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Indústria se prepara para atuar em um novo cenário

Colar Cândido Fontoura
homenageia personalidades do setor

Sindusfarma
realiza workshop sobre mídia digital
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Profissionais que fazem a diferença
Os últimos meses foram repletos de atividades importantes. Novamente, tive-
mos a honra de receber o convite do Sindusfarma para a cobertura da entrega 
do Colar Cândido Fontoura, que homenageou as personalidades que fizeram, 
e ainda fazem, a história da indústria farmacêutica no Brasil. Essa iniciativa, in-
corporada ao Dia Nacional da Indústria Farmacêutica, vem obtendo grande im-
portância nessa apaixonante área de trabalho. Aproveitamos para parabenizar 
a organização desse projeto e estender nossos cumprimentos aos agraciados 
desta edição. 

Pensando nas novas atividades que envolvem e modificam a comercialização de 
medicamentos no Brasil, buscamos desvendar, em algumas páginas, os impactos 
que a obrigatoriedade do sistema de rastreabilidade de produtos irão gerar no 
cotidiano das empresas e, consequentemente, dos profissionais, que terão de 
viver essa realidade. Procuramos colher opiniões diversas sobre como está a im-
plementação dessa nova legislação. Com certeza, esse assunto não termina aqui, 
e poderemos gerar mais conteúdo dentro de alguns meses, assim que a maioria 
dos laboratórios tiver adotado na sua rotina essa nova sistemática. 

Outra novidade que podemos destacar para os profissionais de marketing foi a 
realização, no início de maio, no Sindusfarma, do workshop sobre mídia digital. 
Aliás, algumas farmacêuticas já possuem áreas dedicadas a essa função para 
não perder de vista o futuro das informações digitais. Estamos acompanhando 
essa nova etapa do marketing e vendas, lembrando do início dos trabalhos de 
divulgação dos MIPs e Genéricos, duas etapas de comercialização que exigiram 
adaptação dos profissionais, os quais encontravam somente nas farmácias e no 
receituário as alternativas de vendas para seus produtos. 

Finalmente, lembramos que a próxima edição da Revista UPpharma terá um sabor 
especial, sendo comemorativa do Dia do Propagandista. Sucesso e boa leitura!
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Com o objetivo de levar informações atualizadas sobre 
o marketing digital e as vantagens do uso da internet 
para os profissionais do mercado farmacêutico, o 
Sindusfarma promoveu um workshop que abordou o 
impacto da mídia digital no setor e apontou os desafios 
da IF na utilização dessa importante ferramenta.

 14 Especial

A criação da lei que obriga a implantação do sistema 
de rastreabilidade de medicamentos no Brasil 
impõe grandes desafios a toda cadeia farmacêutica. 
Para saber como o setor está se preparando para 
atuar nesse novo ambiente, a Revista UPpharma 
ouviu alguns dos envolvidos nesse processo, que 
apontaram os prós e contras da nova sistemática.

26 Evento

O Sindusfarma realizou, no 
final de abril, mais uma edição 
do Prêmio Colar Cândido 
Fontoura, que homenageou 
empreendedores do 
setor farmacêutico e 
outras personalidades 
da área de saúde.
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Grupo 7COMm
prioriza estratégias para 2010 

na área de Saúde

Informe Publicitário

www. .com.br7comm

1. Um para capacitar a força de vendas 
da indústria farmacêutica na coleta de 
informações dos laboratórios e 
distribuidores, por meio de um portal 
WEB, utilizando tecnologia 3G 
embarcada nos dispositivos Smartphone, 
Netbook, Noteboke e Tablet.

2. Outro para minimizar o uso de cartão 
de seguro saúde por terceiros (não 
titular) com tecnologia biométrica (em 
operação em uma grande empresa de 
assintência médica).

3. E um terceiro projeto para a captura de 
imagem da receita médica em farmácias, 
usando uma tecnologia especial que 
permite a captura em menos de 5 segundos.

ombinar alta qualificação técnica a 
conhecimento profundo dos Cnegócios a que atende sempre foi o 

diferencial do grupo , desde sua 
fundação, há mais de 20 anos.

Para aumentar ainda mais a capacidade de 
respostas pragmáticas e inovadoras, a 
unidade de negócio  - dedica-se ao 
desenvolvimento de soluções, sistemas e 
prestação de serviços específicos para o 
segmento de saúde. Sua maior competência, 
portanto, está no atendimento das 
necessidades específicas dos laboratórios 
farmacêuticos, hospitais, planos de saúde e 
demais empresas da área de saúde.

A 7Health disponibiliza ao mercado 
produtos customizados para agilizar e 
automatizar algumas das atividades das 
empresas, além de reduzir riscos e custos, 
garantindo o aumento da competitividade 
de seus clientes.

Algumas de suas soluções: 

� CISfarma, para automação de força de 
vendas da indústria farmacêutica, líder de 
mercado e utilizado por 16 laboratórios e 
mais de 5.000 usuários, 

7COMm

7Health

� CISped, para captura e gerenciamento 
de pedidos entre as farmácias, 
distribuidores e laboratórios, 
� KPI (Key Performance Indicator) 
Gestão de Eventos.

Outros serviços especializados oferecidos 
pela 7Health:

� Help Desk Logística de Equipamentos.

“Este segmento é extremamente 
competitivo, com características próprias 
e específicas. Por esta razão, estamos 
direcionando nossos esforços para a 
oferta de soluções e sistemas 
customizados. O objetivo é maximizar a 
produtividade e poder de competição, 
além de reduzir custos operacionais e os 
riscos”, afirma Kazuo Miyajima, 
empresário e principal acionista da 
holding Investors Participações, dona de 
100% do capital das empresas e do 
Grupo 7COMm.

Mantendo a capacidade de inovação 
contínua, principal característica do 
grupo, Kazuo informa também que, há 
mais de um ano, três projetos estão em 
desenvolvimento:

Nos próximos anos o grupo investirá mais 
de 30% dos lucros em pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos e 
melhorias nas soluções em operação para 
reduzir riscos e despesas de seus clientes.
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Sonia Orestes
Diretora-Geral

Grupemef

Em busca da 
melhoria contínua

Prezados leitores. Continuamos 
nossa jornada buscando crescer 
com as empresas farmacêuticas as-
sociadas e, principalmente, com as 
pessoas que integram essas organi-
zações. Aliás, é por essas pessoas, 
esses profissionais que tanto admi-
ramos, que nos motivamos a inves-
tir os nossos esforços, as nossas 
energias, para fazer com que o Gru-
pemef seja uma entidade cada vez 
mais valorizada e, acima de tudo, 
possa fazer a diferença no desenvol-
vimento dos profissionais. 

Já estamos no meio do ano! No 
Grupemef não paramos de criar 
ideias e melhorar o que fazemos. 
Acabamos de realizar o FarmaVen 
– a primeira feira de negócios para 
as áreas de Marketing e Vendas 
das empresas farmacêuticas, uma 
iniciativa 100% do Grupemef, que 
visa contribuir com o crescimento 
de nossos associados e, sobretudo, 
proporcionar a oportunidade para 
fornecedores contatarem os asso-
ciados de maneira mais simples e 
objetiva. Tivemos o prazer de agre-
gar mais de 20 expositores, os quais 
apresentaram o que há de mais mo-
derno, atual e necessário para nos-
sas empresas associadas. Em con-
trapartida, recebemos centenas de 
visitantes, com diferentes perfis e de 
diversas áreas, desde estagiários, 
até presidentes de algumas orga-
nizações, enfim, um supersucesso! 

Queremos realizar esse evento to-
dos os anos! 

No momento, já estamos traba-
lhando na preparação do próximo 
Lupa de Ouro, como de costume, 
com muito carinho e dedicação 
para que seja sempre um evento 
memorável, e, acima de tudo, jus-
to, premiando sempre as melhores 
campanhas promocionais e seus 
rea lizadores. 

Em paralelo, nossos eventos con-
tinuam acontecendo. Em fevereiro, 
realizamos o 3º Fórum de Produtivi-
dade e Efetividade, um outro suces-
so: quase 100 pessoas comparece-
rem para prestigiar e contribuir, mas, 
sobretudo, para aprender com as 
melhores práticas nessa área. 

Vamos em frente! O ano ainda 
está no meio e promete muitos de-
safios e realizações. Bons negócios!
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Interfarma

Em um passado não muito distan-
te, as referências que o mundo tinha 
do Brasil eram as de um país de di-
mensões continentais, com regiões 
tão distintas e distantes entre si, que 
especialistas dividiam-no em dois 
“brasis”: um, de enormes potenciali-
dades, e outro, repleto de carências e 
mazelas, atrasado tecnologicamente e 
instável política e economicamente. 

Esse cenário é parte de um passa-
do que não queremos reviver, e o que 
salta aos olhos do mundo hoje é um 
único Brasil: aquele de enormes po-
tencialidades, que rapidamente vem 
conquistando respeito internacional e 
liderança na política e na economia. 

Para os setores econômicos in-
teressados em investir no Brasil, o 
momento parece ser mais do que 
adequado. A indústria farmacêutica 
de pesquisa aposta nesse momen-
to favorável para trazer para cá maior 
produção, pesquisa, tecnologia e ino-
vação. Ao mesmo tempo, além das 
fusões que permitem ampliar o portfó-
lio, as indústrias de pesquisa investem 
em ativos de empresas nacionais para 
crescer, ganhar mercado e aumentar a 
presença, especialmente na América 
Latina, a partir do Brasil.

Competição mais que saudável se 
formos considerar que as empresas 
fabricantes de genéricos traçam uma 
louvável trajetória no sentido contrário: 
a busca pela pesquisa – não a pes-
quisa radical propriamente dita, mas 
é inegável que um passo importante 
está sendo dado nessa direção.

Um debate sobre 
saúde para 
propor e ouvir 
Antonio Britto

A Interfarma entende que propor 
o debate em torno da saúde 
é contribuir para se discutir 

soluções que permitam ampliar 
o acesso e melhorar a saúde 

da população brasileira.

O fato é que há um movimento 
em curso que, certamente, induzirá 
a uma mudança estrutural e cultural 
da indústria farmacêutica, o que pode 
indicar a formação de um admirável 
novo mercado.

Nesse cenário propício de mudan-
ças, a Interfarma, que representa as 
empresas de pesquisa instaladas no 
Brasil, quer ir além das discussões so-
bre tendências de mercado. Ao com-
pletar 20 anos de atividades, a entida-
de está desenvolvendo uma série de 
ações institucionais, cujo principal ob-
jetivo é propor um amplo debate sobre 
a saúde no País.

Para isso, está organizando, em 
parceria com o jornal Valor Econômi-
co, um seminário no qual se pretende 
discutir os “Caminhos para o financia-
mento e o acesso à saúde”. No dia 7 
de junho, em São Paulo, estarão reuni-

dos os principais atores do setor, cien-
tistas renomados, empresários, con-
gressistas, representantes do Governo 
e autoridades da saúde.

Entre os temas em discussão, 
estão o acesso à saúde, pesquisa 
clínica, inovação como fator de de-
senvolvimento e orçamento público e 
financiamento à saúde.

A Interfarma entende que propor 
o debate em torno de uma questão 
tão crítica quanto a saúde, especial-
mente neste momento importante de 
escolha do novo dirigente do País, é 
contribuir para a construção de uma 
agenda positiva para o setor e pro-
por soluções que permitam ampliar o 
acesso e melhorar a saúde da popu-
lação brasileira. 

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

Não raro, a sabedoria popular 
consolida inquestionáveis verdades 
em aforismos que bem as sintetizam. 
Dessa sabedoria emergiu o ditado po-
pular: “É conversando que a gente se 
entende”, que, em poucas palavras, 
ressalta quão fundamental é o diálogo 
para a solução dos inúmeros desen-
tendimentos passíveis de ocorrerem 
em nosso dia a dia.

Nos mais de 25 anos que tenho de 
atividades ligadas a entidades de re-
presentação empresarial, aprendi que 
o diálogo, quando praticado de forma 
aberta, transparente e bem focada pe-
los atores envolvidos, geralmente, leva 
a bons resultados em relação à solu-
ção desejada, contanto que os objeti-
vos não sejam “oblíquos”.

O setor industrial farmacêutico, 
como sabemos, é dos mais regulados 
em nosso País: regulações sanitárias 
e econômicas e tributação específica 
transformam essa atividade em verda-
deira corrida de obstáculos, que para 
serem vencidos necessitam, na maior 
parte das vezes, do concurso das en-
tidades de classe representativas do 
setor. Essas, por sua vez, para uma 
atuação eficaz perante os agentes re-
guladores e também com o parlamen-
to do qual emanam as leis que são 
incorporadas no aparato regulatório, 
precisam exercitar ao máximo sua ca-
pacidade de praticar o diálogo na for-
ma como salientei anteriormente.

O diálogo com os meios de comu-
nicação também precisa ser exercita-
do. É um grande erro olvidar desses 
canais, pois é justamente o meio pelo 
qual a sociedade toma conhecimento 
do que ocorre no setor, inclusive, de 
nossas demandas e problemas en-

frentados. Se nossos interlocutores 
fizerem juízo de valor em relação aos 
diversos aspectos do setor, que ao 
menos disponham das informações 
corretas para tal.

Um exemplo: estou finalizando este 
artigo em 30 de abril, e desde ontem 
a imprensa tem divulgado a sentença 
do STJ (Superior Tribunal de Justiça), 
que determinou que em 20 de junho 
de 2010 expiram os direitos patentá-
rios da Pfizer sobre o Viagra no Brasil, 
como se “quebra de patente” o fosse, 
levando, inclusive, o STJ a manifestar-
se perante os meios de comunicação 
para esclarecer que tal fato não ocor-
reu.

Outro exemplo: todo ano no dia 31 
de março, entra em vigor o aumen-
to do preço máximo ao consumidor 
(PMC) dos medicamentos, apurado 
por fórmula paramétrica estabelecida 
na própria lei que criou a CMED; isso 
há mais de sete anos. O teto para 
tais aumentos é o IPCA apurado pelo 
IBGE, que reflete a inflação havida no 
período de 12 meses, compreendido 
entre março e fevereiro do ano seguin-
te. Com a aplicação da fórmula para-
métrica, geralmente, tem-se aumentos 
menores para inúmeras classes tera-
pêuticas, resultando em um aumento 
médio inferior ao IPCA.

No entanto, amiúde, a imprensa 
divulga que o preço dos medicamen-
tos subiu acima da inflação, porque 
desconhece que, em decorrência de 
políticas comerciais entre os laborató-
rios e o atacado farmacêutico, a maio-
ria dos medicamentos é vendida com 
algum tipo de desconto sobre o seu 
PMC, e que quando esse desconto 
é eventual mente reduzido – seja pela 

indústria, seja pelo atacado – haverá a 
impressão de que o preço subiu mais 
do que a inflação, sendo esta a infor-
mação que será passada à sociedade 
se não houver um diálogo adequado 
para esclarecer tais fatos à imprensa.

Finalizando, ressalto um caso de 
diálogo, que, na minha visão, foi bem-
sucedido entre as entidades do setor e 
a Anvisa (embora inúmeros percalços 
tenham surgido pelo caminho, inclu-
sive, ações judiciais que, no meu en-
tender, não visam pôr fim ao diálogo, 
mas, sim, resguardar posições), que 
foi a edição da RDC nº 96/2008, em 
dezembro de 2008.

Mesmo após longo período de dis-
cussões com o setor regulado, tal RDC 
foi publicada contendo vários artigos 
prejudiciais à atividade de divulgação 
dos medicamentos, muito embora ne-
nhum desses à luz do risco sanitário 
fosse justificável. Inconformado, o se-
tor regulado propôs novo diálogo com 
a Anvisa, que acabou por colocar-se 
à disposição. Algumas ações judiciais 
foram impetradas sem, entretanto, in-
viabilizar o novo diálogo entabulado. O 
resultado foi a publicação, em novem-
bro de 2009, da RDC nº 60/2009, con-
templando o entendimento alcançado.

