas anteriores e o conceito 
de que a progesterona teria ação inibi-

o interesse das mulheres em utilizar 
produtos com ação prolongada, que 
produzam a suspensão ou redução 
do fluxo e permitam uma maior como-
didade no uso, se possível, abolindo 
a necessidade de ingestão diária de 
comprimidos, bem como promovam, 
principalmente, a redução dos sinto-
mas de diversas doenças, que estão 
relacionadas à menstruação. 

!
Odair Albano é Médico e Administrador em Saúde, 
ex-Secretário de Saúde de Campinas (SP).
E-mail: odairalbano@uol.com.br

Existe uma tendência 
mundial que indica o 

interesse das mulheres 
em utilizar produtos 

com ação prolongada, 
que produzam a 

suspensão ou redução 
do fluxo menstrual.



Marketing digital

Seja para melhorar os resultados do 
marketing, aprimorar o atendimento 
ao consumidor ou criar um novo 
canal de comunicação interna e 
externa, o fato é que as empresas 
passaram a investir nas mídias 
sociais de forma mais intensa em 
2009. O ano foi marcado por erros e 
acertos nesses canais, mas, afinal, 
como saber quais seriam as atitudes 
certas e erradas nas redes sociais? 

É possível seguir o mesmo modelo 
de comunicação das outras mídias?

Com objetivo de esclarecer 
essas e outras dúvidas, a Direct 
Labs – agência especializada em 
colaboração para relacionamento 
digital – selecionou as perguntas mais 
frequentes sobre redes sociais no 
meio corporativo e reuniu profissionais 
que acompanham o mercado para 

respondê-las. A seguir, Gustavo 
Zaiantchick e Diego Monteiro, 
respectivamente, cofundador e 
Diretor da Direct Labs e Consultor 
de redes sociais da Direct Labs, 
respondem a cinco dessas questões, 
que demonstram a melhor forma 
de atuação nas mídias sociais.

O poder das
mídias sociais

Nem sempre ter 
mais seguidores é 
potencializar a marca 
no Twitter.!!O ideal 
é que o volume de 
seguidores esteja 
compatível com 
o público-alvo.
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Quais seriam as melhores 
maneiras de potencializar uma 
marca no Twitter e aumentar 
o número de seguidores? 
Gustavo Zaiantchick - Nem sempre 
ter mais seguidores é potencializar 
a marca no Twitter.!!O ideal é que 
o volume de seguidores esteja 
compatível com o seu público-alvo 
e que o conteúdo gerado nesse 
canal seja realmente relevante para 
eles.! Algumas formas eficientes de 
se medir isso é observando quanto 
o conteúdo gerado é retwitado 
pelos usuários, medindo a influência 
de quem replicou a mensagem ou 
também quantificando as conversas 
geradas via Twitter por meio de 
Direct Messages ou menções de sua 
conta.! Um outro ponto importante 
é sempre divulgar o endereço de 
Twitter em todas as mídias em que a 
empresa for divulgada, seja no site, 
papelaria, e-mails, propagandas etc.!
!
Marcas de grande porte correm 
muito risco ao se inserirem 
nas mídias sociais? 
Diego Monteiro - Depende. 
Primeiro depende de como elas 
estão entrando nas Mídias Sociais. 
Se a intenção é estar na moda ou 
conseguir um ROI milagroso, então 
há um enorme risco. Entretanto, se 
for uma estratégia consistente e a 
intenção for gerar uma interação 
com o público, os riscos são 
praticamente nulos. Vale lembrar 

que não há risco maior do que 
não se inserir nas mídias sociais.
!
Qual o limite ético ao querer 
influenciar ou patrocinar 
blogueiros/twitteiros que 
teoricamente produzem conteúdo 
independente e não comercial?! O 
que é permitido e o que não é?
Gustavo - As pessoas seguem 
usuários no Twitter ou assinam RSS 
de blogs apenas por um único motivo:! 
o conteúdo deveria ser interessante 
para elas. E o que é interessante?!Em 
99% das vezes é aquilo que trata de 
assuntos que correspondam com 
o seu público de forma imparcial, 
independente e espontânea. Porém, 
a mensagem que deveria ter essas 
características nem sempre tem.  
Ou seja, pessoas que atraíram outros 
usuários por seu conteúdo, agora 
usam esse histórico positivo para 
produzir espaços pago/patrocinado.  
O grande detalhe é que muitos 
geradores de conteúdo não 
especificam isso e misturam essas 
propagandas com aquilo que é, de 
fato, importante, fazendo as pessoas 
acreditarem que se trata de uma 
propaganda imparcial. Esse é um 
grande risco para o blogueiro/twitteiro 
e para a empresa que patrocina, 
pois se um usuário descobre que 
está sendo “enganado” o canal pode 
perder a credibilidade de forma viral 
e a marca acaba ficando bastante 
desgastada.!!Assim, o limite está em 

nunca confundir o conteúdo do blog e 
twitter com formas de patrocínio.!!Uma 
alternativa é usar, por exemplo, o layout 
de background do twitter ou blog para 
que se venda espaço publicitário.

Quais comportamentos são 
classificados como “mau 
uso” das mídias sociais?
Diego – Basicamente, são os 
usos que tentam “disfarçar” uma 
comunicação institucional e corporativa 
como algo espontâneo. Por exemplo, 
falar para um blogueiro o que escrever 
sobre a sua marca ou pagá-lo por 
um post que pareça espontâneo 
e não propaganda. Também vale 
lembrar que ações que premiam 
determinados formadores de opinião 
com eventos ou brindes podem ser 
encaradas como “mau uso” por serem 
contra o princípio de participação 
das mídias sociais e por passarem 
uma ideia de segregação de público, 
já que privilegiam apenas alguns 
usuários com as “recompensas”.

Como fidelizar clientes por 
meio de uma rede social? 
Gustavo - A fidelização de 
consumidores por meio das redes 
sociais vem por meio da geração 
de algum benefício palpável para 
eles. Assim, a primeira coisa que 
deve ser feita ao criar uma iniciativa 
nesses canais, visando fidelidade, 
é identificar o que interessa a 
esse público-alvo: que tipo de 
informações é relevante? Qual tipo 
de relacionamento eles esperam? 
O que pode ser um benefício diário para 
esses usuários?!Tendo as respostas 
para essas e outras questões, os 
moderadores da rede social devem 
criar um plano editorial para que 
esses assuntos de relevância sejam 
abordados dentro de um cronograma 
correto, consistente e efetivo. Isso fará 
com que a rede seja constantemente 
“aquecida” e as pessoas participarão 
de forma espontânea.

 Gustavo 
 Zaiantchick  Diego

 Monteiro
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Em 2009, as empresas passaram a investir nas 
mídias sociais de forma mais intensa. O ano foi 
marcado por erros e acertos nesses canais.

Marketing digital

Ciente da abrangência do tema in-
ternet e disposto a levar informações 
atualizadas sobre marketing digital e as 
vantagens da web para a indústria far-
macêutica, o Sindusfarma promoverá, 
nos dias 5 e 6 de maio de 2010, duran-
te o evento temático DEC Promoção de 
Medicamentos, uma ampla discussão 
sobre a mídia digital, internet e a sua uti-
lização pela indústria farmacêutica.

Esse workshop, que faz parte do 
Programa DEC – Sindusfarma, contará 
com a presença de experts em mídia 
digital, internet e indústria farmacêu-
tica, permitindo assim uma grande 
troca de experiências, imprescindível 
para o aprimoramento de todos os 
profissionais de marketing, informática 
e negócios da indústria farmacêutica.  
O workshop será conduzido por Inajar 
de Souza, Coordenador do Programa 
DEC-Sindusfarma, tendo como pales-
trantes especiais Gino Giacomini, Pro-
fessor da ECA/USP e da USCS/São 
Caetano do Sul, e William Antonio!Ce-
rantola, da MSD.

Na visão de Inajar de Souza, a in-
ternet é uma realidade que influencia 
decisivamente a vida das pessoas e, 
consequentemente, o ambiente de 
negócios na atualidade. A possibilida-
de do cidadão se conectar e interagir 

com o mundo, independentemente da 
sua localização geográfica, faz com que 
essa ferramenta diminua as distâncias e 
incremente a velocidade das relações.

Segundo ele, os segmentos farma-
cêutico e de saúde também encontra-
ram na internet um grande aliado em 
diversas situações, seja na educação 
médica continuada a distância, na tro-
ca de informações, na marcação de 
consultas médicas, retirada e agenda-
mento de exames, ou na divulgação 
de informações e contato com o pú-
blico leigo.

Entretanto, talvez em função das 
disposições éticas, legais e regulató-
rias desses setores, essa ferramenta 
ainda é pouco utilizada pela indústria 
farmacêutica no contato com os mé-
dicos. “No segmento farmacêutico, 
ainda há a preferência do contato tra-
dicional, realizado por meio de repre-
sentante em visitas periódicas. Porém, 
em um País de dimensões continentais 
como o nosso, é importante reconhe-
cer que a internet e a mídia digital po-
dem ser incorporadas como aliadas na 
divulgação, promoção e oferecimento 
de informações e serviços para esse 
segmento”, analisa Inajar de Souza.

Já Gino Giacomini lembra que há 
um tempo se dizia que a propaganda 

era a alma do negócio. Hoje, milhares 
de empresas não veiculam anúncios 
nos meios de comunicação de mas-
sa e ocupam espaços destacados no 
mercado e na mente dos consumido-
res (até porque em muitos segmentos 
a propaganda massiva é proibida). 
“Muitas dessas organizações, no en-
tanto, não abrem mão da internet, que 
se revela estratégica para a conquista 
e manutenção de consumidores. Não 
por acaso, as empresas potencializam 
o uso de websites para veicularem suas 
próprias ofertas e também peças pro-
mocionais de parceiros. De qualquer 
forma, o uso realista dos recursos virtu-
ais pelo marketing mostra que por trás 
de um competente trabalho na web 
está a oferta e manutenção de uma 
boa estrutura de atendimento ao usu-
ário, pois somente uma boa arquitetura 
do site não é suficiente para a eficácia 
mercadológica. O correto dimensiona-
mento dos recursos virtuais perante as 
necessidades de marketing pode fazer 
com que a internet seja a alma dos no-
vos negócios”, destaca Gino Giacomini.

O workshop acontecerá na sede 
do Sindusfarma, em São Paulo. Outras 
informações serão divulgadas e envia-
das posteriormente pela entidade aos 
profissionais.
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Comunicação

O tropeço do até então intocável 
Tiger Woods esconde em suas beira-
das duas reflexões inestimáveis para o 
marketing. Primeiro vamos ao fato mer-
cadológico. Na cobertura do acidente 
envolvendo o carro do golfista, uma das 
fotos do interior do veículo mostrava um 
livro jogado no chão. Título: Fique por 
Dentro da Física Moderna.

Lições do efeito Tiger Woods
Yuri Trafane

Devido à da popularidade de Wood s, 
essa foto circulou por vários veículos e 
sites como parte da cobertura do evento 
de interesse popularesco. Consequên-
cia: o tal livro saltou do 396.244º lugar 
para a 2.268ª posição do ranking de 
vendas da loja virtual Amazon, revelando 
um desempenho olímpico. Alguns veí-
culos apresentaram uma reflexão inicial, 
ressaltando o impacto da mídia espon-
tânea na venda de produtos. Adequada. 
Inteligente. Superficial.

Duas outras rotas mentais podem 
nos levar a conclusões menos ób-
vias, mas interessantes. Aliás, mais 
interessantes. Podemos começar nos 
perguntando o que esse evento diz 
sobre a tão valorizada fragmentação 
do mercado que tem prometido levar 
o marketing ao estágio um a um, en-
tendendo necessidades específicas de 
cada cliente e atendendo-os de forma 
individualizada. É daí que nasce o não 
menos anunciado CRM (Customer Re-
lationship Management).

A premissa básica para o desenvol-
vimento dessa tendência é a constata-
ção de que cada cliente é diferente do 
outro e, portanto, demanda produtos 
diferentes. O efeito Tiger Woods arra-
nha tal convicção, mostrando que o 
ser humano é um animal que se move 
em bandos e que usa como parâmetro 
de desenvolvimento de desejo, o de-
sejo do outro; dando uma sobrevida à 
importância do marketing de massa.

Não quero dizer com isso que os 
mercados não estejam se fragmentan-
do, mas levantar a hipótese de que tal 
fragmentação esteja mais na superfície 
do que na essência. Explico: talvez 
cada leitor queira uma cor de capa 
diferente ou um processo de entrega 
específico, mas no fundo todos que-
rem ler o que o ídolo lê. E na medida 

em que isso é humano, apresenta-se 
como fenômeno de massa, e assim 
permanece.

Uma segunda reflexão, nascida no 
parto da humanização do nosso Ti-
ger, pode ganhar vida com o seguinte 
questionamento: o que teria aconte-
cido se Woods tivesse estrelado uma 
campanha para vender o tal livro com 
o mesmo grau de exposição que teve 
a foto em questão? Será que a escala-
da no ranking da Amazon teria sido tão 
íngreme? Não saberemos a resposta, 
mas eu tenho minha aposta: não! E 
por um motivo muito simples: o que 
gerou o enorme interesse foi a autenti-
cidade do fato.