Há quase 500 anos, o pensa-
dor e escritor francês Michel Eyquem 
de Montaigne (1533-1592), um dos 
maiores expoentes do Renascimento, 
afirmou que: “A palavra é metade de 
quem a pronuncia e metade de quem 
a escuta”. Com isso, ressaltou que a 
essência do verdadeiro diálogo é ser 
uma via de mão dupla. 

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

Pelo diálogo,
avançamos
Carlos Alexandre Geyer
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Sindusfarma

A reforma tributária continua em-
perrada. Nada de novo. Sabe-se que 
interesses políticos e econômicos in-
trincados adiam-na, embora ninguém 
discorde de sua necessidade e urgên-
cia como uma das maneiras mais efi-
cazes de estimular a atividade produti-
va e o consumo.

Isso ficou provado em 2009, em 
plena crise, com as desonerações de 
carros e eletrodomésticos, que, além 
do impacto positivo direto para a ma-
nutenção da produção e do emprego 
dos setores envolvidos, revigoraram 
a economia brasileira, demonstrando 
em pequena escala os benefícios que 
a redução da carga tributária traria 
para o País.

A lição que se extrai da situação 
descrita é a seguinte: se uma mudan-
ça radical no arcabouço tributário é im-
provável em curto prazo, por que não 
reduzir impostos de produtos selecio-
nados por sua essencialidade e seu 
papel estratégico?

Nem se diga que a ideia é nova e 
precisa ser testada. Adotada em 2005, 
como parte da chamada Lei do Bem, 
a isenção de PIS-Cofins na venda de 
microcomputadores derrubou os pre-
ços, alavancou as vendas, que salta-
ram de quatro milhões para 12 milhões 
de aparelhos entre 2004 e 2008, e não 
prejudicou a arrecadação de impostos, 
que cresceu de R$ 1 bilhão para R$ 
1,8 bilhão.

Não há, portanto, nenhuma incom-
patibilidade entre desoneração tributá-
ria e as necessidades orçamentárias 
do Poder Público, com as quais o Go-
verno costuma justificar sua voracida-

As vantagens de se reduzir a 

carga tributária
Nelson Mussolini

Se o Estado 
brasileiro está 
arrecadando mais 
por causa do aumento da 
base de contribuintes e 
do sucesso no combate à 
informalidade, nada mais 
justo que baixe algumas 
de suas alíquotas. 

de fiscal (no ano pas-
sado, apesar da crise, a 
arrecadação federal cres-
ceu nominalmente, e a carga tributária 
representou 34,28% do PIB, uma das 
maiores do mundo).

Na verdade, a desoneração fiscal 
na medida justa incrementa a arreca-
dação e reduz a sonegação. Por isso, 
torna-se necessário discutir a destina-
ção/repartição da riqueza nacional em 
prol do bem-estar da sociedade.

Nesse caso, enquadra-se o me-
dicamento. Produto básico para o 
cidadão e estratégico para a saúde 
coletiva, está submetido a uma das 
mais altas cargas tributárias do País 
– 33,9% do preço final –, dos quais 
aproximadamente a metade refere-se 
ao ICMS captado pelos estados.

Nos últimos anos, a administração 
pública aperfeiçoou mecanismos de 
arrecadação de impostos, por meio de 
iniciativas como a Nota Fiscal Eletrônica 
e o Sistema Público de Escrituração Di-
gital (SPED Fiscal) e, mais recentemente, 
a sistemática de Substituição Tributária.

Com a aplicação na cadeia farma-
cêutica da sistemática de Substituição 
Tributária e o advento da Nota Fiscal 
Eletrônica no Estado de São Paulo, em 
fevereiro e dezembro de 2008, regis-
trou-se um aumento de arrecadação. 
Segundo dados da Fazenda paulista, 
as indústrias de produtos farmacêuti-
cos pagaram 18,4% mais em impos-
tos naquele ano: R$ 1,94 bilhão ante 
R$ 1,64 bilhão, no ano anterior. Esti-
ma-se que a arrecadação tenha atin-
gido R$ 2,15 bilhões no ano passado 
– crescimento de 10,7%.

Diante desse fato, o governo pau-
lista, que sempre se preocupou com a 
saúde da população, poderia reduzir a 
alíquota de ICMS dos medicamentos 
sem perder receita. Em São Paulo, a 
alíquota de ICMS para medicamentos 
é de 18%. Poderia, por exemplo, ser 
de 12%, como já acontece em Minas 
Gerais, com os medicamentos genéri-
cos, e no Paraná, para os medicamen-
tos em geral. Todos ganhariam!

Se o Estado brasileiro está arreca-
dando mais por causa do aumento da 
base de contribuintes e do sucesso no 
combate à informalidade, nada mais 
justo, do ponto de vista social, e de-
sejável, do ponto de vista econômico, 
que baixe algumas de suas alíquotas. 
Pelo menos, enquanto a ampla refor-
ma tributária não vem. 

Nelson Mussolini é Vice-Presidente executivo do 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org
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A criação da Lei 10.903/2009, que 
recomenda a implementação do sis-
tema eletrônico de rastreamento de 
medicamentos, representa um grande 
avanço no combate ao comércio ilegal 
desses produtos no Brasil. Segundo 
dados do Conselho Nacional de Com-
bate à Pirataria (CNCP) e da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), somente no primeiro semestre de 
2009 foram apreendidas mais de 316 
toneladas de medicamentos irregula-
res, o que envolve desde a falsificação, 
adulteração e contrabando de medi-
camentos, até a produção de drogas 
não autorizadas pela Anvisa, passando 
pelo roubo e desvio de medicamentos. 

Segundo balanço da Anvisa, no 
primeiro semestre de 2009 foram reali-
zadas 38 operações em 108 estabele-
cimentos, que geraram a prisão em fla-
grante de 104 pessoas. A falsificação 
de medicamentos é considerada um 
crime hediondo, que pode resultar em 
pena de até 15 anos de prisão. Grande 
parte dos remédios falsos apreendidos 
é destinada ao tratamento de disfun-
ção erétil. Geralmente, os medicamen-
tos vêm de países como Paraguai e 
Bolívia. No Brasil, de acordo com da-
dos do Ministério da Justiça, a adul-
teração de medicamentos movimenta 
US$ 10 bilhões ao ano. 

Mas este não é um problema en-
contrado somente no Brasil. A Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) estima 
que 10% de todo o medicamento con-
sumido no mundo seja falsificada. Na 

Rastreabilidade de 
medicamentos
O caminho para a legitimidade 
da saúde no Brasil
Madalena Almeida
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Europa, de acordo com informações 
da própria OMS, esse tipo de crime 
chega a movimentar cerca de 45 mi-
lhões de euros/ano. 

Em 2010, a estimativa é que o mer-
cado mundial de medicamentos falsi-
ficados movimente cerca de US$ 75 
bilhões, representando um incremento 
de 90% quando comparado aos dados 
de 2005. Nos países da América Lati-
na, Sudeste asiático e África subsaa-
riana mais de 30% dos medicamentos 
comercializados são falsificados. Nas 
nações desenvolvidas, com fortes me-
canismos de controle da cadeia de su-
primentos, esse número é de apenas 
1%. Outro dado alarmante diz respeito 
aos medicamentos negociados pela 
internet, cuja estimativa é que cerca de 
50% sejam falsificações. 

E as consequências desse crime 
não envolvem somente o prejuízo à 
saúde do consumidor. Em relação aos 
efeitos da informalidade e falsificação 
de medicamentos no mercado farma-
cêutico brasileiro, um estudo realizado 
pela McKinsey & Company, em 2005, 
sob a liderança do Instituto Brasileiro 
de Ética Concorrencial (ETCO), revela, 
entre outros fatos preocupantes, que 
23% dos impostos devidos são sone-
gados (cerca de R$ 2 a 3 bilhões/ ano) 
e 40% da mão de obra utilizada no 
setor é informal, o que implica no não 
reconhecimento de encargos no valor 
de R$ 530 a R$ 850 milhões/ ano. 

Portanto, diante de números tão 
alarmantes, o Brasil deu um grande 

passo rumo à busca de mecanismos 
que coíbam esse tipo de crime. Com 
a nova legislação, espera-se aumentar 
a segurança em torno da comercializa-
ção de medicamentos por meio de um 
sistema de rastreamento, que permiti-
rá controlar todo o caminho feito pelo 
produto. O rastreamento será aplicado 
a todos os tipos de medicamentos 
existentes no País, da produção à ven-
da ao consumidor final, incluindo dis-
pensação e prescrição médica, odon-
tológica e veterinária. 

Para isso, as empresas terão um 
prazo de três anos, que começou a 
ser contado a partir de março de 2010, 
para adequar as embalagens confor-
me os padrões solicitados pela Anvisa. 

O modelo proposto pela Agência 
segue padrões internacionais, sendo 
similar ao sistema utilizado em diver-
sos outros países. A tecnologia ado-
tada é a de captura, armazenamento 
e transmissão eletrônica de dados. Foi 
definido o código de barras bidimen-
sional (Datamatrix), com alta capacida-
de de armazenamento de dados e de 
simples acesso. A única diferença de 
outros países é que no Brasil esse có-
digo deve ser impresso em selo espe-
cífico (etiqueta de segurança), emitido 
pela Casa da Moeda, em cada caixa 
de remédio. Para a captura da infor-
mação haverá leitores ópticos específi-
cos em toda a cadeia. 

Nesse sentido, as embalagens 
dos produtos sairão dos laboratórios 
com um identificador único dos me-

Segundo balanço da Anvisa, no 
primeiro semestre de 2009 foram 
realizadas 38 operações em 108 

estabelecimentos, que geraram a 
prisão em flagrante de 104 pessoas.

Rodrigo Alvarez, Active

dicamentos (IUM), que conterá todas 
as informações do produto. Os dados 
serão armazenados em um banco de 
dados central controlado pela Anvi-
sa, podendo ser a qualquer momento 
acessado pelos interessados, fiscais, 
policiais e consumidores, de modo a 
conferir a autenticidade dos medica-
mentos. 

Serviços de qualidade
Embora a tecnologia pareça já 

estar definida, há algumas questões 
que ainda geram dúvidas no setor. 
Segundo Rodrigo Alvarez, Diretor de 
Operações Técnicas da Active, espe-
cializada em sistemas de automação 
e informatização para os mercados 
farmacêutico, cosmético e alimentício, 
ainda existem indefinições em relação 
ao banco da dados de rastreabilidade, 
se será um servidor central ou não, e 
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de protocolos de comunicação entre 
os pontos da cadeia farmacêutica. 

Além disso, segundo a Instrução 
Normativa 01/10 da Anvisa, somente 
empresas autorizadas e avaliadas pelo 
órgão poderão fornecer a tecnologia 
para implementação desse sistema. 
“Apesar de isso estar especificado na 
Instrução Normativa da Anvisa, não 
está claro qual será a abrangência de 
fornecimento. Portanto, é necessário 
esperar uma melhor definição para um 
entendimento completo”, aconselha 
Alvarez. 

Na visão de Ana Paula Maniero, 
Assessora de Soluções da GS1 Bra-
sil, divisão da GS1 Global, a criação do 
Sistema Nacional de Rastreabilidade 
é uma ferramenta importantíssima no 
combate à pirataria de medicamentos. 

A GS1 representa um grupo de 
empresas multinacionais do setor da 
saúde que se reúnem periodicamente 
para discutir necessidades da cadeia 
de suprimentos e demanda do setor, 
com o objetivo de criar e consolidar 
padrões globais para alcançar a har-
monia de processos, garantir a efi-
ciência da cadeia e a segurança dos 
pacientes. 

Segundo Ana Paula, como o pro-
cesso está se iniciando, é normal que 
dúvidas e dificuldades surjam no de-
correr da implementação. “O objetivo 
da Anvisa é implantar a rastreabilidade 
para combater as irregularidades no 
setor, garantindo a autenticidade dos 
medicamentos. Por isso, toda iniciati-
va que vise melhorar a qualidade dos 
serviços que envolvam a cadeia farma-
cêutica deve ser vista com bons olhos. 
Por outro lado, também é importante 
que se discuta muito bem as tecnolo-

Os principais passos do novo 
sistema para a cadeia

1 Identificação serializada de cada medicamento pela indústria; 

2 Associação das unidades com as caixas de embarque e 
paletes, a fim de manter a rastreabilidade recursiva; 

3 Armazenamento e expedição de produtos com 
registro dos IUMs enviados para cada cliente; 

4 Transferência de posse para o ponto da cadeia quando 
confirmar o recebimento dos medicamentos (cliente); 

5 Registros eletrônicos (banco de dados) de todas as 
movimentações efetuadas de cada medicamento, 
garantindo a rastreabilidade total.

Para os laboratórios, os principais 
passos envolvem basicamente:

•	 Estruturação	física	e	lógica	(servidores,	banco	de	dados,	
sistemas de backup, contingências, rede de dados etc.); 

•	 Aquisição	de	um	sistema	com	as	funcionalidades	conforme	RDC;

•	 Implantação	do	sistema	e	infraestrutura	para	suportar	o	processo;

•	 Desenvolvimento	de	Integrações	de	ERPs	e	MES;

•	 Validação	do	sistema	como	um	todo;

•	 Identificação	serializada,	na	linha	de	embalagem,	de	
cada unidade produzida, por meio de um código 
bidimensional impresso a laser ou ink-jet; 

•	 Leitura	eletrônica	dos	códigos	para	vínculo	à	caixa	de	embarque;

•	 Armazenamento	eletrônico	dos	dados;

•	 Controle	rígido	das	etiquetas	serializadas,	
bem como das unidades produzidas.
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gias a serem utilizadas na implemen-
tação do sistema, que precisam estar 
disponíveis para todos os participan-
tes da cadeia. Ou seja, precisa ser 
uma tecnologia padronizada, aberta e 
que não onere ninguém, mas que, ao 
mesmo tempo, garanta um serviço de 
qualidade ao consumidor”, comenta 
Ana Paula. 

Selo gera controvérsias
O fato é que toda a cadeia é unâ-

nime em reconhecer os benefícios do 
Sistema Nacional de Rastreamento. 
Porém, existem muitos outros aspec-
tos da norma que têm gerado discus-
sões e questionamentos. Uma das 
divergências refere-se à obrigatorieda-
de da utilização de selo de seguran-
ça na embalagem, que seria emitido 
pela Casa da Moeda. “O Sindusfarma 
questiona a utilidade da chamada ‘eti-
queta de segurança’. Para a entidade, 
a etiqueta criada pela Anvisa é des-
necessária. O argumento da entida-
de, segundo o qual as etiquetas ‘vão 
garantir a segurança do sistema de 
rastreamento’, é duvidoso. Selos de 
segurança semelhantes, usados em 
produtos de outros segmentos, não 
conseguiram inibir a falsificação. Para 
o Sindusfarma, as ‘etiquetas de segu-
rança’ servirão somente para elevar os 
custos de produção dos medicamen-
tos”, analisa Nelson Mussolini, Vice-
Presidente executivo do Sindicato da 
Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma). 
Por outro lado, Mussolini acredita que, 
em termos operacionais, a adoção do 
sistema de rastreabilidade indicado 
pela Anvisa não gerará maiores dificul-
dades, pois o sistema de impressão 

e a leitura de códigos de barras nas 
embalagens já estão incorporados 
aos padrões da indústria farmacêuti-
ca há muito tempo. “Vários laborató-
rios já adotaram, inclusive, o código 
bidimensional. O maior problema é a 
questão do selo fornecido pela Casa 
da Moeda, que não está bem definido. 
O Sindusfarma sempre foi favorável ao 
aprimoramento dos mecanismos de 
rastreabilidade dos medicamentos co-
mercializados no País. Sendo assim, a 
entidade apoia a iniciativa contempla-
da na Lei nº 11. 903, de 14/01/2009, 
embora faça objeções a alguns de 
seus tópicos”, acrescenta. 

As etiquetas de segurança ou selo 
têm o objetivo de verificar a autenti-
cidade de um produto, sendo esse 
o principal motivo que levou a Anvisa 
a optar pelo selo com o código bidi-
mensional. “No nosso entendimento, 
somente a aplicação do código bidi-
mensional diretamente na caixa do 
medicamento seria suficiente para 
assegurar a rastreabilidade e a auten-
ticidade, sem necessidade do selo, e 
com redução significativa do custo uni-
tário do medicamento”, avalia Alvarez, 
da Active. 

Para Marcia Emilia Weiss Irala Cam-
pos, Gerente de Garantia e Controle da 
Qualidade da Farmoquímica, a coloca-
ção da etiqueta de segurança não é a 
melhor alternativa. “Temos um sistema 
de fechamento automatizado à base 
de cola quente (hot-melt). Como na 
Instrução Normativa nº 1 é preconizado 
o uso de etiquetas preferencialmente 
para lacrar um dos lados da embala-
gem secundária, o ideal seria que esse 
código fosse impresso diretamente na 
embalagem secundária do produto, no 

Em 2010, a estimativa é que o mercado mundial 
de medicamentos falsificados movimente cerca 

de US$ 75 bilhões, representando um incremento 
de 90% quando comparado aos dados de 2005. 

Ana Paula Maniero, GS1 Brasil

momento da produção. Esta foi a alter-
nativa contemplada nos testes-piloto, 
conduzidos pelo ETCO. Quanto ao 
custo desse projeto, não temos dúvi-
das de que será alto e que muitos labo-
ratórios poderão não ter a capacidade 
de absorvê-lo”, explica. 

Na opinião da gerente, a imple-
mentação da Lei 10.903/2009 será 
um grande desafio para a cadeia, 
sendo os consumidores os maiores 
beneficiados. “Acredito que o sistema 
dificultará as ações criminosas de fal-
sificação, roubo, contrabando e sone-
gação fiscal. O sistema proposto pela 
lei objetiva rastrear um medicamento 
dentro da cadeia de produção, distri-
buição e consumo, de forma a garan-
tir a sua segurança e efetividade. Ou 
seja, proporcionará o acesso seguro 
do medicamento no setor de saúde, 
além de aumentar a fiscalização sobre 
a comercialização”, ressalta. 

Entretanto, para a gerente, a norma 
também impactará significativamente a 
indústria. “O principal impacto que vejo 
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neste momento é o custo. Também po-
demos apontar outros impactos, como 
a probabilidade do retorno dos lacres 
com possível queda da produtividade 
e aumento das variáveis de problemas 
de processo pela inclusão de mais 
equipamentos. Teremos de adotar uma 
nova cultura de processos e controles. 
Atualmente, o controle da produção 
é feito lote a lote, e com a nova lei o 
controle passará a ser feito por unida-
de produzida. Isso envolve mudanças 
de processos, sistemas (integrações 
com ERP e MES), de modo a garantir 
o registro eletrônico de dados, treina-
mento, conscientização de pessoal, 
validação de sistemas e um alto cus-
to de implementação. Por outro lado, 
teremos um processo mais robusto e 
facilmente rastreável”, avalia Márcia. 

Indústria é a mais 
preparada
Nelson Mussolini, do Sindusfarma, 

também lembrou que os sistemas de 
impressão e leitura de códigos são co-
nhecidos e utilizados em vários países. 
“Entretanto, novamente, nossa maior 
preocupação é com a inovação do 
selo, cuja adoção não tem custo defi-
nido pela Anvisa. É difícil fazer uma es-
timativa geral de custos de implemen-
tação do sistema de rastreabilidade, 
pois os investimentos diferem muito 
de empresa para empresa, em função 
dos equipamentos utilizados, configu-
rações das linhas de montagem, idade 
das máquinas etc. De todo modo, as 
empresas terão de fazer investimentos 
consideráveis”, afirma Mussolini. 

Na opinião de Alvarez, da Active, 
toda cadeia será fortemente impac-
tada pela nova legislação. Mas, de 

acordo com ele, as indústrias farma-
cêuticas são as mais preparadas para 
a implementação do sistema. 

“Trata-se de um projeto extrema-
mente complexo, que para ser efetivo 
necessitará que toda a Supply Chain 
(Cadeia Logística) esteja empenhada 
na implementação. Quando falamos da 
cadeia farmacêutica estamos conside-
rando a indústria, operadores logísticos, 
distribuidores, drogarias e hospitais. Os 
esforços serão grandes de todas as 
partes, e os principais impactos para 
a cadeia serão: alto investimento na 
adaptação das linhas de embalagem e 
produtos para receber a Identificação 
Única do Medicamento (IUM), controle 
dos medicamentos serializados dentro 
dos pontos da cadeia até a sua venda, 
mantendo a rastreabilidade de todas as 
movimentações de cada medicamen-
to”, destaca o diretor da Active. 

Portanto, segundo Alvarez, serão 
necessários também altos investimen-
tos e esforços também na outra ponta, 
já que as drogarias e farmácias terão 
de investir em infraestrutura de tecno-
logia da informação. 

De acordo com ele, como deverão 
ser aplicados um selo de autenticidade 
e um código de barras para a rastrea-
bilidade unitária de cada medicamen-
to, estima-se que o investimento por 
parte dos laboratórios nesse processo 
seja na ordem de R$ 1 milhão por linha 
de embalagem. Demais custos ainda 
estão em aberto, considerando-se al-
gumas indefinições do projeto. 

“Em termos de tecnologia, existe 
o RF-ID (chip de radiofrequência), por 
meio do qual a gravação e a captura 
da informação são feitas sem contato 
e proximidade com o produto, de for-

ma a facilitar as operações logísticas, 
como movimentações e transferências 
de produtos. A observação é que essa 
tecnologia ainda é inviável em termos 
de custos para aplicação em cada uni-
dade, porém, pode ser adotada para 
identificação das caixas de embarque 
e paletes de medicamentos”, observa. 

Compasso de espera
Na visão de Luiz Angelo Fortuna, 

Gerente de Operações Industriais da 
Nycomed Pharma, no que diz respei-
to aos impactos operacionais da nova 
legislação no setor farmacêutico, se-
jam eles positivos ou negativos, uma 
avaliação mais consistente só poderá 
ser realizada após a definição e regu-
lamentação de todos os aspectos da 
tecnologia que deverá ser adotada 
para a rastreabilidade. 

“A lei é um marco na viabilização de 
um sistema eficaz de rastreabilidade 
da cadeia de suprimentos de medica-
mentos no mercado brasileiro. Desde a 

O rastreamento será aplicado a todos os tipos de 
medicamentos existentes no País, da produção à 
venda ao consumidor final, incluindo dispensação 
e prescrição médica, odontológica e veterinária.

Nelson Mussolini, Sindusfarma
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criação da Câmara de Medicamentos 
no Instituto ETCO, as empresas ali re-
presentadas atuaram fortemente para 
que o controle da cadeia fosse uma 
realidade no Brasil, o que efetivamente 
aconteceu com a aprovação da lei em 
questão. Nesse momento, a indústria 
farmacêutica e as autoridades gover-
namentais estão analisando as diferen-
tes tecnologias existentes no mercado, 
para posterior avaliação da que melhor 
atenda às necessidades da sociedade 
brasileira. Somente depois disso defi-
nido, iniciaremos o desenvolvimento 
do projeto de implementação propria-
mente dito. Ou seja, estamos em com-
passo de espera”, comenta Fortuna. 

A Farmoquímica, segundo Marcia 
Weiss, também tem acompanhado de 
perto as discussões acerca da nova 
lei. “Já estamos nos preparando para 
os primeiros passos da implementa-
ção, buscando no mercado as tecno-
logias disponíveis, especificando seus 
cenários e efetuando benchmarking 
com outras indústrias”, revela Márcia. 

Fortuna, da Nycomed Pharma, 
lembrou que as alternativas analisadas 
até o momento já estão disponíveis lo-
calmente, seja por meio de fabricantes 
instalados no País ou dos escritórios 
de representação de fabricantes inter-
nacionais. “Acredito que a tecnologia 
de código de barras bidimensional 
(Datamatrix) será, em curto e médio 
prazos, o padrão adotado. Mas, em 
longo prazo, com a redução do custo 
da tecnologia de RF-ID, provavelmente 
esse conceito venha a substituir o 2D. 

Prazo pode ser insuficiente
Outro setor que também acompa-

nha com atenção as discussões sobre 

a nova legislação é o varejo farmacêu-
tico. Pedro Zidoi, Presidente da AB-
CFARMA – Associação Brasileira do 
Comércio Farmacêutico, considera o 
sistema de rastreabilidade extrema-
mente importante para garantir a qua-
lidade dos medicamentos e evitar o 
comércio ilegal. Entretanto, para o pre-
sidente, a criação da Lei nº 11.903/09 
traz várias preocupações para o seg-
mento em relação às exigências que o 
varejo será obrigado a cumprir, como, 
por exemplo, a aquisição das má-
quinas para identificação e leitura da 
etiqueta de segurança. “Somos total-
mente favoráveis e apoiamos todas as 
iniciativas no sentido de coibir irregula-
ridades. Mas quem será o responsável 
pelo custo de implantação do proces-
so, já que o setor varejista, representa-
do pelas empresas de pequeno porte, 
não tem condições de suportar des-
pesas, por menor que sejam, com o 
agravante de cadastrarmos os clientes 
para sabermos onde os remédios vão 
ser consumidos? Empurrar a respon-
sabilidade de custo e destino dos me-
dicamentos para o varejo é inaceitável 
pela complexidade operacional”, co-
menta Pedro Zidoi. 

Outro questionamento importan-
te dos envolvidos refere-se ao tempo 
de implementação do novo sistema. 
A Anvisa acredita que três anos são 
suficientes para que toda a cadeia se 
adapte à nova realidade. Mas as em-
presas demonstram dúvidas a esse 
respeito. 

Na opinião de Márcia Weiss, da 
Farmoquímica, o prazo previsto para 
implementação é bastante reduzido, 
considerando todas as mudanças de 
processo e de layout de embalagem 

que os laboratórios terão de estruturar 
para atender. “Todos os departamen-
tos dentro da indústria farmacêutica 
sofrerão impacto. Entretanto, as áreas 
produtiva e de sistemas (TI) serão as 
mais críticas. Acredito que dentro da 
cadeia quem sofrerá o maior impacto 
são as indústrias farmacêuticas. A meu 
ver, o tempo de um ano para a indús-
tria farmacêutica de adaptar ao novo 
sistema não é suficiente. Por isso, co-
meçamos a trabalhar mesmo antes da 
publicação da norma. O prazo de três 
anos é para toda a cadeia”, esclarece 
a gerente. 

Para Pedro Zidoi, da ABCFARMA, 
o prazo para adequação é também 
um desafio para o varejo farmacêuti-
co. “E o exemplo é dado pelo sistema 
de controle dos produtos listados no 
Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Produtos Controlados (SNGPC), 
que até o presente momento tem 
deixado a desejar. Em determinadas 
empresas, houve retorno ao sistema 

Segundo teste-piloto conduzido pelo ETCO, o 
impacto operacional dos procedimentos exigidos 
para a implantação do sistema será pequeno.

Marcia Weiss, Farmoquímica
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A tecnologia adotada é o código de barras 
bidimensional (Datamatrix), com alta capacidade 
de armazenamento de dados e de simples acesso.

antigo, o uso de registro com livro. Por 
isso, é difícil dizer se três anos serão 
suficientes. Nossa preocupação é tra-
balhar com produtos que nos deem 
credibilidade e atenda o objetivo para 
o qual se destina”, declara Pedro Zi-
doi, da ABCFARMA. Nelson Mussolini, 
do Sidusfarma, acredita que o prazo 
total para implementação do projeto é 
suficiente, mas não os prazos estabe-
lecidos para as etapas intermediárias, 
que deveriam ser estendidos. Ana 
Paula, da GS1, também demonstrou 
dúvidas nesse sentido. “Inicialmente, 
é preciso entender muito bem o que 
está sendo pedido, antes de se fazer 
críticas ao sistema. Somente sabere-
mos se o prazo estipulado é insuficien-
te, quando tivermos um cenário inteiro 
da implementação. Existem muitos 
aspectos que não estão claros. Por 
isso, é fundamental que pilotos sejam 
realizados para se identificar pontos 
de melhoria. O mercado é muito am-
plo. E quando se fala em mudança de 
paradigmas, isso exige total compro-
metimento de toda a cadeia, além, é 
claro, de altos investimentos”, anali-
sa Ana Paula. Ela ainda lembrou que 
diante de novos ambientes, sempre 
haverá um período de adaptação em 
que serão necessários ajustes. “Mas 
é importante destacar que o sistema 
adotado no Brasil possui um alto nível 
de precisão. Ou seja, o rastreamento 
será feito por unidade e não por lote. 
Obviamente, existirão desafios. As 
empresas terão de aprender a atuar 
dentro desse novo cenário, que, futu-
ramente, depois de consolidado, trará 
benefícios para todos os envolvidos, 
principalmente o consumidor”, analisa 
Ana Paula.

Piloto mostrou 
eficácia do sistema
Na tentativa de minimizar as dúvi-

das e colaborar com a Anvisa na im-
plantação do sistema, o ETCO coor-
denou um teste-piloto de um sistema 
de rastreamento. Para tanto, foram 
convidados sete laboratórios, sendo 
quatro multinacionais e três nacionais, 
cada um com um produto, três distri-
buidoras e quatro redes de varejo, que 
enviaram os medicamentos para 11 
farmácias e drogarias, localizadas em 
Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), 
Rio de Janeiro e São Paulo. No total, 
passaram no teste 75. 733 medica-
mentos. Segundo o ETCO, o impacto 
operacional dos procedimentos exi-
gidos para a implantação do sistema 
foi pequeno e os custos adicionais se 
mostraram proporcionais à comple-
xidade das linhas de produção exis-
tentes. O teste mostrou ser possível 
imprimir e ler os identificadores únicos 
(códigos Datamatrix) com equipamen-
tos disponíveis no mercado. Entretan-
to, o teste-piloto também mostrou o 
que todos já sabiam: a implementa-
ção do sistema para todo o mercado 
é uma tarefa extremamente comple-
xa, seja devido ao grande número de 
produtos ou devido aos milhares de 
estabelecimentos comerciais existen-
tes, o que exigirá grande cooperação 
de todos os participantes. Ainda so-
bre o teste-piloto, alguns laboratórios 
reclamaram da representatividade da 
pequena amostragem, uma vez que 
existem no País mais de 450 labora-
tórios, 350 distribuidores e mais de 56 
mil farmácias. Em relação a esse ques-
tionamento, Rodrigo Alvarez, da Acti-
ve, explica que o teste foi uma grande 

iniciativa do ETCO. “O processo foi 
bem conduzido com resultado satis-
fatório. Como se tratou de um teste-
piloto com tempo restrito, acredito 
que o número de laboratórios partici-
pantes foi adequado. No relatório final, 
foi proposto à Anvisa um modelo de-
talhado para adoção no sistema bra-
sileiro. A única ressalva é mesmo em 
relação ao tempo de implementação, 
que considero curto, considerando a 
complexidade e abrangência de todo 
o sistema”, opina Alvarez. Ana Paula, 
da GS1, também considera bem-su-
cedida a iniciativa do ETCO. Para ela, 
o modelo recomendado pelo Instituto 
segue o padrão internacional. “Acom-
panhamos o teste, fornecendo supor-
te técnico ao ETCO. O que foi propos-
to pelo Instituto, que é a impressão 
do código direto na embalagem, é 
também o modelo recomendado pela 
GS1”, frisa Ana Paula. Quanto à repre-
sentatividade do teste realizado pelo 
ETCO, ela garante que o trabalho en-

Luiz Fortuna, Nycomed
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Especial

 As etiquetas de segurança ou selo têm o objetivo 
de verificar a autenticidade de um produto, sendo 
esse o principal motivo que levou a Anvisa a 
optar pelo selo com o código bidimensional.

volveu grandes empresas da cadeia, o 
que traz resultados confiáveis. “Além 
disso, estamos falando de 75 mil em-
balagens que realmente foram testa-
das no mercado em um cenário real. 
Se isso não fosse suficiente, existem 
muitos outros dados, inclusive obtidos 
em outros países, que dão respaldo ao 
que foi realizado pelo ETCO. É impor-
tante lembrar que as principais entida-
des de classe e órgãos internacionais 
hoje recomendam o modelo que foi 
analisado no teste-piloto, que é a im-
pressão diretamente na embalagem”, 
explica Ana Paula. A Nycomed foi um 
dos laboratórios convidados a partici-
par do projeto-piloto. Para o gerente 
Luiz Fortuna, o resultado agradou a 
empresa. “O piloto envolveu indústria, 
distribuidores, rede de farmácias e far-
mácias independentes. Acredito que 
os resultados obtidos nessa iniciativa 
atenderam plenamente às expectati-
vas estabelecidas para o projeto. Du-
rante o desenvolvimento do processo 
foram utilizadas diferentes tecnologias 
para geração do IUM e posterior iden-
tificação das unidades de comerciali-
zação, buscando assim se identificar 
tecnologias que atendem diferentes 
realidades fabris”, expõe Fortuna. 