A comunicação comercial já não 
passa para as pessoas a sensação de 
realidade e poucos acreditariam que 
Tiger Woods realmente estivesse len-
do aquele livro caso ele o anunciasse. 
Como o volume foi descoberto sorra-
teiramente nas bordas da informação 
ele ganhou uma aura de verdade. 

As pessoas estão sedentas por 
verdade em um mundo exagerada-
mente fake, no qual os cumprimentos 
nas entradas dos estabelecimentos 
parecem exaustivamente ensaiados e 
acolhedoramente frios.

É como costumo dizer: as tendên-
cias em marketing fundamentam-se no 
comportamento do consumidor, que 
o evento em questão revelou-nos de 
forma incrivelmente nítida. Obrigado, 
Tiger Woods pelo exemplo. Já o com-
portamento de atletas de sucesso com 
relação às mulheres, eles se repetem 
de forma repetidamente repetitiva. Cui-
dado, Tiger Woods com o exemplo. 

Yuri Trafane é Professor Universitário, 
Consulto r em Marketing e Diretor-Executivo 
da Ynner Marketing & Treinamentos.
E-mail: yuri@ynner.com.br
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A executiva e o amor
Saúde feminina

aluna mais aplicada, a mais simpática 
e querida, com aquele seu jeito cati-
vante de ser, sempre disposta a ajudar 
os colegas, a ouvir seus problemas, a 
apontar soluções.

O inglês ela já dominava desde os 
16 anos de idade. O espanhol ela es-
tudava sozinha e lia tudo o que podia 
nessa língua, porque aos sábados es-
tava aprendendo alemão. E, depois, 
seria o japonês. Tudo na vida de Joana 
girava em torno da carreira.

Foi tão bem-sucedida na indústria 
farmacêutica como representante, 
que, assim que se formou, foi promo-
vida a gerente de relações médicas.

Passava três semanas por mês via-
jando pelo Brasil. Mas mesmo assim, 
conseguiu fazer seu mestrado e, logo 
depois, começar a preparar sua tese.

Foi nessa época que resolveu pro-
curar uma clínica de reprodução as-
sistida para congelar alguns óvulos. A 
médica, diretora da clínica, perguntara:

“– Mas, Joana, se você não tem 
certeza se quer filhos, o que será dos 
seus óvulos se você decidir não tê-los?”

“– Eu os doarei ao seu Banco de 
Óvulos, Dra. Silvana, para que realizem 
o sonho de alguma outra mulher que 
queira ser mãe e não possa.”

Joana tivera alguns namoros, 
mas nada muito sério. Os namo-
rados acabavam procurando uma 
moça com mais tempo para eles, 
porque ela pouco tempo tinha para 
os homens. Ia com eles ao teatro e 
ao cinema, porque estar atualizada 
culturalmente era bom para sua ima-
gem profissional. 

O inevitável aconteceu. Uma indús-
tria concorrente chamou-a para ser a 

Diretora de Relações Médicas. Estava, 
assim, realizado o grande sonho de 
Joana: ela era o protótipo da executiva 
vestida de Chanel, como sonhara des-
de a infância.

Foi na primeira viagem que fez em 
seu novo cargo que conheceu um mé-
dico português, presidente do Sindica-
to dos Médicos de Lisboa. Dr. E duardo 
Queiróz era dono de um carisma irre-
sistível e Joana logo se sentiu muito 
atraída por ele. Ele era jovem, solteiro e 
tinha grandes ambições políticas. So-
nhava em ser presidente de seu país. 
Foi uma paixão fulminante.

Nos meses seguintes, eles viveram 
fazendo malabarismos para poderem 
estar juntos, pelo menos por algumas 
horas, em diversos lugares do mundo. 
Era uma verdadeira operação de lo-
gística de guerra: combinar horários e 
compromissos profissionais com horá-
rios de voos e fusos.

Falavam-se todos os dias, nos mo-
mentos em que era possível, nem que 
por apenas alguns minutos – MSN, ce-
lular, e-mails...valia tudo.

Quando essa gincana amorosa es-
tava prestes a completar um ano, Edu-
ardo resolveu dar um basta. Encon-
traram-se em Veneza, onde acontecia 
um congresso importante. Jantavam, 
quando ele disse:

“– Joana, chegou a hora de nos de-
cidirmos. Imagino que possas, depois 
de nos casarmos, dedicar-se a dirigir 
meu escritório político. É a única for-
ma que encontrei para estarmos juntos 
a maior parte do tempo. Preciso de ti 
a meu lado. Preciso de ti nos palan-
ques, nas campanhas. Preciso que se-
jas minha esposa, que recebas meus 

A executiva e o amor
Isabel Vasconcellos

Desde menina, 
Joana sonhava 

com aquelas 
mulheres ele-

gantes, metidas 
em tailleurs 

bem cortados, 
em uma moda 

atemporal, clás-
sicas, cheirando 

a Chanel no 
5, embarcando em 

aviões e sentadas em 
torno das mesas de 

reuniões coalhadas de 
homens de terno. Joana 

queria ser executiva.
Ficava caçando nas 

revistas aquelas fotos, 
aquelas cenas. Era ado-
lescente ainda quando o 
Roberto Justus estreou 
aquele reality show na 

t elevisão, o Aprendiz, e vibrou quando, 
na segunda edição do programa, uma 
mulher conseguiu cumprir todas as ta-
refas e foi contratada para dirigir uma 
empresa de verdade.

Um ano depois, entrou na faculda-
de de administração. Três anos depois 
estava estagiando em uma grande in-
dústria farmacêutica. No ano seguinte, 
conseguiu ser contratada como repre-
sentante e visitava médicos divulgando 
produtos. Festas? Namoro? Baladas? 
Nada disso era prioridade para Joana.

No pouco tempo que lhe sobrava, 
entre o último ano de faculdade e o tra-
balho, ela pesquisava na internet, fazia 
cursos a distância, se aprimorava.

Foi escolhida como oradora da tur-
ma, na formatura, porque era, além da 
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correligionários, que saibas encantar 
tanto aos meus apoiadores quanto 
aos meus desafetos. Com teu conhe-
cimento e com tua verve, és a esposa 
ideal de qualquer político.”

Joana engasgou.
“– Você está pensando em me 

transformar em esposa? Você en-
louqueceu. Acha mesmo que eu me 
preparei tanto, estudei tanto, trabalhei 
tanto para apenas me tornar a sombra 
de um homem?”