Mesmo diante dos resultados po-
sitivos do teste-piloto, Pedro Zidoi, da 
ABCFARMA, se diz preocupado com 
o futuro, justamente pelas dificuldades 
que o varejo terá em relação às despe-
sas com a adoção de tecnologia para 
rastreabilidade. “Antes de implantar 
um novo sistema, é preciso analisar de 
forma detalhada a relação custo-bene-
fício da iniciativa, a fim de não impactar 
de forma negativa alguns segmentos”, 
lembra Zidoi. 

Necessidade de 
fiscalização
Outra dúvida dos setores envol-

vidos diz respeito à fiscalização, ou 
seja, será necessária uma fiscalização 
abrangente em toda a cadeia por par-
te da Anvisa e Visas estaduais, a fim 
de que os benefícios desse processo 
cheguem realmente ao consumidor. 
“Talvez pela extensão do mercado 
brasileiro, haverá dificuldades para 
uma fiscalização eficiente. Porém, a 
proposta da nova lei é que o próprio 
consumidor tenha autonomia de fis-
calização, uma vez que poderá che-
car no próprio ponto de venda a au-
tenticidade do medicamento que está 
comprando”, comenta Márcia Weiss, 
da Farmoquímica. Alvarez, da Active, 
não vislumbra maiores problemas em 
relação à fiscalização. “O maior bene-
fício para o consumidor será a consul-
ta ao sistema de rastreabilidade. Um 
ponto importante é aplicar a Validação 
de Sistemas Computadorizados em 
todos os pontos da cadeia, a fim de 
assegurar que os sistemas eletrôni-
cos funcionem adequadamente sem 
fraudes e com acurácia dos dados. 
Mas para o sucesso desse projeto 
será necessário o engajamento do 
consumidor final. Se ele não verificar 
o medicamento que está compran-
do, todos os esforços e investimentos 
feitos de nada servirão, e esse pro-
jeto poderá ser um fracasso”, alerta 
o diretor da Active. Na visão de Ana 
Paula, da GS1, quanto mais informa-
ções existirem e quanto mais os en-
volvidos trocarem experiências, mais 
conhecimentos as empresas obterão 
em relação às mudanças necessárias 
e, consequentemente, mais fácil será 

o processo de adaptação. “A GS1 no 
mundo trabalha com rastreabilidade 
há mais de dez anos. Por isso, pode-
mos afirmar que é normal o receio do 
desconhecido. Uma das missões da 
GS1 é justamente a educação, forne-
cendo para o mercado informações 
que minimizem ao máximo os impac-
tos das mudanças. Temos um gru-
po internacional de saúde específico 
para tratar do assunto rastreabilidade, 
e a subsidiária brasileira acompanha 
isso desde o início. Assim, a GS1 se 
coloca à disposição e se mantém 
aberta para a troca de experiências 
e compartilhamento de informações”, 
frisa Ana Paula. Portanto, o que se 
percebe é que esse assunto apenas 
começou no Brasil e será ainda pauta 
de muitas outras discussões no se-
tor. Entretanto, o que ninguém pode 
contestar é que a rastreabilidade é o 
caminho para a legitimidade da área 
de saúde no Brasil. 

Pedro Zidoi, ABCFARMA
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Prêmio Colar Cândido Fontoura

Em 26 de abril, o Sindicato da In-
dústria de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo (Sindusfarma), 
realizou mais uma edição do Prêmio 
Colar Cândido Fontoura do Mérito In-
dustrial Farmacêutico, que marcou o 
77º aniversário da entidade. 

Na ocasião, o Dr. Adib Jatene, jun-
tamente com 47 empreendedores do 
setor farmacêutico e outras persona-
lidades da área da saúde, receberam 
uma importante homenagem. “O Colar 
Cândido Fontoura tem um simbolismo 
muito grande”, disse o renomado cirur-
gião e ex-ministro da Saúde, Adib Ja-
tene, ao recordar o legado de Fontoura 
para a promoção da saúde no País. 

O presidente do Sindusfarma, 
Omilton Visconde Júnior, falou da im-
portância do evento. “Com a outorga 

Sindusfarma homenageia 
personalidades da indústria 
farmacêutica e da saúde

do Colar, estamos resgatando a histó-
ria da indústria farmacêutica no Brasil 
e, em consequência, das pessoas que 
fizeram essa história”, destacou. 

Em um breve e emocionado pro-
nunciamento, o primeiro presidente da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), Gonzalo Vecina Neto, des-
tacou a contribuição da indústria far-
macêutica para o progresso do País. 
“O Brasil melhorou muito. E se o Brasil 
está melhor, isso se deve aos empre-
endedores desta nação, e, em particu-
lar, aos empreendedores da indústria 
farmacêutica”, afirmou. 

O Dr. Jatene concordou. “Quem 
constrói o setor no País são os senho-
res. São os senhores que realmente lu-
tam para que o Brasil progrida e vença. 
Tenho grande respeito pelos empreen-



Prêmio Colar Cândido Fontoura

Em 26 de abril, o Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos no Estado 

de São Paulo realizou mais uma edição 
do Prêmio Colar Cândido Fontoura do 

Mérito Industrial Farmacêutico, que 
marcou o 77º aniversário da entidade. 

dedores que constroem essa nação, 
sem abrir mão da justiça social para 
seus trabalhadores”, completou. 

Michel Durand Mura, ex-chairman 
da sanofi-aventis para a América Latina, 
discursou em nome de todos os agra-
ciados, expressando seu orgulho de 
pertencer ao setor. “Esta cerimônia nos 
lembra que o setor industrial farmacêu-
tico é diferente de todos os outros, ra-
zão pela qual é muito difícil trocá-lo por 
outro segmento, até mesmo depois de 
aposentado. Existem várias razões para 
isso: a sua peculiaridade, a sua comple-
xidade, os seus desafios sempre reno-
vados, mas também a satisfação única 
de poder contribuir para a melhoria da 
saúde da população”, garantiu. 

Mura também enalteceu o papel 
desempenhado pelo Sindusfarma. 
“Uma organização prestigiosa, que, 
ao longo desses anos, sempre apoiou 
as suas empresas afiliadas, grandes e 
pequenas, nacionais e estrangeiras”, 
salientou.

Gonzalo Vecina Neto, Dr. Elisaldo 
Carlini, Dr. Adib Jatene, Omilton 
Visconde Júnior, Maurizio Billi, Heraldo 
Marchezini e Ver. Francisco Chagas

Homenagem à 
família Fontoura

No encerramento da cerimônia, a 
diretoria do Sindusfarma – represen-
tada por Omilton Visconde Júnior e 
pelos vice-presidentes Heraldo Mar-
chezini e Maurizio Billi – prestou uma 
homenagem especial à família de 
Cândido Fontoura, na pessoa de sua 
neta Maria Elisabeth, pelo gesto de 
desprendimento de ceder os direitos 
de uso de seu nome e imagem na 
comenda. A II Solenidade de outorga 
do Colar Cândido Fontoura do Mérito 
Industrial Farmacêutico contou com a 
participação de cerca de 600 pessoas, 
que lotaram os salões do Hyatt Hotel, 
em São Paulo.

As empresas Aché, Bomi Logística, 
Chiesi, Genix, Grupo Weathon Brasil, 

Medley e sanofi-aventis se associaram 
ao Sindusfarma na realização da sole-
nidade, por entender o significado e o 
alcance da iniciativa. 

Os homenageados Armando Can-
navale, Mário Moribe e José Santana 
Godoy Moron não puderam compare-
cer à cerimônia, mas receberão a co-
menda em data a ser marcada. Conhe-
ça a seguir os agraciados com o Colar 
Cândido Fontoura em 2010.
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Prêmio Colar Cândido Fontoura

Empresários/Dirigentes Executivos da Indústria Farmacêutica

André Rodolfo Placco Attanasio Antônio Benjamin Pereira Marques

Carlos Alberto Picosse Dante Alário Júnior

Dirce Akamine
Elizio Veiga Giraldez

Fermin Sánchez Valle Francisco Navas Filho
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Gabriel Tannus
Giovane Oliveira Bastos

Giuseppe Tedeschi Heiner Pflug

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

00544_Anuncio_polar_UpPharma_Maio_2010_curva.pdf   1   06/05/2010   15:44:31







Prêmio Colar Cândido Fontoura

José Loureiro Cardoso

Michel Durand Mura

Odilon José da Costa Filho

Pedro Zidoi Sdoia

Rodolpho Montanari Neto Rubens José Paulella
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Prêmio Colar Cândido Fontoura

Profissionais da Indústria Farmacêutica

Alfredo Pigozzi Antônio Bueno de Camargo Neto

Caio Romero Cavalcanti

Dagoberto de Castro Brandão

Eldo Amilcar Franchin

Gilberto Rubens Biancalana Ivan Nícolas Dannias
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João Buitvidas José Adherbal Salmerón 

Levi de Almeida Nunes Márcio Falci



Prêmio Colar Cândido Fontoura
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Sérgio Cláudio de Miranda Lopes
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Nicolau Cury

Roberto Boturão
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Personalidades de Destaque

Adib Domingos Jatene

Elisaldo Luiz de Araújo Carlini

Gonzalo Vecina Neto

Presentes participaram de jantar de confraternização.

Dr. Lauro Moretto e Maria Elisabeth, 
neta de Cândido Fontoura
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Ponto de vista

O novo código buscou 
oferecer ao médico 
condições adequadas 
de trabalho e uma maior 
autonomia funcional, 
visando ao pleno 
exercício de suas 
funções, sempre em 
benefício do paciente.

Entrou em vigor, no último dia 13 
de abril, a Resolução nº 1.931/2009 
do Conselho Federal de Medicina, que 
institui o novo Código de Ética Médica, 
estabelecendo as normas que devem 
ser seguidas pelos médicos no exer-
cício de sua profissão, inclusive, em 
relação ao exercício de atividades não 
estritamente relacionadas a tratamen-
tos de saúde, em que utilize ele seu 
conhecimento médico, tais como ativi-
dades de ensino, pesquisa e adminis-
tração de serviços de saúde. 

O novo código é fruto de dois anos 
de discussão entre os membros da 
Comissão Nacional de Revisão do Có-
digo de Ética Médica, representantes 
da classe médica, de associações de 
pacientes e demais setores da socie-
dade, com vistas a elaborar um re-
gramento atualizado com as novas 

O novo

código 
de ética
médica 
Rogério Leal Damasceno

questões éticas, surgidas tanto com o 
avanço da ciência, quanto pela própria 
dinâmica social, ao longo dos mais de 
20 anos de vigência do Código de Éti-
ca Médica anterior. 

Os dilemas éticos surgidos pelo uso 
das novas tecnologias médicas foram 
abordados em dispositivos relaciona-
dos à reprodução medicamente assis-
tida e à herança genética, entre outros. 
No caso de procriação assistida, foi 
determinado que a fertilização não deve 
conduzir sistematicamente à ocorrência 
de embriões supranumerários e, tam-
pouco, com o objetivo de criar seres 
humanos geneticamente modificados, 
embriões para investigação ou com fi-
nalidades de escolha de sexo, eugenia 
ou para originar híbridos ou quimeras. 

Já no que tange ao genoma do pa-
ciente, é vedado ao médico modificá-lo, 
exceto na terapia gênica, evitando-se a 
alteração genética de sua descendên-
cia. Outrossim, o médico deverá zelar 
para que as pessoas não sejam discri-
minadas por nenhuma razão vinculada 
à sua herança genética, protegendo-as 
em sua dignidade, identidade e integri-
dade. Pode-se também notar no novo 
código uma grande preocupação com 
as condições de trabalho do médico e 
suas relações profissionais, bem como 
um renovado respeito para com a auto-
nomia dos pacientes na escolha de seu 

diagnóstico e tratamento, e seu direito 
à informação. Nesse sentido, foi esta-
belecido, por exemplo, que o médico, 
após esclarecer o paciente sobre o pro-
cedimento a ser realizado, deve obter 
seu consentimento ou de seu repre-
sentante legal, salvo em caso de risco 
iminente de morte. O médico deverá 
também aceitar as escolhas de seus 
pacientes, relativas aos procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos nele em-
pregados, desde que adequados a seu 
caso e cientificamente reconhecidos. 

Da mesma maneira, o médico deve 
assegurar o direito do paciente de de-
cidir livremente sobre método contra-
ceptivo a ser por ele utilizado, devendo 
sempre esclarecê-lo sobre indicação, 
segurança, reversibilidade e risco de 
cada método. O novo código buscou 
oferecer ao médico condições adequa-
das de trabalho e uma maior autonomia 
funcional, visando ao pleno exercício 
de suas funções, sempre em benefício 
do paciente. Assim, deve ele apontar 
falhas em normas, contratos e práti-
cas internas das instituições em que 
trabalhe, quando as julgar indignas do 
exercício da profissão ou prejudiciais a 
si mesmo, ao paciente ou a terceiros. 

É também facultado ao médico 
recusar-se a exercer sua profissão em 
instituição pública ou privada que não 
ofereça condições adequadas de tra-
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balho ou que possam ainda prejudicar 
sua própria saúde, a do paciente ou 
dos demais profissionais que nelas tra-
balhem. Nesse caso, pode ele suspen-
der suas atividades, individual ou co-
letivamente, ressalvadas as situações 
de urgência e emergência, devendo 
comunicar imediatamente sua decisão 
ao Conselho Regional de Medicina.

Por outro lado, é proibido aos mé-
dicos afastar-se de suas atividades 
profissionais, mesmo temporariamen-
te, sem deixar outro médico encarre-
gado do atendimento de seus pacien-
tes internados ou em estado grave. Da 
mesma forma, também é uma falta éti-
ca deixar de comparecer a plantão em 
horário preestabelecido ou abandoná-
lo sem a presença de substituto, salvo 
por justo impedimento.

Em relação à publicidade médica, 
o novo código proíbe a divulgação de 
informação sobre assunto médico de 

forma sensacionalista, promocional ou 
de conteúdo inverídico, assim como a 
divulgação, fora do meio científico, de 
processo de tratamento ou descober-
ta, cujo valor ainda não esteja expres-
samente reconhecido cientificamente 
por órgão competente. 

Os médicos são também impedi-
dos de consultar, diagnosticar ou pres-
crever, por meio de qualquer meio de 
comunicação de massa, bem como 
participar de anúncios de empresas 
comerciais, qualquer que seja sua na-
tureza, valendo-se de sua profissão. 

Temas polêmicos foram igualmen-
te enfrentados pelo novo regulamen-
to, que impede o médico de alimentar 
compulsoriamente pessoa capaz, físi-
ca e psicologicamente, em greve de 
fome, devendo, entretanto, cientificá-la 
das prováveis complicações do jejum 
prolongado e, na hipótese de risco imi-
nente de morte, tratá-la. 

Também é proibido ao médico 
abreviar a vida do paciente, ainda que 
a pedido deste ou de seu representante 
legal. Nos casos de doença incurável 
e terminal, deve o médico oferecer to-
dos os cuidados paliativos disponíveis, 
sem empreender ações inúteis, levando 
sempre em consideração a vontade ex-
pressa do paciente ou, na sua impossi-
bilidade, a de seu representante legal. 

Além desses assuntos, diversos 
outros relativos à responsabilidade 
profissional dos médicos, doação e 
transplante de órgãos e tecidos, au-
ditoria e perícia médica etc., foram 
abordados pelo novo Código de Ética 
Médica, que apresentou as respostas 
necessárias para as questões éticas 
surgidas nos últimos 20 anos. 

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



Reciclagem

Em mais de 23 anos de vida pro-
fissional, tenho lido muitas teorias que 
pretendem nos ajudar na correta to-
mada de decisões. A escola de Har-
vard expõe que Chester Barnard inse-
riu a expressão tomada de decisão no 
mundo dos negócios, também conhe-
cida como “alocação de recursos” e 
“definição de políticas”, que fazem do 
administrador um indivíduo que busca 
decisões rápidas, de pronta execução. 

Mas a tomada de decisão é, natu-
ralmente, parte de um fluxo de pensa-
mento iniciado nos tempos em que o 
homem, diante das incertezas, buscava 
orientação em qualquer fonte que ele 
considerasse confiável, até mesmo nos 
pretensos bruxos, alquimistas etc. Des-
de então, nunca cessou a busca por 
guias decisórias, desde o método cien-
tífico, apresentado por Descartes, até o 
raciocínio indutivo de Francis Bacon. 

O conceito sempre se baseia na 
preparação intelectual para evitar o ris-
co, na correta administração da gestão 
de risco, no comportamento humano 
e no avanço tecnológico, que preten-
de respaldar e melhorar os processos 
cognitivos para uma melhor tomada de 
decisões. 

Estudos mostraram que o custo de 
reunir informações leva o executivo a 
tomar decisões “boas o bastante”. 

Outro importante pensamento é o 
de Ram Charan, autor, professor e as-
sessor de altos executivos de empre-
sas, como GE, Ford, DuPont e EDS, 
que escreveu um artigo para a Harvard 
Business Review com a seguinte aber-
tura: “A função do presidente, todos 
sabem, é tomar decisões. E é isso o 
que a maioria faz, inúmeras vezes, ao 
longo da carreira. Contudo, para que 

essas decisões tenham impacto, a or-
ganização, em seu todo, também deve 
decidir executá-las. Quando isso não 
ocorre, a empresa é vítima da cultura 
da indecisão.” 

Ele propõe um método racional no 
processo para tomar decisões:
•	 Os	administradores	

devem envolver a busca 
sincera de respostas;

•	 Devem	tolerar	verdades	
desagradáveis;

•	 Devem	acolher	uma	ampla	
faixa de opiniões, dadas de 
livre e espontânea vontade;

•	 Devem	indicar	um	curso	de	ação.

A decisão está fundamentada 
na análise de informações e dados.  
A compreensão desses dados é o 
trabalho de Inteligência de Mercado. 
Devemos analisar mercados, consu-
midores, competidores, entre outros 
fatores, para fazer a diferença entre as 
empresas que fazem as coisas acon-
tecerem e empresas que esperam as 
coisas acontecerem. 

Criar estratégias e táticas que in-
diquem como ganharemos um mer-
cado; definir quais clientes devemos 
conquistar; quais são os bricks que 
devemos trabalhar; quantos médicos 
deverá ter cada setor; quais são as 
especialidades-alvo; qual o número 
correto para a força de vendas etc., 
são questões empresariais que exi-
gem cada vez mais menor tempo de 
resposta. Porém, quanto menos infor-
mação e análise, maior o risco para a 
tomada de decisão. 

Mas, existe outra corrente oposta 
à racionalidade, à analise e ao méto-

do científico. Um de seus defensores 
é Malcolm Gladwell, que prega que 
a intuição é fundamental na tomada 
de decisões. Praticamente sem tem-
po, sem análise, sem processo e em 
um piscar de olhos, podemos acer-
tar na tomada de decisões. Além de 
G ladwell, temos a pesquisa aplicada 
de Gary Klein. 

Gary Klein é um cientista sênior do 
Associates Pesquisa Aplicada e autor 
de Sources of Power: How People 
Make Decisions (1999). 

Qualquer um que assiste ao tele-
jornal tem visto imagens de bombeiros 
resgatando pessoas de prédios em 
chamas e os paramédicos que aten-
dem vítimas de bombardeio. Como es-
ses indivíduos tomam as decisões em 
frações de segundos para salvar vi-
das? A maioria dos estudos de tomada 
de decisão, com base nas tarefas atri-
buídas artificialmente em laboratório, é 
vista pelas pessoas como tendenciosa 
e não-qualificada. Gary Klein é um dos 
criadores da abordagem naturalista de 
tomada de decisão, que vê as pessoa s 
como inerentemente qualificadas e ex-
perientes. 

Desde 1985, Klein realizou traba-
lho de campo para descobrir como 
as pessoas, em momentos decisivos, 
em situações rotineiras, tomavam de-
cisões. Suas conclusões estão basea-
das em observações de seres hu-
manos agindo sob tais limitações da 
vida real, como a pressão do tempo, 
altos riscos, responsabilidade pessoal 
e mudanças de condições. Além de 
fornecer informações que podem ser 
usadas por profissionais em gestão, 
psicologia, engenharia e em outros 
campos, Dr. Klein apresenta uma vi-

Tomada de decisões
Várias teorias, nenhuma certeza – Parte I
Fernando Loaiza
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são geral da abordagem de investiga-
ção de tomada de decisão naturalista 
e amplia o nosso conhecimento das 
forças que as pessoas trazem para as 
tarefas. Quando você encontra uma 
determinada situação, seu cérebro 
revê seu catálogo de lembranças e 
procura algo que se assemelhe o má-
ximo possível com o que está ocorren-
do. Com base nisso, o cérebro decide 
imediatamente por uma determinada 
ação ou estratégia. Tudo isso ocorre 
em milionésimos de segundo. Visto 
dessa forma, a intuição é, na verdade, 
um aprendizado – temos de aprender 
a ver e reconhecer rapidamente o que 
está acontecendo. 

Segundo Dr. Klein, a fonte conven-
cional de poder tomar decisões inclui 
deduções, análise de probabilidades, 
raciocínio lógico e métodos estatísti-
cos. Ele considera três aspetos impor-
tantes:
•	 O	poder	mental	da	situação;

•	 O	poder	da	metáfora;

•	 O	poder	de	contar	histórias.

O poder mental da situação nos 
permite imaginar como o curso de 
ação pode ser realizado. O poder da 
metáfora nos permite aproveitar a nos-
sa experiência e sugere um paralelo 
entre a situação atual e outra coisa que 
já vimos. 

Klein procura explorar o proces-
so de tomada de decisões a partir de 
uma perspectiva que vai muito além 
das normais teorias de negócios di-
vulgadas para o mundo. Na escola de 
negócios, as pessoas são ensinadas 
que o caminho certo para tomar uma 
decisão é:
•	 Definir	o	problema;

•	 Gerar	uma	lista	de	
possíveis soluções;

•	 	Avaliar	todas	as	
possíveis soluções; 

•	 Realizar	um	curso	de	ação.

Mas é justamente o contrário que 
ocorre: em situações extremas, as 
pessoas entrevistadas dizem nem 
pensar em opções. Elas simplesmen-
te sabem qual é a resposta certa.  
O que elas fazem é, uma vez decidido 
o curso de ação, verificar se tudo está 
correndo como previsto, ou se novas 
consequências inesperadas surgem. 
Nesse caso, é preciso tomar uma nova 
decisão – e o ciclo ocorre novamente.

Klein passou 20 anos estudando a 
tomada de decisões no campo, a par-
tir da atuação de bombeiros e até de 
enfermeiros na sala de emergência. 
Ele propõe uma teoria alternativa que 
descreve como as pessoas tomam 
decisões no mundo real (“naturalista 
Tomada de Decisão”), chamando-a de 

Recognition-primed decision (RPD), que 
é um modelo pelo qual as pessoas to-
mam, de forma rápida e eficaz, decisões 
quando confrontadas com situações 
complexas. Nesse modelo, o tomador 
de decisão deve gerar um curso de 
ação possível, compará-la com as res-
trições impostas pela situação e selecio-
nar o primeiro curso de ação que não é 
rejeitada. Tal técnica tem vantagens na 
medida em que é rápida, mas está pro-
pensa a falhas graves em circunstâncias 
excepcionais ou identificadas. 

Quais são os elementos que permi-
tem a um especialista imediatamente 
gerar boas opções? Como as equipes 
de trabalho tomam decisões sob o 
modelo de RPD? O que permite a um 
perito avaliar rapidamente se a opção 
é boa o suficiente, e decide se deve 
mudar para outra opção? Ele faz isso, 
principalmente, por meio de entrevis-
tas e observações cuidadosas. Sua 
equipe concentra-se em um cenário, 
identifica os principais pontos de de-
cisão e os comentários com o assun-
to, depois de ver o que eles achavam 
no ponto de decisão. É um sistema 
basea do em anedota, mas é poderoso 
para gerar um modelo. 

Trata-se, portanto, de um assunto 
bastante extenso e que pode provocar 
várias reflexões. Por isso, na próxima 
edição, voltarei a abordar outros as-
pectos desse tema. 

Fernando Loaiza Sotomayor é Presidente 
dos Laboratórios Bagó Brasil. 
E-mail: floaiza@bago.com.br

A tomada de decisão é, 
naturalmente, parte de um 

fluxo de pensamento iniciado 
nos tempos em que o homem, 
diante das incertezas, buscava 

orientação em qualquer fonte 
que ele considerasse confiável.
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Saúde feminina

A pílula anticoncepcional se torna, 
em 2010, uma bem-sucedida cin-
quentona. Mas o que pouca gente co-
memora, aliás, como sempre acontece 
com quase tudo na vida, são as suas 
origens. É verdade que o advento do 
contraceptivo oral foi um dos maio-
res, senão o maior, pilar no edifício da 
libertação feminina, construído tijolo a 
tijolo na história ocidental dos últimos 
dois séculos. Graças à “pílula”, como 
passou a ser simplesmente chamado 
o revolucionário medicamento, o fan-
tasma da gravidez indesejada deixou 
de ir para a cama junto com os casais, 
liberando a mulher de medos e preo-
cupações. 

Ao longo dessas suas cinco déca-
das de existência, a pílula passou por 
grandes transformações. Acusada, em 
um primeiro momento, de causar pro-
blemas circulatórios e ganho de peso, 
ela foi se reformulando e aparecendo 
com doses cada vez mais baixas de 

Cinquentona e libertária
Isabel Vasconcellos

hormônios e mais altas em eficácia. 
Ganhou também alguns efeitos cola-
terais simplesmente maravilhosos: de-
pendendo da formulação de cada tipo 
ou marca, além de impedir a ovulação 
e a consequente gravidez, ela pode 
minimizar problemas como acne ou 
TPM, melhorando a pele, os cabelos e 
o humor das consumidoras.

Hoje, são quase uma centena de 
opções no mercado, sendo esse o 
método contraceptivo preferido das 
brasileiras. Não é mais “a pílula”, mas, 
sim, “a pílula certa”, adequada para 
cada mulher, para cada fase da vida 
reprodutiva feminina. Cabe aos médi-
cos saber escolher, com sua paciente, 
quais são a dosagem, a marca e a for-
mulação da pílula ideal.

Maravilhosos tempos modernos 
– suspirariam Margaret Sanger e Ka-
tharine McCormick, as duas senhoras 
nascidas no terço final do século XIX, 
cujo sonho era chegar aqui, exatamen-

te aqui, onde estamos hoje, em termos 
de contracepção.

Margaret era uma enfermeira no-
va-iorquina que, há 100 anos, teve 
que se exilar na Inglaterra para esca-
par da prisão em seu país. Seu crime: 
divulgar as poucas opções contra-
ceptivas que existiam naquela época. 
Foi acusada e condenada – junta-
mente com o gráfico que ousou im-
primir seus panfletos porque já estava 
cansado de ver sua mulher “carregar” 
barrigas indesejadas – por difundir in-
formações pornográficas.

De volta do exílio, escapou da pri-
são porque a primeira-dama america-
na, Sra. Woodrow Wilson, telefonou 
para o promotor e pediu o arquiva-
mento do processo contra Margaret. 
A mulher de posição política mais im-
portante dos Estados Unidos fora con-
quistada pelas ideias da Sra. Sanger.

Em 1916, Margaret Sanger fundou 
a primeira clínica de planejamento fa-
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Cinquentona e libertária
Isabel Vasconcellos

miliar do planeta. “Nenhuma mulher 
será verdadeiramente livre enquanto 
não mandar no seu próprio corpo” – 
dizia ela.

Lutadora e ativista política, em al-
gum momento de sua trajetória, seu 
caminho se encontrou com o de Ka-
tharine McCormick. Katharine perten-
cia, como Margaret, também à elite 
norte-americana, mas era muito mais 
rica que a amiga. Sua fortuna, herda-
da da mãe, fora multiplicada por cinco 
com a morte do marido. Sua condição 
mais interessante, porém, foi a de mu-
lher pioneira na ciência: bióloga, che-
gou a ser responsável pelo estabele-
cimento do instituto de pesquisas de 
neurociências na famosa universidade 
de Harvard, no final dos anos 1930.

Nos anos 1920 começou a traba-
lhar com Margaret Sanger e, sempre à 
procura de um método contraceptivo 
eficaz, contrabandeou diafragmas eu-
ropeus para os Estados Unidos.

A ideia da contracepção sempre 
encontrou, em nossa sociedade, gran-
de resistência por parte das mentali-
dades mais conservadoras. Por isso, 
mulheres como Sanger ou McCormick 
precisavam de coragem para enfrentar 
os preconceitos. Tornaram-se – era 
inevitável – sufragistas, partindo para a 
luta por direitos iguais para homens e 
mulheres. 

Em 1953, quando McCormick já 
beirava os oitenta anos de idade, Mar-
garet Sanger apresentou a ela o Dr. 
Gregory Goodwin Pincus, que estava 
trabalhando no desenvolvimento de 
um método hormonal de controle da 
natalidade. Foi ela quem financiou a 
continuidade das pesquisas de Pincus, 
tendo investido alguns milhões de dó-
lares na empreitada. Pincus convidou 
então o Dr. John Rock para conduzir 
os testes em humanos. 

O FDA americano (Food and Drug 
Administration) aprovou, em 1957, a 

venda da pílula para controle dos dis-
túrbios menstruais, mas só em 1960 
permitiu a sua comercialização como 
método anticoncepcional.