“– Mas, Joanita” – balbuciou ele, su-
bitamente despido de sua proverbial se-
gurança: “– O que mais poderíamos nós 
fazer? Se nos amamos, se vamos viver o 
resto da vida juntos, tens que te tornar a 
minha esposa, a minha cúmplice. E, de-
pois, podes te apaixonar pela vida política, 
tens todos os predicados para tal. Podes, 
um dia, tornar-te também uma política. 
Seremos um casal ao poder, como Hillary 
e Clinton, ou o casal Kirchner.”

Naquele instante, Joana entendeu 
completamente aquele estudo que 
lera, de uma universidade italiana, que 
provava ser a paixão um estado quí-
mico cerebral que durava de um a três 
anos no máximo, passível, inclusive de 
ser tratado com medicamentos.

Suspirou e disse, com aquele tom 
irônico que usava diante dos adversários:

“– Bem, Eduardo, apresento-lhe 
a minha contraproposta: venha você 
morar comigo no Brasil; nos casamos 
e você poderá, adquirida a cidadania 
brasileira, começar uma carreira polí-
tica lá. Ficará livre para acompanhar-
me em algumas das minhas viagens 
e, com toda a tua verve, poderá, em 
paralelo, desenvolver uma carreira de 
conferencista internacional...”

Ele ficou completamente vermelho, 
pousou o copo na mesa com dificulda-
de, como se lutasse para não batê-lo, 
para não quebrá-lo:

“– Mulher, estás a mangar de mim? 
Ficaste insana?”

“– Insana? Não” – respondeu ela – 
decepcionada, sim. “– Não passas de 
mais um machista clássico, disposto 
a acreditar que eu, apenas porque 
sou mulher, deveria renunciar a todos 
os meus planos para viver a tua vida 
em vez de viver a minha. Pensando 
bem, você precisa mesmo de uma es-
posa. Procure uma. Certamente, não 
serei eu.”

Eduardo casou-se um ano depois 
com uma ex-modelo francesa.

Quanto a Joana, teve todos os 
seus óvulos implantados em mulheres 
estéreis que assim realizaram o sonho 
da maternidade, um sonho que ela 
própria jamais sonhou. 

Isabel Vasconcellos é colunista sexual da Band TV 
e da Rádio Tupi, onde tem seu próprio programa. 
Também é escritora com sete livros publicados.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br



Produtividade

Programas de produtividade e efe-
tividade da Força de Vendas vêm cada 
vez mais ganhando espaço e força 
dentro das companhias do segmento 
farmacêutico. Isso não é um modismo, 
que traz determinado impacto e de-
pois acaba se esvaindo com o passar 
dos tempos. Produtividade da Força 
de Vendas veio para ficar!

Qual é o executivo ou o profissio-
nal que trabalha em áreas de marke-
ting e vendas que não quer – ou não 
tenha certa obsessão – conhecer ma-
neiras para melhor rentabilizar e fazer 
com que o investimento proporcione 
um melhor retorno a quem investe? 
O Retorno Sobre o Investimento (em 
inglês ROI) é algo prioritário, que está 
sendo discutido, trabalhado e aper-
feiçoado em todos os segmentos no 
mundo todo.

Ao lado desse fenômeno, inúmeros 
são os seminários, cursos e palestras 
sobre o assunto, visando à troca de 
experiências ou até melhor sedimen-
tar esse conceito. Recentemente, o 
Grupemef patrocinou o terceiro evento 
sobre esse palpitante tema.

Ao longo do tempo, tenho aborda-
do assuntos dos mais diversos, mas 
todos com foco em produtividade e 
efetividade das equipes de vendas. 
Lembro-me de que em artigo, anterior-

mente publicado na Revista, já discorri 
sobre alguns fatores críticos de suces-
so (FCS) em termos de produtividade e 
efetividade da Força de Vendas. 

Os programas de produtividade 
geram mudanças. Portanto, é vital a 
figura de um champion que patrocine 
esse projeto, quer seja um presidente 
ou gerente-geral, um diretor de vendas 
ou de marketing. Dentro da cadeia que 
deve ter o cuidado de gerir esse parâ-
metro, a maioria das companhias, de 
maneira sábia, vem alocando esforços 
e responsabilidades em uma figura, 
que acredito ser de muita importância 
no processo: o gestor de produtivida-
de e efetividade da FV. Esse gestor é 
também um fator crítico de sucesso ou 
não dos programas já implementados 
ou a implementar. 

Esse profissional pode ter dentro 
da estrutura organizacional uma fun-
ção de nível gerencial ou até de di-
retoria, como acontece em algumas 

O papel do gestor de produtividade da
Força de Vendas
J. Fernando Ramadinha

O gestor de 
produtividade tem 
um papel muito 
importante na estrutura 
das empresas: 
precisa aproveitar 
as oportunidades 
e apoiar a equipe 
gerencial da Força de 
Vendas no sentido de 
incrementar resultados.
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experiências fora do País. Precisa ser 
muito bem conhecido por todos e 
possuir um excelente trânsito em toda 
a estrutura da empresa, principalmen-
te no campo. Esse gestor deve apre-
sentar ainda uma boa capacidade 
de movimentação aliada a uma forte 
capacidade de resistir a frustrações, 
ou seja, ser um ponto de união e co-
laboração entre marketing e vendas, 
bem como para aqueles que vão im-
plementar o programa. Deve possuir 
uma comunicação clara e eficiente em 
todos os níveis da corporação. Essa 
comunicação tem de ser frequente, 
com certa periodicidade, por meio 
de reuniões, seminários e outras ati-
vidades. Quando os projetos são im-
plantados, esse assunto tem de estar 
dentro do programa das convenções 
nacionais, reuniões de ciclo e até nas 
reuniões de equipe. O gestor precisa 
munir todas as atividades e encontros 
de informações, a fim de possibilitar 
sempre ações que corrijam desvios 
ou até mostrem os exemplos bem- 
-sucedidos, os famosos success key 
factors. 

O foco desse gestor deve ser no 
sentido de incrementar resultados, e 
nunca as suas atividades. A geração 
de informações e propostas de ações 
não deve ser usada como inputs e 
outputs com o objetivo de cortes de 
pessoal, pois levará os programas de 
produtividade ao insucesso. 

E a relação desse profissional com 
a Força de Vendas. Como deve ser? 

Esse gestor tem de estar muito 
próximo da FV com constantes ativi-
dades no campo. Assim, pressupõe- 
-se que esse profissional tenha um 
forte compromisso e envolvimento 
com essa área. 