Daí em diante, a pílula ganhou 
o mundo e uniu-se às grandes mu-
danças sociais pelas quais lutava a 
geração jovem da década mais revo-
lucionária do século XX. Afinal, poder 
controlar a natalidade era uma das an-
tigas reivindicações das mulheres no 
rol dos direitos a serem conquistados.

Margaret Sanger e Katharine Mc-
Cormick morreram, respectivamente, 
em 1966 e 1967, ambas com mais 
de 90 anos de idade, e tendo tido a 
alegria de ver o método contracepti-
vo, pelo qual elas tanto haviam lutado, 
conquistando a adesão das mulheres 
do mundo. 

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

Acusada, em um primeiro momento, de causar 
problemas circulatórios e ganho de peso, a 

pílula foi se reformulando e aparecendo com 
doses cada vez mais baixas de hormônios.
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Marketing

O marketing desfruta de vários mo-
delos para sua aplicação nas empre-
sas – diversidade semelhante como a 
internet pode participar da vida empre-
sarial. Mesmo correndo o risco de ser 
falho e superficial, é possível alinhavar 
a presença da internet na estrutura 
do marketing moderno, procedimento 
esse que pode reforçar o impacto e a 
relevância que a comunicação na web 
tem nas organizações de hoje.

No entanto, há de se considerar 
que existem vários tipos de negócios 
em relação à rede, caso de negócios 
tradicionais, que quase não usam a in-
ternet, negócios tradicionais, que usam 
a internet como ferramenta, e negócios 
de internet, que demandam logística 
tradicional. É possível concluir que a 
internet não é tudo, mas é muito no 
mundo do marketing.

Inicialmente, é oportuno considerar 
que a web é tão importante para certas 
empresas, que marketing e internet se 
confundem, a ponto de demandar para 
a organização uma arquitetura merca-
dológica sintonizada ao campo virtual. 

Agências virtuais, empresas de in-
formática e tecnologia, empresas de 
software, inclusive empresas tradicio-
nais com disponibilização de serviços 
de saúde pela Internet, incluem formal-
mente em sua missão, visão e ética ne-
gocial a internet.

O sistema de informação de 
m arketing (SIM), aparato de inteligência 

que sinaliza oportunidades e ameaças 
ambientais para as empresas, precisa 
contar continuamente com pesquisas 
e enquetes, algo que a rede virtual 
pode ajudar em face da agilidade, con-
veniência e credibilidade alcançadas 
por metodologias específicas aplicadas 
por sites institucionais.

Decorrente do SIM, emerge a análi-
se do ambiente externo em que a web 
é força poderosa a ser considerada, 
como é o caso do uso de mídias so-
ciais por concorrentes ou as próprias 
inovações tecnológicas que alavancam 
a competitividade. Nesse campo é es-
sencial analisar o consumidor atual e 
sua inserção digital, bem como normas 
éticas e legais que condicionam o êxito 
de produtos e serviços, além de outros 
fatores permeados pela onda virtual.

Ainda em função do SIM, faz-se ne-
cessário encontrar no ambiente interno 
os pontos fortes e fracos. Cada empre-
sa os terá de forma particular, podendo 
ser na forma de falta de suporte pre-
sencial ao internauta, quando de sua 
solicitação ao setor de atendimento, ou 
então não dispor de recursos humanos 
atualizados para lidar com as ferramen-
tas na web (pontos fracos).

Por outro lado, a organização pode 
ter pontos fortes como boa presença 
de suas marcas nos sites de busca, ou 
contar com uma boa política de segu-
rança e privacidade na rede.

Muitas opções estratégicas de 
m arketing contemplam o uso de sis-
temas virtuais, como a Estratégia de 
Oportunidade de Marketing (EOM), Es-
tratégia de Segmentação (ES), Estraté-
gia de Posicionamento (EP) e Estraté-
gia Integrada de Produto (EIP).

Em uma EOM, uma empresa pode 
gerar oportunidades mercadológicas 
para si mesma de diversas formas. 
Pode fazer consumidores atuais con-
sumirem mais, agregando ofertas e 
descontos no hotsite, captar consu-
midores dos concorrentes por meio 
de propaganda comparativa com um 
vídeo postado no YouTube e até criar 
demanda para uma nova categoria de 
produtos sob sua bandeira, utilizan-
do blogs e Twitter. Nessa estratégia 
pode ainda gerar negócios por meio 
de parcerias, lançar produtos ou no-

A websfera apresenta 
aspectos favoráveis 
e desfavoráveis para 
a comunicação de 
marketing de cada 

empresa, o que 
demanda de cada 

organização estudo 
específico para 
sua efetivação.

A websfera na esfera do marketing
Gino Giacomini Filho
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Marketing

vos atributos de produtos existentes e 
até caminhar para a diversificação de 
produtos, linhas e negócio, utilizando 
banco de dados de institutos de tecno-
logia, sistemas virtuais de depósito de 
patentes, ou contatos com instituições 
de desenvolvimento e pesquisa que 
disponibilizam serviços na websfera.

A internet condiciona e auxilia em 
uma Estratégia de Segmentação, tanto 
ao oferecer perfis de usuários específi-
cos quanto oferecer ao mercado novos 
nichos, no caso dos usuários do Orkut 
e Facebook. 

Na Estratégia de Posicionamento, a 
empresa pode empreender ações vir-
tuais que já são mentalizadas (ou dese-
jadas) por consumidores. Os internau-
tas, por exemplo, “experimentam” e 
se identificam com marcas e produtos 
após uma navegação em diversifica-
dos sistemas virtuais. A empresa que 
oferece esse marketing de experiência 
disponibiliza um mosaico de oportu-
nidades e possibilidades a ponto de 
quase caracterizar um self-service de 
informações e apelos mercadológicos. 
Tais ações vão desde sistemas de SAC 
pelo celular até hotsites, em que con-
sumidores podem comparar preços e 
produtos com os quais se identificam.

Na Estratégia Integrada de Produto 
(EIP), o próprio produto pode assumir 
novas configurações: artigos em que 
o cliente participa de sua oferta e até 
de sua elaboração; produtos edito-

riais participativos e softwares abertos.  
A internet, uma jovem de cerca de 30 
anos, tem em seu ciclo de vida ativida-
des declinantes (caso do uso comercial 
de download gratuito sem atenção aos 
direitos autorais), outras em desenvol-
vimento (e-books, e-mail, por exemplo) 
e algumas em plena iniciação (analista 
de mídias sociais e outros).

A logística é um braço fundamen-
tal da EIP, e a internet se apresenta 
tanto como ambiente de distribuição 
de produtos (músicas, diagnósticos, 
pesquisas etc.) quanto ambiente para 
a gestão mercadológica, que pretende 
oferecer conveniência para o consumi-
dor ter acesso a bens e serviços. 

A política de precificação é também 
componente-chave na EIP, embora o 
preço em si pertença apenas ao produ-

to ou serviço disponibilizado. O preço 
pode ser comunicado na internet e ser 
fixado de acordo com singularidades 
da web, ambiente que, normalmente, 
acarreta barateamento do valor nomi-
nal nas transações. Empresa ou lojas 
virtuai s, muitas vezes, operam sem 
custos próprios das organizações tra-
dicionais (aluguel, conservação do imó-
vel, atendimento físico etc.).

A comunicação, outro pilar da EIP, 
reconhece que os meios virtuais são 
ainda minoritários no aporte de verba 
dos anunciantes, mas também admite 
que oferecem oportunidades, possibili-
dades de segmentação, customização 
e conveniência que os meios tradicio-
nais não apresentam. A websfera tam-
bém é incrivelmente diversificada entre 
usuários de Twitter, Messenger, Face-
book, Orkut, Wikis, Blogs, YouTube e 
uma quantidade tão grande de ferra-
mentas e formatos que, dificilmente, os 
próprios profissionais de marketing ou 
comunicação conseguem conhecê-los 
e utilizá-los totalmente.

A websfera apresenta aspectos 
favoráveis e desfavoráveis para a co-
municação de marketing de cada 
empresa, o que demanda de cada or-
ganização estudo específico para sua 
efetivação. 

Gino Giacomini Filho é Professor da USCS/
São Caetano do Sul e da ECA/USP.
E-mail: giacomin@usp.br
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cessual, investigativo e organizador.  
E, acima de tudo, paciente. 

É importante fazer essa distinção 
para que fique claro que quando não 
atingimos uma quantidade razoável de 
inovações em nossos produtos ou ser-
viços, não significa que não tenhamos 
em nosso corpo de colaboradores 
pessoas “criativas”. A questão é outra 
e não se relaciona às pessoas. É que, 
certamente, a corporação não possui 
processos inovadores. Não possui 
uma cultura catalisadora da inovação. 

Para uma cultura 
corporativa voltada 
à inovação 

Em um mercado globalizado e 
competitivo, as empresas buscam di-
versos caminhos para a sobrevivência 
e, principalmente, a manutenção da 
lucratividade. E a inovação é na atua-
lidade o principal caminho trilhado, ou 
a ser trilhado, pelas corporações que 
querem se manter competitivas. 

Porém, precisam lembrar que para 
a inovação realmente fazer parte de 
sua cultura é necessário que a em-
presa se ambiente adequadamente. 
Afinal, as pessoas são o principal fer-
ramental para o processo de inova-
ção, e, por outro lado, necessitam de 
estímulo para saírem de sua zona de 
conforto e utilizarem plenamente sua 
capacidade mental. Ou seja, um am-

biente que permita a participação dos 
seus colaboradores nos processos de 
decisão, que incentiva a partilha de in-
formação e a proatividade, incentivan-
do a criatividade e experimentação.

A questão comportamental, na 
qual se aceita falhas, sem punições, 
evita a inibição dos colaboradores, que 
poderão somente se preocupar com a 
sobrevivênvia em vez de, genuinamen-
te, estarem sempre dispostos e moti-
vados para a inovação. 

Para que se crie um ambiente cor-
porativo propício à geração de inova-
ção é necessário que os líderes das 
organizações promovam a inovação. 
A melhor forma é trabalhar para que 
os conceitos e estratégias de inova-
ção sejam assimilados por todos os 
colaboradores, clientes e fornecedo-
res. Isso, provavelmente, provocará a 
“contaminação” da cultura organiza-
cional pelo “vírus” da inovação. 

A inovação pode acontecer em 
diferentes áreas, em diversos pontos 
da organização. Podemos citar alguns 
exemplos: desenvolvimento e comer-
cialização de produtos ou serviços 
novos; de novos meios de fabricação 
ou de novas formas de prestação de 
serviços; desenvolvimento de novos 
negócios que forneçam vantagem 
competitiva e sustentável; e até em 
questões mais relacionadas com a 
gestão, como, por exemplo, no de-
senvolvimento de novas estruturas de 

Responsabilidade social

Inovação 
Marcelo Weber e Renata Schott

Inovação 
Para ser inovador não é 
preciso ser criativo 

Iniciamos este artigo com um título 
provocador. Provocador porque, em 
geral, acreditamos que inovação é si-
nônimo de criatividade. E a verdade é 
que são palavras que guardam entre si 
certa similaridade conceitual. Entretan-
to, isso não as faz sinônimas. 

A criatividade é um impulso, um in-
sight cheio de energia que aborda um 
problema ou busca a resposta para 
um desafio de forma intensa e deses-
truturada. A criatividade traz com ela 
a energia dos grandes inventos. Traz 
a energia da jovialidade. Sem rumos, 
sem amarras e com a ambição de 
transformar as coisas em um piscar de 
olhos ou acender de fósforos. 

Quando falamos de inovação, esta-
mos nos referindo a algo estruturado. 
Estamos nos referindo a um processo. 
E como tal, com metodologia clara 
e com objetivos definidos. Portanto, 
para inovar não é preciso ser criativo, 
ou mesmo vestir-se do estereótipo 
dos grandes gênios, com cabelos ao 
vento e figuras plenamente desconec-
tadas da realidade. Pelo contrário: a 
inovação demanda comportamentos 
e competências avessas a essas cita-
das anteriormente. Digo competências 
como olhar crítico, observador, pro-

 | Mai-Jun 2010 50



poder e liderança. Como se observa, 
a inovação não ocorre apenas nos 
processos finais de fabricação. Não é 
apenas fazer coisas diferentes, mas, 
também, fazer as mesmas coisas de 
formas diferentes. 

As várias faces do 
processo de inovação 

Mas quais tipos de inovação exis-
tem? Existem autores como Moyses 
Simantob, da FGV-EAESP (2003, 
p.  20), que classifica a inovação em 
dois grandes grupos:
A) Inovação radical ou de ruptura

Esse tipo de inovação caracteriza-
se pela incessante busca, por parte da 
organização que a leva a cabo, de rup-
tura e quebra de paradigmas. Tipica-
mente, os princípios que regem as tec-
nologias de rupturas são os seguintes: 
•	 As	empresas	dependem	

de clientes e investidores 
para obter recursos; 

•	 Pequenos	mercados	não	resolvem	
as necessidades de crescimento 
de grandes empresas; 

•	 Mercados	que	não	existem	
não podem ser analisados; 

•	 Fornecimento	de	tecnologia	
pode não se igualar à 
procura do mercado.

Como tal, tipicamente, as empre-
sas/organizações com maior potencial 
de levarem a cabo inovação de ruptura 
conducente ao aumento de competiti-
vidade são aquelas cujos clientes ne-
cessitam das tecnologias de ruptura 
para fazer fluir os recursos; empresas/
organizações pequenas o bastante 
para se entusiasmarem com ganhos 
modestos; empresas que, ao planeja-
rem as inovações, consideram a pos-
sibilidade de fracasso, ou seja, que 
pensam sobre os esforços iniciais em 
comercializar uma nova tecnologia de 
ruptura como oportunidade de apren-

dizagem e garantia que essa aprendi-
zagem será assimilada pela base de 
conhecimento da empresa.
B) Inovação incremental

Inovação Incremental ou Inovação 
por Processo de Melhoria Contínua 
caracteriza-se por uma busca de aper-
feiçoamento constante e gradual. Por 
norma, as empresas bem geridas são 
excelentes no desenvolvimento das 
tecnologias incrementais. Essas me-
lhoram o desempenho dos seus pro-
dutos nas formas que realmente fazem 
a diferença perante os seus clientes. 
Esse fato, habitualmente, ocorre por-
que suas práticas de gestão estão ba-
seadas nos seguintes princípios:
•	 “Ouvir”	os	clientes;	

•	 Investir	agressivamente	em	
tecnologias que ofereçam 
àqueles clientes real satisfação 
das suas necessidades; 

•	 Focalizar	os	mercados	maiores	
em vez dos menores.

Além disso, e dependendo da ori-
gem, inovação pode ser distinguida en-
tre Open Innovation (inovação aberta) e 
Closed Innovation (inovação fechada). 

Closed Innovation refere-se ao pro-
cesso de limitar o conhecimento ao 
uso interno de uma empresa e não fa-
zer uso (ou somente um pequeno uso) 
do conhecimento exterior. 

Open Innovation refere-se ao pro-
cesso de usar também fontes e in-
formações externas (como licenças, 
patentes etc.), melhorando a gestão 
do conhecimento e, entre outros, o 
conhecimento tácito da empresa, com 
o objetivo de acelerar o processo de 
inovação.

Inovação e Sustentabilidade

Como podemos perceber, a ino-
vação é um vasto tema que engendra 
grandes discussões. Mas qual a rela-
ção, afinal, entre Inovação e Sustenta-
bilidade? 