O gestor deve ainda implantar mé-
tricas claras, simples e de fácil enten-
dimento e absorção para seus clientes 
principais, que são os membros da 
Força de Vendas. É de suma importân-
cia que tais métricas estejam totalmen-
te alinhadas às prioridades e objetivos 

das companhias. Esse gestor precisa 
ter também trânsito livre e aberto com 
o patrocinador ou o champion do pro-
grama, além de manter um cronogra-
ma de encontros frequentes com esse 
patrocinador. 

O programa, por sua vez, tem de 
ser simples (hoje o difícil é ser simples), 
objetivo e fácil de ser entendido e ab-
sorvido. Da mesma forma, a existência 
de um grupo de métricas é também 
muito relevante, pois ninguém conse-
gue gerenciar se não pode medir o que 
está sendo feito.

Os aspectos políticos e de divisão 
de poder impactam os programas 
de produtividade. Assim, esse gestor 
tem de entender e trabalhar as resis-
tências, principalmente das médias 
gerências de vendas e marketing, que 
apenas “fingem”, em muitos momen-
tos, que estão apoiando o programa. 
Por que será? 

Os leitores podem, neste momen-
to, refletir sobre o que comentei ante-
riormente, verificando, cuidadosamen-
te, se o que está sendo comentado já 
foi visto em experiências passadas ou 
até experimentado em determinado 
momento de suas vidas profissionais. 

Outro ponto a considerar é onde 
deve estar alocado o gestor de produ-
tividade e efetividade. Teria de respon-
der a marketing ou a vendas?

É importante essa definição? Claro 
que é, mas antes vamos pensar jun-

Produtividade

tos em algumas premissas para esse 
setor ou departamento. Essa área tem 
de ter ações específicas ao seu core 
de atuação, com objetivos bem claros 
e definidos, com facilidade de navegar 
dentro da empresa e com apoio total 
das áreas mencionadas e direcionada 
a gerar ações para o campo para in-
cremento de resultados. 

E aí: marketing ou vendas?
O ideal, na minha visão, é que essa 

área, assim como a de Inteligência 
de Mercado, seja diretamente ligada 
ao principal mandatário da empresa, 
quer seja um presidente, gerente-geral 
ou um vice-presidente, ou ainda al-
guém que tenha sob a sua supervisão 
m arketing e vendas, devido à sua re-
levância estratégica para os negócios. 

E quais são os principais Fato-
res Críticos de Sucesso (FCS) de um 
gestor de produtividade? Inicialmente, 
esse gestor precisa ser um farejador 
de oportunidades e ter uma boa ca-
pacidade analítica. Isso é tudo? Cer-
tamente não, pois de nada adianta 
ser um bom analista de fatos, se esse 
profissional não souber ou não conse-
guir promover ações para aproveitar as 
oportunidades ou fazer a correção dos 
possíveis desvios de rota. Esse gestor 
nunca deve ter a postura de ser um 
super-herói, pois ele não é um profis-
sional cuja função será gerir crises ou 
resolver tudo que acontece.

Ser um bom negociador é outro 
FCS desse gestor, pois caberá a ele 
navegar em “mares de almirante” entre 
marketing, vendas e outras áreas afins 
dentro da companhia. Por experiên-
cia, sabemos que, de vez em quando, 
ocorrem alguns maremotos, tsunamis 
e outros fatos marcantes no relacio-
namento humano, bem como entre as 
áreas também. 

O gestor tem de entender que ele 
e seu time precisam ser geradores de 
oportunidades e, portanto, proativos, 
mas que não possuem o poder de 
decidir e nem de mandar na FV. De-

O gestor precisa  munir 
todas as atividades 

e encontros de 
informações, a fim de 

possibilitar sempre ações 
que corrijam desvios ou 

até mostrem os exemplos 
bem-sucedidos.

 | Mar-Abr 2010 56



Produtividade

vem, sim, conseguir adesão ao que 
necessita ser feito para aumento da 
produtividade e eficiência da Força de 
Vendas. As oportunidades e os fatos 
encontrados precisam ser comunica-
dos sempre em todas as direções den-
tro da empresa, bem como deve ser 
mostrada a importância de cada fato 
para os negócios. 

De que adianta ter uma boa aná-
lise, informações concretas e bem 
calcadas em dados confiáveis se isso 
não gerar uma ação? De que adianta 
orgulhar-se de um bom sistema de Bu-
siness Inteligence, cheio de ferramen-
tas de balance score card e outros re-
cursos, jorrando dados e informações, 
se não gerarmos ação? Será como ler 
jornal velho. Já passou!

O gestor de produtividade precisa 
se postar em alguns momentos como 
um importante pensador e refletir:  
“O que eu e meu time podemos fazer 

com todas essas informações co-
letadas?”. Aí está o grande papel do 
gestor de produtividade: usar todos os 
dados e informações captadas visan-
do gerar uma ação. 

 O “gerar ação” passa por um 
bom programa de atividades para os 
gerentes distritais, de modo que eles 

produzam consistentes planos com 
as suas equipes, com o apoio e su-
pervisão do gestor de produtividade 
e específicos para cada distrito. Ou 
seja, aproveitando as oportunidades 
de melhoria que existem em cada um, 
o GD cria um clima de compromis-
so com os seus representantes. E o 
gestor de produtividade acompanha, 
avalia, dá suporte à equipe gerencial e 
sugere melhorias.

Portanto, o gestor de produtivida-
de tem um papel muito importante na 
estrutura das empresas: precisa ser 
um gerador de ações, aproveitando as 
oportunidades existentes e apoiando 
fortemente a equipe gerencial da Força 
de Vendas no sentido de incrementar 
resultados. 

J. Fernando Ramadinha é Diretor da 
empresa Ramadinha Soluções Estratégicas 
ao Segmento Farmacêutico.
E-mail: fernando.ramadinha@terra.com.br

Os programas de 
produtividade geram 
mudanças. Portanto, 
é vital a figura de um 

champion que patrocine 
esse projeto, quer 
seja um presidente 

ou gerente-geral, um 
diretor de vendas 
ou de marketing.
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Quanto vale essa informação?
Newton Velloso

Olá, leitores da Revista UPpharma. 
Escrever para esta publicação tem 
sido uma experiência interessante e 
agradável. Trata-se de um espaço que 
me foi concedido para poder expres-
sar minhas opiniões, pontos de vista 
e reflexões, afinal, foram muitos anos 
trabalhando para a indústria, vivendo 
situações extremamente adversas, 
constantes mudanças e ajustes fre-
quentes. Agora, que estou do outro 
lado, mas relacionando-me muito mais 
com várias empresas, vivo um momen-
to interessante de relacionamentos 
profissionais que me permitem identi-
ficar novas oportunidades e conhecer 
pessoas extremamente interessantes, 
que estão agregando valor pessoal em 
minha trajetória profissional.

Neste artigo, proponho mais uma 
reflexão: a reflexão do valor. E o que 
é o valor em uma relação comercial? 
Valor é um conceito que associa:

s benefícios que o cliente obtém;
Os custos da sua obtenção;
Os custos de sua utilização 
durante o ciclo de vida do serviço 
ou produto. Este conceito-
percepção está na cabeça de 
cada cliente da sua empresa.
Portanto, a percepção de valor é 

um atributo individual. Geralmente, em 
relações comerciais, a questão custo 
recebe um peso superior à questão 
valor, pois nem todos são sensíveis 
e conseguem vislumbrar os benefí-
cios que um produto ou serviço pode 
agregar em longo prazo para seus ne-
gócios. No segmento farmacêutico, 
como referência, as áreas de fármaco-
economia estão cada vez mais em 
destaque e sendo valorizadas, pois o 
papel fundamental desses profissio-

nais que compõem essas áreas é de 
demonstrar para seus clientes, sejam 
governamentais ou não, que investi-
mentos em determinados produtos 
irão impactar positivamente a relação 
custo-benefício em longo prazo, ge-
rando sensíveis economias em escalas 
para os negócios para seus clientes.

Mas quem atua nessas áreas sabe 
que não é fácil sensibilizar pessoas, 
mesmo por meio de estudos técnicos.

Outro exemplo é a prescrição mé-
dica. Quanto vale uma prescrição para 
um paciente, se ela é apenas uma 
informação referendada por um pro-
fissional médico? Ela vale exatamente 
aquele benefício que o produto pode 
trazer para quem o utiliza, ou seja, 
curar ou reduzir o sofrimento de al-
guém, e isso tem preço? Depende, se 
a pessoa realmente acredita no bene-
fício, não tem preço, e isso se prova 
com o tempo, certamente.

E no caso de um novo medicamen-
to, recém-lançado, patenteado e com 
o preço alto? O papel do representante 
é claro em diferenciá-lo dos demais e 
destacar o seu “valor” no tratamento 
de alguma enfermidade. O produto vai 
vender? Sim, mas somente para aque-
les que têm uma visão mais perceptiva 
do conceito de “valor”.

Na área de informações de negó-
cios, o conceito não é diferente. Se a 
informação trouxer benefícios capitali-
záveis, certamente, ela será útil e seu 
“preço” não será obstáculo na intro-
dução em uma organização. Mas o 
conceito de capitalização novamente 
esbarra na capacidade de entendi-
mento do interlocutor, que está re-
cebendo essa nova informação. Em 
geral, dependendo da informação, 

Pessoas 
perceptíveis ou 
sensivelmente 
abertas às 
inovações 
arriscam-se mais 
e estão sempre 
deixando suas 
zonas de conforto 
e buscando 
novos desafios.
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quanto maior for a amplitude da visão 
do interlocutor, maior será a capaci-
dade de assimilação e entendimento 
quanto aos benefícios que essa nova 
informação poderá agregar em ter-
mos de “valor” para seus negócios. 
Por outro lado, se o interlocutor atua 
de forma parcial ou favorece-se par-
cialmente dos benefícios dessa nova 
informação, certamente, na balança, 
a questão “preço” será mais relevante 
na tomada de decisão.

É comum em organizações a des-
centralização de processos e acessos 
para novos fornecedores. Muitas ve-
zes, a porta de entrada pode não le-
var a lugar algum. Certos negócios ou 
novas informações precisam ser dire-
cionados aos tomadores de decisão, 
que, de fato, sensibilizam-se quanto a 
determinados temas. 

Mas essa não é uma regra fixa. 
Em alguns casos, há um formador de 
opinião interno que pode atuar como 
influenciador e viabilizar o acesso, ou 
até ser um embaixador em uma orga-
nização, pois ele tem o perfil voltado à 
inovação.

Bons Key Account Managers cos-
tumam mapear o processo decisório 
de uma organização antes de ofere-
cer um novo produto ou serviço. São 
processos longos, mas tecnicamente 
eficientes.

Quando estudamos o perfil dos 
médicos, para podermos atuar de for-
ma mais segmentada e oferecer solu-
ções e serviços mais customizados, 
percebemos que há grandes diferen-
ciações em comportamentos. Geral-
mente, se a empresa está oferecendo 
um novo produto (medicamento inova-
dor), certamente, existirão os médicos 
com perfil inovador, abertos para testar 

essa inovação. Por outro lado, há tam-
bém médicos mais resistentes, que 
aguardam a repercussão dessa inova-
ção e, assim, tomam suas decisões de 
uso ou não.

No mundo das informações nova-
mente esse modelo se repete, mas os 
executivos inovadores e abertos às ex-
perimentações estarão à frente de seu 
tempo, testando conceitos e métricas 
que poderão fazer a diferença nos ne-
gócios. A percepção é algo tão nobre 
no mundo empresarial, que merece 
um artigo à parte. 

Pessoas perceptíveis ou sensivel-
mente abertas às inovações arriscam-
se mais e estão sempre deixando suas 
zonas de conforto, buscando novos 
desafios, ampliando suas visões e agre-
gando “valor” às suas organizações.

Novos parâmetros de desempe-
nho e gestão estão surgindo. O “valor” 
dessa informação está descolado de 
um preço referencial. Estou disposto 
a comprar essa informação? Qual “va-
lor” ela terá para mim? 

Se você é um executivo tomador 
de decisão, faça sua própria refle-
xão. Esteja aberto a quebrar velhos 
paradigmas de indicadores já co-
nhecidos. A nova informação vem 
por meio das percepções, seja por 
intermédio de seus clientes, consu-
midores ou mesmo internamente. 
Ela pode ser sinal evidente de opor-
tunidades. Essas novas informações 
podem trazer novos parâmetros de 
mercado, realmente de gestão. Você 
está aberto e dá “valor” para essa 
nova informação? Conheça-a e refli-
ta. Até o próximo artigo. 

Newton Velloso é Diretor-Financeiro do Grupemef.
E-mail: newton.velloso@uol.com.br
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Quando estudamos 
o perfil dos médicos, 
para podermos 
oferecer soluções 
e serviços mais 
customizados, 
percebemos 
que há grandes 
diferenciações em 
comportamentos.
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Já tivemos oportunidade de discu-
tir, com base em artigo publicado em 
novembro de 2008*, a necessidade de 
adoção de novas regras para a forma-
ção de “nomes comerciais” (marcas) 
de medicamentos, as quais ainda con-
tinuam reguladas pelo item 3 da Re-
solução da Diretoria Colegiada (RDC) 
da Anvisa nº 333 de 2003. Finalmen-
te, agora, em 2010, poderemos ter a 
chance de contribuir com a tão espe-
rada revisão das regras vigentes.