Ora, se definimos inovação como 
um processo e não algo episódi-
co como uma grande ideia criativa; 
se definimos inovação como fruto 
de um processo de questionamento 
continua do e escuta ativa das deman-
das de nossos clientes; se definimos 
inovação como um processo de enga-
jamento da organização em uma cul-
tura que valoriza a coragem do tentar, 
do assumir erros e do continuar ten-
tando, fica clara a conexão entre esses 
dois temas, na medida que Sustenta-
bilidade, ou uma Gestão Sustentável, 
caracteriza-se justamente por:
•	 Entender	de	que	maneira	

as práticas de negócio da 
corporação impactam o meio 
(social, econômico e ambiental);

•	 A	quem	impactam	
(públicos de interesse);

•	 E	por	fim,	o	que	devo	fazer	para	
que esse impacto seja positivo 
(agregador de valor) e não 
negativo (gerador de passivos). 

Em suma, preciso ouvir meus clien-
tes (entendido como o conjunto de pú-
blicos de interesse com impacto direto 
na performance dos meus negócios) e 
ajustar meus processos/práticas/pro-
dutos e serviços a essas demandas. 
Isso tudo de forma sistemática e con-
tinuada. A isso denomino Inovação. 
A isso denomino Gestão Sustentável. 
Para ser Sustentável é preciso Inovar. 
Para Inovar é preciso ter uma Gestão 
Sustentável. 

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
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Indicadores de Sustentabilidade do 

Setor Farmacêutico (Indicadores FS), 
acesse www.farmasustentavel.com.br.
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A competitividade entre as empresas 
não pode ser mais encarada como a luta 
de Davi contra Golias, do pequeno con-
tra o grande, mas deve ser vista como 
a disputa do ágil e moderno contra o 
lento e retrógrado. No universo corpo-
rativo, a velocidade com que as mu-
danças ocorrem no ambiente externo, 
geralmente, é bem maior do que a ve-
locidade das transformações processa-
das no ambiente interno das empresas. 
Essa dissintonia impõe a necessidade 
de um refinamento, cada vez maior, da 
capacidade de leitura e decodificação 
da dinâmica dos mercados, para que os 
reposicionamentos estratégicos possam 
ocorrer nos momentos adequados. 

Hoje, para se tornar competitiva, 
a empresa precisa estar sempre exer-
citando sua capacidade de imaginar, 
com originalidade, o que os clientes 
necessitarão no futuro. Portanto, de-
senvolver uma boa capacidade de pre-
visão dos rumos que os mercados de 
amanhã tomarão, para aproveitar as 
oportunidades surgidas, configura-se 
um grande desafio. 

As mudanças geradas a partir da 
reestruturação produtiva, promovida 
com a crise estrutural do capitalismo, 
afetaram o mercado de trabalho. Bus-
cam-se novos paradigmas industriais 
que ensejam o desenvolvimento de 

Hoje, para se tornar 
competitiva, a empresa 
precisa estar sempre 

exercitando sua 
capacidade de imaginar, 

com originalidade, 
o que os clientes 

necessitarão no futuro.

Recrutamento e seleção

novas técnicas de gestão de pessoas.  
A gestão de pessoas por competên-
cias é um desses desenvolvimentos 
que visam atender às demandas dos 
novos tempos, mas que, ao mesmo 
tempo, contribui para a segmentação e 
elitização dos trabalhadores, apontan-
do para uma nova forma de fragmenta-
ção do trabalho e do trabalhador. 

Portanto, esse ensaio teórico pro-
põe, por meio de uma revisão biblio-
gráfica e de uma reflexão crítica, rela-
cionar o impacto da gestão de pessoas 
por competências sobre o trabalho e o 
trabalhador em ambiente de recursos 
humanos escassos, de trabalho flexibi-
lizado, e do surgimento de uma classe 

Gestão de competências 
é questão de sobrevivência
Arnaldo Pedace

de trabalhadores chamados “talentos”. 
Como resultado da reflexão, percebe-
mos que com o desenvolvimento de 
novas tecnologias e de novas técnicas 
de gestão de pessoas, o capital passa 
agora a apropriar-se, não apenas do 
saber e do fazer do trabalhador, mas 
também do seu “saber ser”, principal-
mente, no modelo competitivo de ges-
tão de pessoas por competências. 

O desafio maior que se coloca para 
os líderes das organizações é a com-
plexa tarefa de orquestração de todos 
os recursos organizacionais, a partir 
dos quais são geradas as competên-
cias visando à criação do futuro. É ra-
zoável concluir que nenhuma empresa 
terá sucesso nessa trajetória se não 
for capaz de compreender que os re-
sultados dos negócios estão cada vez 
mais dependentes da qualidade do 
desempenho humano e, a partir dessa 
percepção, gerenciá-lo como recursos 
estratégicos. Caso isso não ocorra, a 
empresa poderá correr o risco de con-
tar em seus quadros “com indivíduos 
que não sabem o que não sabem e, 
pior ainda, não sabem que não sa-
bem” – (Prahalad Hamel, 1995). 

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
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Coluna legal

No último artigo, publicado nesta 
coluna, falamos a respeito da imple-
mentação da Resolução da Diretoria 
Colegiada (RDC) da Anvisa sobre Ro-
tulagem de Medicamentos – a RDC 
nº 71, de 23.12.2009. Mais especi-
ficamente, discutimos o fato de a re-
gulamentação sobre a formação dos 
“nomes comerciais” (marcas) de me-
dicamentos não ter sofrido qualquer 
alteração, uma vez que a citada RDC 
simplesmente manteve em vigor o item 
3, da RDC nº 333/2003, que já trata-
va do assunto. Entretanto, em vista da 
inegável necessidade de novas regras 
sobre a matéria, em nota publicada em 
25.02.2010, no site da Anvisa, a GG-
MED (Gerência Geral de Medicamen-
tos) informou que pretende apresentar 
uma proposta de resolução específica 
para a regulamentação dos nomes co-

Os primeiros passos para a nova
regulamentação dos “Nomes Comerciais”

(marcas) de medicamentos*
Deborah Portilho

merciais de medicamentos, por meio 
de uma nova Consulta Pública (CP).

Considerando que a CP nº 
8/2009, que resultou na referida RDC 
71/2009, já continha, no item 7 de 
seu Anexo, uma proposta sobre essa 
regulamentação, é provável que a 
nova CP tenha como base o texto da 
anterior. De qualquer modo, por sua 
importância e complexidade, a ques-
tão dos nomes comerciais precisará 
ser discutida de forma ampla e em 
profundidade. Para tanto, advogados, 
agentes de Propriedade Industrial e 
demais profissionais atuantes na área 
de Marcas e, em especial, o INPI, de-
vem apresentar suas contribuições 
para uma regulamentação que aten-
da às reais necessidades de todos os 
interessados: Anvisa, empresas, con-
sumidores e, inclusive, o INPI, por ser 

ele o responsável pela concessão dos 
registros de marcas. 

Nesse sentido, cabe esclarecer 
que a análise sobre a formação de 
nomes comerciais de medicamentos 
e seus respectivos conflitos, que será 
objeto da nova RDC e que é de com-
petência da Anvisa, não se confunde 
com a análise feita pelo INPI, com base 
no Art. 124, XIX, da Lei 9.279/96 (Lei 
da Propriedade Industrial – LPI) para 
a concessão dos registros de marcas. 
Sobre esse aspecto, é importante no-
tar que o exame do INPI é limitado ao 
universo das marcas constantes da 
sua base de dados, enquanto que a 
avaliação da Anvisa é feita sob a ótica 
do risco sanitário e leva em conside-
ração as marcas efetivamente usadas, 
independentemente de terem sido 
depositadas ou registradas perante o 
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– a expressão “nome empresarial” 
passou a ser adotada no lugar do an-
tigo “nome comercial”. Não obstante, 
essa última continua sendo comumen-
te utilizada por muitos no antigo senti-
do, como pode, inclusive, ser verifica-
do no site do INPI. Já para a Anvisa, 
“nome comercial” tem um significado 
totalmente distinto. Para ela, “nome 
comercial” é o nome pelo qual um me-
dicamento é comercializado, seja ele 
o nome do próprio princípio ativo ou 
uma marca. Assim, considerando que 
desde 1994, e, principalmente após 
a adoção do Novo Código Civil de 
2002, “nome empresarial” é o termo 
legalmente empregado para designar 
o nome de empresas, nada 
mais justo que a expressão 
“nome comercial” passe 
a ser usada somente na 
acepção dada pela Anvisa, 
i.e., apenas para os nomes 
de medicamentos. 

A segunda questão é 
referente à determinação da 
anterioridade de uma marca 
em relação à outra considerada coli-
dente pela Anvisa. De acordo com o 
Anexo B, do Edital de Notificação de 
27.04.2005, que indica os critérios 
para julgamento das marcas “prefe-
renciais”, se existirem dois medica-
mentos registrados na Agência, cujas 
marcas sejam colidentes, prevalecerá 
aquela que tiver o registro mais antigo 
no INPI. Já pelas regras propostas no 
subitem 7.2.1, da CP nº 8/2009, a an-
terioridade deve ser determinada pela 
marca deferida há mais tempo pelo 
INPI. Entretanto, ter a “marca deferida” 
há mais tempo ou ter o registro mais 
antigo não é o que estabelece a real 
anterioridade de uma marca.

Com efeito, de acordo com a LPI, 
salvo a exceção prevista pelo Art. 129, 
parágrafo 1º – que trata do direito de 
precedência ao registro conferido ao 
usuário anterior de boa-fé –, o que de-
termina a anterioridade de uma marca 

Coluna legal

Por sua importância e 
complexidade, a questão dos 

nomes comerciais precisará 
ser discutida de forma 

ampla e em profundidade.

INPI. Portanto, as análises feitas pelos 
dois órgãos são complementares e 
não excludentes.

Assim, e partindo do princípio que 
a nova CP deverá ter como base as re-
gras propostas no item 7 do Anexo da 
CP nº 8/2009, cabe iniciar a discussão 
ora sugerida abordando duas questões 
básicas contidas nesse item. A primeira 
refere-se à terminologia relativa às mar-
cas e a segunda, mais relevante, trata 
da anterioridade de uma marca em rela-
ção à outra considerada colidente pela 
Anvisa e a forma como essa anteriori-
dade deve ser determinada.

Sobre a primeira questão, nossa 
sugestão é a uniformização da termi-
nologia. Nesse aspecto, cabe ressaltar 
que o primeiro passo já foi dado pela 
Gerência Geral de Propaganda da Anvi-
sa (GGPROP). Com efeito, ao elaborar 
a RDC nº 96/2008 – que trata do Regu-
lamento Técnico sobre Propaganda de 
Medicamentos –, a GGPROP abando-
nou o uso da expressão “logomarca”, 
que, às vezes, era usada como sinôni-
mo de marca mista e, em outras vezes, 
de marca figurativa, e adotou os termos 
“marca nominativa, figurativa e mista”1, 
tal como utilizados pelos profissionais 
da área do Direito Marcário. Assim, 
essa terminologia, bem como outras 
pertencentes à área de Marcas, deve-
ria ser definitivamente incorporada pela 
Agência, não apenas na nova CP, mas 
ao seu Glossário de Definições Legais. 

Mas não é só a Anvisa que preci-
sa se adequar. Na verdade, os termos 
usados pelos profissionais que atuam 
na área de Marcas também precisam 
estar em conformidade com aqueles 
usados pela Agência e pelos profissio-
nais da área Regulatória. Por exemplo, 
até alguns anos atrás, a expressão 
“nome comercial” era usada no Direito 
para designar o nome das empresas 
(“razão social”). Contudo, com a im-
plementação da Lei 8.934/94 – que 
dispõe sobre o Registro Público de 
Empresas Mercantis e Atividades Afins 

em relação à outra é a data do seu de-
pósito. Essa data pode ser aquela em 
que a marca foi depositada no INPI ou, 
no caso dos depósitos com reivindica-
ção de prioridade, a data do depósito 
no país de origem da Requerente. As-
sim, em princípio, a data do depósito 
do pedido de registro da marca deveria 
ser para a Anvisa, como é para o INPI, 
o critério determinante da anterioridade.

Enfim, a discussão iniciada com as 
sugestões acima poderia ser o primeiro 
passo para a elaboração de uma regu-
lamentação adequada e eficiente sobre 
a formação dos nomes comerciais de 
medicamentos. Obviamente, muitos 
outros passos e sugestões ainda pre-

cisarão ser dados até que esse obje-
tivo seja plenamente alcançado. Mas, 
talvez, o passo mais significativo seja a 
aproximação dos profissionais das áre-
as Regulatória e de Marcas, em espe-
cial da Anvisa e do INPI, de modo que 
possa haver uma comunicação efetiva 
entre eles, a fim de que, dessa forma, 
eles passem a “falar a mesma língua”. 

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

*RDC nº96/08 – Anexo 1, Art. 2º - Para efeito deste Regu-
lamento são adotadas as seguintes definições (...) MARCA 
NOMINATIVA - É aquela constituída por uma ou mais pala-
vras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, 
também, os neologismos e as combinações de letras e/ou 
algarismos romanos e/ou arábicos. MARCA FIGURATIVA - É 
aquela constituída por desenho, figura ou qualquer forma 
estilizada de letra e número, isoladamente. MARCA MISTA 
- É aquela constituída pela combinação de elementos no-
minativos e figurativos ou de elementos nominativos com 
grafia apresentada de forma estilizada.
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Com o objetivo de levar informa-
ções atualizadas sobre marketing digi-
tal e as vantagens do uso da internet 
para os profissionais da indústria far-
macêutica, o Sindusfarma realizou nos 
dias 5 e 6 de maio, em São Paulo, o 
workshop Os desafios do marketing 
farmacêutico para a promoção dos 
medicamentos no século XXI – O im-
pacto da mídia digital.

O workshop, que faz parte do Pro-
grama DEC – Sindusfarma, contou 
com a presença de experts em mídia 
digital, internet e indústria farmacêuti-
ca, permitindo assim uma grande troca 
de experiências, imprescindível para o 
aprimoramento de todos os profissio-
nais de marketing , informática e negó-
cios do setor.

Apesar do evidente crescimento do 
marketing digital no Brasil, os investi-

mentos em mídia online no País ainda 
representam muito pouco dentro do 
bolo total publicitário brasileiro, algo 
em torno de 2% a 3%, mas isso vem 
aumentando: no ano passado era ape-
nas 1%.

Daí a importância de conhecer 
as vantagens dessa ferramenta, que 
pode ser uma grande aliada na con-
quista e fidelização de clientes.

O fato é que hoje a internet é uma 
realidade que influencia decisivamen-
te a vida das pessoas e, consequen-
temente, o ambiente de negócios na 
atualidade. A possibilidade de con-
sumidores e médicos se conectarem 
e interagirem com o mundo, inde-
pendentemente da sua localização 
geográfica, faz com que esse canal 
diminua as distâncias e incremente a 
velocidade das relações.

A indústria farmacêutica deve ficar 
atenta a essa realidade, uma vez que 
os números indicam que o uso da in-
ternet nos mais variados segmentos 
avança a cada dia, e a tendência é de 
mais crescimento. Hoje, o Brasil é um 
dos principais mercados de internet 
no mundo com mais de 65 milhões de 
internautas. O País, de acordo com o 
Ibope Nielsen, é recordista mundial em 
tempo gasto na web, ou seja, as pes-
soas passam três vezes mais tempo 
online do que vendo tevê. 

Palestras
Estiveram presentes ao evento pro-

fissionais de diversas áreas da indús-
tria farmacêutica, como treinamento, 
médica, jurídica, regulatória e, princi-
palmente, em maior número represen-
tantes da área de marketing.