Não há dúvidas de que, de for-
ma geral, os critérios estabelecidos 
pelo item 3, da citada RDC 333/03, 
se mostram insuficientes para regular 
a formação de nomes comerciais de 
medicamentos. No que diz respeito 
especificamente à análise de confli-
tos entre marcas semelhantes, exis-
te apenas o “famoso” critério das 3 
letras, contemplado no seu item 3.4. 

De acordo com esse item, “pode ser 
utilizado nome assemelhado a outro já 
registrado desde que se diferencie por 
no mínimo 3 letras distintas, presentes 
ou ausentes, limitando a probabilidade 
de haver confusão na escrita para res-
guardar a identidade do produto real-
mente prescrito”.

A existência desse único critério 
para a análise dos conflitos entre mar-
cas sempre gerou discussões e apon-
tava para a necessidade de novas 
regras que tratassem da questão de 
uma forma mais aprofundada. Nesse 
aspecto, não apenas a confusão na 
escrita deve ser contemplada, mas, 
igualmente, a possibilidade de os con-
sumidores serem induzidos a erro, dú-
vida ou de associarem indevidamente 
os medicamentos e/ou seus fabrican-
tes. Essa preocupação sempre esteve 
presente nas leis de propriedade in-

dustrial e atualmente está prevista no 
artigo 124, inciso XIX, da atual LPI (Lei 
Nº 9.279/96).

Depois de vários anos, em março 
de 2009, foi, afinal, publicada a Con-
sulta Pública (CP) nº 8, com a minuta 
da proposta para a nova Resolução 
sobre Rotulagem de Medicamentos. 
Entretanto, especificamente com re-
lação à análise para se determinar se 
existe ou não conflito entre duas ou 
mais marcas de medicamentos re-
gistrados perante a Anvisa, a minuta 
apenas repetiu o “famoso” critério das 
3 letras.

Como resultado dessa CP, em 22 
de dezembro 2009, foi então publica-
da a tão esperada Resolução sobre 
Rotulagem de Medicamentos – RDC 
nº 71/09. Entre as novidades incor-
poradas por essa RDC, uma em par-
ticular foi muito bem recebida pelas 

As novas regras da Anvisa sobre 
rotulagem de embalagens e os “nomes 
comerciais” (marcas) de medicamentos

Deborah Portilho

Coluna legal
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empresas titulares das marcas dos 
produtos de referência. De acordo 
com o seu art. 17, inciso V, passou a 
ser proibido “utilizar rótulos com layout 
[embalagem] semelhante ao de um 
medicamento com o mesmo princípio 
ativo, forma farmacêutica e concen-
tração, registrado anteriormente por 
outra empresa”. A célebre “clonagem 
de embalagens de medicamentos” foi, 
enfim, coibida pela Anvisa: uma medi-
da que merece aplausos!

No entanto, ficou faltando justa-
mente abordar a questão da formação 
dos nomes comerciais, ou seja, das 
marcas de medicamentos, tendo em 
vista que a RDC nº 71/09 revogou a 
RDC nº 333/03, com exceção do polê-
mico item 3. Mas, aparentemente, isso 
foi por um bom motivo.

De fato, muito provavelmente de-
vido à relevância e complexidade do 
assunto, de acordo com uma nota 

publicada no site da Anvisa, em 25 de 
fevereiro de 2010, a GGMED (Gerência 
Geral de Medicamentos) informou que 
pretende apresentar uma proposta de 
regulamentação dos nomes comer-
ciais de medicamentos, por meio de 
uma nova consulta pública. A partir da 
data da publicação dessa CP, interes-
sados terão o prazo de 60 (sessenta) 
dias para oferecer críticas e sugestões 
relativas à minuta de resolução, que 
será apresentada pela GGMED.

Como se verifica, essa será a opor-
tunidade que os advogados, agentes 
de Propriedade Industrial e demais 
profissionais atuantes na área de Mar-
cas e, em especial, o INPI, terão para 
apresentar suas contribuições para 
uma nova RDC.

Mas a oportunidade maior que 
essa CP abre é a possibilidade de 
aproximar o INPI e a Anvisa, com 
vistas à colaboração mútua entre os 

dois órgãos a fim de estabelecer re-
gras em comum, que tenham como 
base tanto a Legislação Sanitária 
como a Lei da Propriedade Industrial. 
Nesse aspecto, é importante deixar 
registrado que as atribuições do INPI 
e da Anvisa, no que diz respeito às 
Marcas de Medicamentos, são com-
plementares e que se existem diver-
gências entre o INPI e a Agência na 
área de Patentes isso não significa, 
necessariamente, que eles não pos-
sam se entender na área de Marcas. 
Afinal, como se sabe, as “marcas não 
são patenteadas”. 

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

*PORTILHO, Deborah. A Anvisa e os Nomes de Medicamen-
tos. Jornal Valor Econômico, Cad. Legislação e Tributos-Rio, 
Sexta-feira e fim de semana, 21, 22 e 23 de novembro de 
2008, p. E2.
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Notícias

Foi realizado, em 24 de fevereiro, o 
III Fórum Grupemef de Produtividade & 
Efetividade da Força de Vendas, que 
reuniu 54 participantes de 23 labora-
tórios. O evento contou com palestras 
que trataram de temas atuais do setor, 
entre os quais Indicadores de Perfor-
mance/Gestão, abordado por Reinal-

Calendário de atividades 
do Grupemef para 2010
O Grupemef divulgou seu calendário de atividades para 2010. Confira abaixo:

EVENTO FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Assembleia 7 22

Eventos / Compras 20 15

Feira de Negócios 18/19

Fórum Produtividade 24 8 10

Inteligência de Mercado 10 12 10

Lupa de Ouro 26

Marketing 23 6

Sustentabilidade 25

Treinamento 27 8

Treinamento Boletins-
Relatórios Grupemef

6 4 8 6 3 1 5 9 1

III Fórum Grupemef de Produtividade 
& Efetividade da Força de Vendas

do de Moraes, da Biolab, e Andreas 
Strakos, do Close-Up; Remuneração 
Variável, abordado por Clóvis Noguei-
ra, do Zambon, e Guilherme Colombo, 
da Mantecorp. Cada apresentação 
foi seguida de um trabalho em grupo, 
que, posteriormente, foi exposto para 
todos os participantes.
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Falta algo no mercado farmacêutico brasileiro 
em termos de dados e informações confiáveis? 
Dados e informações que exponham a visão es-
tratégica objetiva da indústria sobre seus cami-
nhos para o crescimento e a lucratividade. 

Visando cobrir esse gap, as empresas Rama-
dinha Soluções Estratégicas ao Segmento Far-
macêutico e a Praxian Pesquisa e Consultoria, 
por meio de seus sócios-diretores J. Fernando 
Ramadinha e Ricardo Britto, lançaram uma nova 
abordagem sobre as tendências estratégicas do 
segmento farmacêutico.

Trata-se do Painel da Indústria Farmacêutica 
– PIF, uma ferramenta voltada para altos executi-
vos (presidentes, gerentes-gerais e diretores) da 
indústria farmacêutica, que poderão discutir os 
temas mais atuais do setor, visando trazer infor-
mações e reflexões relevantes de maneira siste-
matizada e tratadas estatisticamente.

O PIF foi lançado em março de 2010, estan-
do previstas três edições ao ano (março, julho 
e novembro). Na primeira edição, foram cerca 

de 30 painelistas (executivos – líderes das suas 
empresas e/ou associações), que expressaram 
suas visões sobre temas estratégicos da indús-
tria a partir de um questionário cientificamente 
elaborado. 

A Praxian Consultoria e Pesquisa consolidará 
os dados, fará as análises estatísticas e qualitati-
vas das informações coletadas. Os coordenado-
res e as equipes de análise levantarão e agrega-
rão informações suficientes, que demonstrarão 
claramente as tendências dos temas aborda-
dos. Está garantida a manutenção da confiden-
cialidade das fontes. 

No Painel da Indústria Farmacêutica, os lí-
deres da indústria farmacêutica colocarão suas 
visões sobre o próprio mercado, apontando o 
caminho certo, ou seja, as tendências para o 
setor e para as empresas. Mais informações: J. 
Fernando Ramadinha – fernando.ramadinha@
terra.com.br – Tel.: 11 8441-8375; ou Ricar-
do Britto – ricardo.britto@praxian.com.br –  
Tel.: 11 8165-9966.

Painel da indústria farmacêutica 
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Dose única

Desde que Douglas McGregor lan-
çou, na década de 50, as duas teo-
rias X e Y, o pessoal não parou mais 
de criar novos modelos de liderança 
usando letras – e, hoje, o alfabeto não 
tarda a se esgotar.

Nesse estoque de modelos, há os 
interessantes, outros óbvios e alguns 
até preconceituosos – como aquele 
que estabelece faixa de idade, MBA no 
mínimo e vivência internacional para o 
profissional se enquadrar na letra. Po-
bre daqueles competentes que já pas-
saram da idade limite ou não tiveram 
condições de pagar uma pós e muito 
menos de sair do País.

Para não perder esse bonde, decidi 
lançar minha letra – ou seja, meu estilo 
recomendado e identificado por uma 
letra: a H.

O que preconiza o Estilo H de lide-
rança? Uma gestão Humana. Simples 
assim. Para o Estilo H não interessa 
formação universitária, idade, sexo, 
raça, religião e outros babados. Inte-
ressa ser gente.

Para ser um líder Estilo H, é pre-
ciso gostar de pessoas mais do que 
de números. Porque são as pessoas 
que fazem os números – desde aque-
les que representam lucros e doações 
aos necessitados, até aqueles que fa-
zem parte das fraudes e desfalques fi-
nanceiros que desencadeiam crises na 
economia global.

Para exercer o Estilo H, é preciso 
entender que resultados – bons ou 
maus – acontecem porque há pesso-
as que são ou não comprometidas, 

com e sem competência, com ou sem 
caráter. E que é preciso reconhecer e 
prestigiar os comprometidos, os com-
petentes e aqueles de bom caráter – 
e orientar os outros para que revejam 
suas opções. 

Para adotar o Estilo H, é preciso 
que o gestor goste de pessoas. É o 
mínimo que se pode esperar de quem 
lidera aqueles que são responsáveis 
pelos resultados. Gostar apenas de 
números não os torna necessariamen-
te positivos. É o trabalho das pessoas 
que promove essa alquimia.

O líder que usa o Estilo H sabe o 
que é empatia e a pratica todos os 
dias, com todos. Porque pessoas são 
sensíveis, e antes de magoá-las com 
ações e palavras, convém imaginar a 
dimensão dessa agressão. Más ações 
e más palavras jamais cicatrizam.

O líder H é generoso e gentil com 
todos. Se não o for com o faxineiro, 
o garçom, o balconista e outros tra-
balhadores anônimos simples e hu-
mildes, estará a anos-luz de ser um 
líder H.

O líder H sabe que em todo ne-
gócio há riscos e preços a pagar, mas 
tem consciência de que não pode se 

expor aos riscos nem promover sa-
crifícios em detrimento da saúde, da 
tranquilidade ou até da vida do seu 
colaborador. Justamente por isso, ele 
não define metas manipuladoras e ina-
tingíveis que só geram frustrações e 
sugam energias em vão.

O líder H, por meio de ações e pa-
lavras, faz com que todo colaborador 
se sinta respeitado, admirado e impor-
tante – todo dia. Ele sabe que nenhum 
parafuso, nenhuma porca é menos im-
portante que a mais importante peça 
de uma engrenagem. Com certeza, 
essa peça está amparada por minús-
culos parafusos.

Enfim, o profissional Estilo H tem 
plena consciência de que o lucro é 
importante para toda empresa e que 
é preciso dar o melhor de si e orientar 
sua equipe para obtê-lo – desde que 
esse esforço não violente a autoesti-
ma, nem a segurança de quem quer 
que seja.

Ser H é simples assim. Sem firulas 
e sofisticações. Para um profissional 
ser H, basta não se esquecer da con-
dição e da essência humanas. O resto 
vem em consequência.

Quanto às demais letras dos ou-
tros estilos, bem, se não gerarem si-
nônimos do que representa o H, pode 
dispensá-las. 

Floriano Serra é Psicólogo,!Consultor, Palestrante. 
Ministra seminários comportamentais. É Presidente 
da SOMMA4 Projetos em Gestão de Pessoas, 
autor de vários livros e inúmeros artigos sobre o 
comportamento humano. Ex-diretor de RH e Qualidade 
de Vida de empresas nacionais e multinacionais.
E-mail: florianoserra@somma4.com.br

Para o Estilo H não 
interessa formação 
universitária, idade, 
sexo, raça, religião 
e outros babados. 

Interessa ser gente.

Estilo H: o modelo definitivo de liderança
Floriano Serra
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