Os desafios do marketing 
farmacêutico para a promoção dos 
medicamentos no século XXI

O impacto da mídia digital

Em foco

Participaram do evento profissionais 
de diversos laboratórios

Gino Giacomini, da ECA-USP Andrea Miltelman, da sanofi-aventis Inajar de Souza, do DEC-Sindusfarma
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O encontro teve diversas apresen-
tações e debates, cujo objetivo foi elu-
cidar a tendência de utilização cada 
vez maior das ferramentas digitais na 
comunicação com os diversos públicos 
da indústria farmacêutica, destacando 
a utilidade desses recursos para estrei-
tar o relacionamento entre médicos e 
laboratórios. Os palestrantes expuse-
ram diversos cases de utilização da in-
ternet como meio de divulgação, de for-
ma ética e profissional, ressaltando as 
principais diferenças entre os materiais 
de divulgação utilizados hoje pela Força 
de Vendas no contato com os médicos.

Outros temas abordados foram:  
As empresas e os negócios na era di-
gital; Cenário global e local da Indústria 
Farmacêutica; Respostas atuais da IF 
na promoção e divulgação de medi-
camentos; Os limites da legislação e 
o impacto sobre ações promocionais 
na mídia digital; O impacto do marke-

ting digital no relacionamento com seus 
clientes – médicos, consumidores e 
clientes internos da IF; e Oportunidades 
da mídia digital no segmento da saúde 
– O papel das agências de publicidade.

Segundo os especialistas presen-
tes no evento, ao utilizar os meios di-
gitais, as empresas também precisam 
realizar um planejamento estratégico, 
assim como é feito em campanhas 
promocionais que utilizam os meios 
tradicionais de comunicação.

Um dos palestrantes destacou que 
esse tipo de iniciativa é importante 
para estimular o compartilhamento de 
experiências entre o setor, que poderá 
encontrar novas formas de usar a in-
ternet na divulgação de medicamen-
tos, respeitando-se as normas estabe-
lecidas pela Anvisa. 

Participaram do evento, represen-
tantes da MSD, sanofi-aventis, Biofar-
ma, Novartis, Boehringer Ingelheim, 

Mantecorp, Apsen, Biolab, J&J, EMS, 
além de profissionais de empresas das 
áreas de marketing, principalmente de 
agências digitais.

O evento teve palestras de Inajar 
de Souza, Coordenador do Progra-
ma DEC-Sindusfarma; Gino Giacomi-
ni, Professor da USCS/São Caetano 
do Sul e da ECA/USP; William Anto-
nio Cerantola, da MSD; Andrea Miltel-
man, da sanofi-aventis; Claudio Ferrra-
ri, da Publicis; e Rosana Mastelaro, do 
Sindusfarma (assuntos regulatórios).

Em foco A indústria 
farmacêutica deve ficar atenta a esse novo cenário, uma vez que os números indicam que o uso da internet nos mais variados segmentos avança a cada dia.
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Recursos humanos

Em um mercado altamente compe-
titivo e pulverizado como o do Brasil, 
a agilidade na obtenção dos registros 
dos produtos, muitas vezes, pode de-
finir o sucesso ou o fracasso de um 
lançamento, seja de uma nova molé-
cula ou de uma nova apresentação de 
um produto que já esteja no mercado. 
Os bastidores de um pré-lançamento, 
muitas vezes, giram ao redor de uma 
área cada vez mais crítica e estratégica 
dentro dos laboratórios farmacêuticos: 
a de assuntos regulatórios. 

Além de uma excelente visão de 
negócios e da correta compreensão 
do contexto de regulamentação da 
saúde no Brasil e no mundo, esse pro-
fissional deve saber se relacionar muito 
bem com todas as demais áreas, in-
fluenciando e persuadindo com asser-
tividade os interlocutores internos e ex-
ternos, a fim de que, na fase derradeira 
de colocação do produto no mercado, 
tudo ocorra sem maiores obstáculos. 

A área de assuntos regulatórios de-
manda, cada vez mais, uma proximida-
de à estratégia do negócio, analisando 
todos os aspectos e variáveis que po-
dem influenciar na concessão da licen-
ça de comercialização de produtos por 
parte da Anvisa. Com a tendência de se 
dividir parte dos lucros oriundos da ven-
da de medicamentos, por meio de con-
tratos de comarketing, coprodução e li-
cenciamento de moléculas já existentes, 
a área de assuntos regulatórios ganhou 
uma importância ainda maior nesse ce-
nário, já que esses acordos ultrapassam 
fronteiras e são, muitas vezes, realizados 
com empresas estrangeiras. 

Assuntos regulatórios
Proximidade, parceria e 
sinergia com o negócio
André Jacques Pasternak

É imprescindível ainda a necessida-
de da fluência no inglês. A gestão de 
assuntos regulatórios requer também 
grande capacidade de negociação e 
muito controle emocional ao lidar com 
a complexidade burocrática de um 
País como o Brasil na hora da obten-
ção dos registros. Sem falar na enor-
me pressão sofrida do outro lado, com 
demandas e anseios alheios, tendo 
que, muitas vezes, segurar o ímpeto 
e a ansiedade dos executivos da em-
presa, assegurando que tudo correrá 
dentro dos prazos, já que os planos e 
estratégias estão prontos para serem 
implantados.

A área de assuntos regulatórios 
deve saber traçar cenários de curto, 
médio e longo prazos, pesquisando 
de forma minuciosa todo o histórico 
das moléculas para antecipação de 
ações preventivas e evitando des-
gaste e atraso dos cronogramas com 
ações corretivas. Esse profissional 
também deve trabalhar com métricas 
de desempenho, já que o seu papel 
é essencial nesse panorama. Nas 
empresas com práticas inovadoras 
de gestão de pessoas e retenção de 
talentos é comum que uma parte do 
bônus do executivo de assuntos re-
gulatórios seja atrelada às metas de 
negócios (EBITDA, lucro líquido, par-
ticipação de mercado, incremento de 
vendas etc.).

Adicionalmente, o gestor de as-
suntos regulatórios também não pode 
deixar de lado seu papel de líder de 
pessoas, muitas vezes, supervisio-
nando equipes de formação altamente 

técnica, principalmente farmacêuticos. 
São times que requerem orientação, 
desenvolvimento e coaching cons-
tante, exigindo que esse profissional 
auxilie na compreensão dos aspectos 
subjetivos e das variáveis qualitativas 
do negócio, mostrando que nem sem-
pre o cartesianismo e a racionalidade 
prevalecem. 

Com mais de cinco anos de atua-
ção entrevistando executivos do mer-
cado farmacêutico e com alguns pro-
jetos para recrutamento de líderes da 
área de assuntos regulatórios, posso 
afirmar que a grande dificuldade de se 
buscar executivos para essa função 
não reside nas competências técnicas, 
mas, sim, nas competências com-
portamentais e políticas, que exigem 
gestão de pessoas, capacidade de 
negociação, visão estratégica, empre-
endedorismo, propensão para tomada 
de riscos e, acima de tudo, habilidade 
para lidar com frustrações no dia a dia. 

Como se não bastasse, o venci-
mento iminente de um número consi-
derável de patentes, a concorrência de 
genéricos e similares e a consolidação 
de um mercado em alto crescimento e 
de grande importância para as matrizes 
dos laboratórios estrangeiros exigem 
do gestor de assuntos regulatórios uma 
maior proximidade ao negócio e alta 
dose de parceria, de modo que no fi-
nal todos saiam vencedores: empresas, 
pacientes, médicos e acionistas. 

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

Todo profissional de comunicação 
sabe que uma das formas de impul-
sionar uma campanha é se associar a 
eventos e datas relevantes. E o proble-
ma é exatamente esse. “Todo” profis-
sional sabe disso, o que significa que 
quando aparece uma âncora muito 
forte todo mundo resolve usá-la e o 
que deveria ser uma fonte de desta-
que acaba naufragando em um mar de 
invisibilidade. É o que acontece em um 
evento como a Copa do Mundo, quan-
do campanhas de todos os tipos ape-
lam para o mesmo gancho. De produ-
tos de consumo na mídia de massa 
a apelos dirigidos aos profissionais e 
formadores de opinião, todos querem 
tirar uma casquinha desse evento de 
escala planetária. O problema é que, 
como disse em artigo recente no Meio 
& Mensagem, Dedé Laurentino, VP de 
Criação da Lew’Lara/TBWA: “O me-
lhor lugar para se esconder uma árvo-
re é em uma floresta”. Quando todos 
apostam no mesmo bom apelo, ele 
fica pior. Para não dizer ruim.

E o caso da Copa do Mundo é ape-
nas um exemplo. Em época de Olimpía-
das, Dia das Mães ou Dia do Médico, 
a maldição do “bom que vira ruim” se 
repete. Isso não significa que a oportu-
nidade de usar um apelo aderente ao 
evento ou à data deva ser descartada, 
mas significa, sim, que o simples uso 
desses apoios não garante uma boa 
performance da comunicação.

Não esconda sua árvore
Yuri Trafane

Estamos dizendo que a mesma 
preocupação em criar algo de impac-
to diferenciado em uma época normal 
deve estar presente em momentos 
muito especiais ou marcantes, o que 
na prática nem sempre acontece, pois 
o gestor acredita que a associação a 
um ícone forte dará conta do recado. 
Quando a empresa, por algum motivo, 
pode usar sozinha um tema específico, 
o diferencial é o próprio tema. Então, se 
em uma situação hipotética a chegada 
do inverno oferece algum diferencial 
positivo para o consumo do meu pro-
duto e não para os concorrentes, bas-
ta usar o inverno como estrela. Mas 
quando muitos irão utilizá-lo, todos 
estarão na vala comum e seria um erro 
poder confiar apenas nele. O caminho 
é se concentrar em criar uma forma 
diferente de utilizá-lo. O esforço deixa 
de recair apenas no “o que” fazer e 
passa a ser direcionado para o “como” 
fazer. E obviamente é aí que reside o 
grande desafio, pois criatividade não é 
apenas uma questão de esforço. Mes-
mo considerando que Orígenes Les-
sa tenha dito que criatividade é 90% 
de transpiração e 10% de inspiração, 
vale lembrar que em uma disputa acir-
rada, 10% é uma vantagem enorme. 
Contar com uma agência criativa é 
um bom primeiro passo, mas não é a 
garantia de sucesso, pois mesmo os 
excelentes têm dias inglórios. E aqui o 
discernimento do gerente da área de 

marketing e comunicação ganha uma 
dimensão ainda mais relevante. É pre-
ciso lógica, intuição e experiência para 
julgar uma proposta da agência e ter 
coragem para admitir quando não se 
chegou lá. Digo, “lá” de verdade. Es-
tamos falando de algo excelente e que 
vai se destacar na multidão. Na dúvida, 
lançar mão de pesquisas pode ajudar.

Depois é a vez de aplicar sensibili-
dade e tato para convencer os criativos 
de que, em casos como esses, é me-
lhor não fazer nada do que fazer algo 
que seja “mais do mesmo”, evitando 
comprometer a relação de longo prazo 
empresa-agência, tão importante para 
a qualidade dos trabalhos futuros.

Isso mesmo. Estou sugerindo que 
se for para plantar um pinheiro em 
uma floresta de pinheiros é melhor 
não fazer nada. Pelo menos, nada li-
gado ao tema que, a princípio, pare-
cia uma oportunidade. Busque novos 
caminhos. Nesse caso, ir na contra-
mão pode até ser uma ideia lúcida, 
pois você estará se destacando. Se 
todas as empresas dão presentes de 
Natal para seus clientes, talvez o seu 
nem seja notado. Que tal economizar 
o budget desses presentes e dar um 
belo ovo de Páscoa? Não concorde 
comigo, mas pense no assunto. 

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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Opinião

Fim da patente do Viagra
Novos rumos para o setor farmacêutico
Marcos Morita

A decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça) so-
bre o fim da patente do medicamento para disfunção 
erétil, o popular Viagra, movimentou o setor farmacêu-
tico. O desejado comprimido azul terá concorrentes 
verdes e amarelos, disponíveis nas gôndolas de far-
mácias e drogarias. Produzido por empresas brasilei-
ras, terá como principal apelo mercadológico o preço 
mais acessível, característica dos genéricos. Apesar 
do questionamento da americana Pfizer, detentora 
da patente, é bem provável que tenhamos as pílulas 
azuis nas mais variadas tonalidades, disponíveis já na 
festa de São João, uma vez que a patente expirará em 
20 de junho próximo.

Creio que antes de julgarmos 
a posição do laboratório ianque, 
seria oportuno analisarmos a evo-
lução desse mercado. A lei dos 
genéricos, publicada no final dos 
anos 90, subverteu a lógica vigente 
na época. Poucas empresas trans-
nacionais disputavam um merca-
do fechado, com baixo nível de 
concorrência e preços tabelados. 
Especializadas, essas empresas 
atuavam em nichos específicos, 
evitando o conflito direto. A inexis-
tência de substitutos diminuía con-
sideravelmente as possibilidades 
de negociação dos consumidores, os quais precisavam 
se contentar com pouca oferta e altos preços. Ervas, 
chás e mandingas eram as únicas alternativas. 

Os hoje pujantes laboratórios brasileiros eram ou-
trora praticamente desconhecidos, com raras e pou-
cas exceções. Para entrar no jogo cartelizado, cen-
tenas de milhões de dólares no desenvolvimento de 
princípios ativos e estudos clínicos, sem garantia de 
retornos financeiros. Como era de se esperar, pouca 
ou nenhuma inovação em terras tupiniquins. 

Compare o cenário apresentado aos dias atuais.  
A entrada das empresas nacionais oferecendo produ-

tos substitutos fez despencar os valores dos medica-
mentos e as margens das multinacionais. Os clientes, 
por sua vez, tinham à disposição melhores preços e 
produtos confiáveis. 

Não obstante, as mudanças trazidas pelos gené-
ricos e a euforia dos laboratórios nacionais com essa 
nova oportunidade de negócios, atuando nas fases fi-
nais da cadeia produtiva, as quais apresentam menores 
margens e valor agregado – a produção e comercializa-
ção. Pouco é investido nas fases iniciais – pesquisa e 
desenvolvimento para a produção de novas moléculas, 
princípios ativos e fármacos, etapas nas quais os lucros 

e riscos são bem mais elevados. 
Um alento às empresas nacio-

nais está no crescente mercado 
mundial dos fitoterápicos, medi-
camentos, cujos princípios ativos 
são obtidos por meio de plantas 
medicinais e não por moléculas 
sintéticas. O maior conhecimento 
e a proximidade dos recursos na-
turais podem significar uma van-
tagem competitiva e uma oportu-
nidade de integração para trás na 
cadeia produtiva. 

Inovação, reconhecimento mun-
dial e desenvolvimento de novos 
produtos seriam algumas das conse-

quências positivas. Gingko biloba, hypericum perfora-
tum e isoflavonas de soja já são utilizadas para pro-
blemas vasculares, depressão e menopausa. Talvez 
chegue o dia em que empresários brasileiros defendam 
suas próprias patentes, não apenas esperando, excita-
dos, a possibilidade de produzirem em larga escala a 
tão sonhada pílula da felicidade masculina. 

Marcos Morita é Mestre em Administração de Empresas e 
Professor da Universidade Mackenzie. Especialista em estratégias 
empresariais, é colunista, palestrante e consultor de negócios. 
E-mail: professor@marcosmorita.com.br 

Um alento às 
empresas nacionais 
está no crescente 
mercado mundial 
dos fitoterápicos, 
cujos princípios 

ativos são obtidos 
por meio de plantas 
medicinais e não por 
moléculas sintéticas.
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Prezados leitores da Revista 
UPpharma. Neste artigo, pretendo in-
troduzir um novo conceito de gestão 
de informação: o EFM, internacional-
mente conhecido como Enterprise 
F eedback Management. 

EFM – Enterprise Feedback Mana-
gement é um modelo de gestão da in-
formação que possibilita às empresas 
organizarem, gerenciarem e distribuí-
rem continuamente todas as informa-
ções relevantes que entram ou que 
transacionam entre seus clientes, co-
laboradores, parceiros e fornecedores. 
Hoje, na maioria das organizações, 
pessoas recebem, concentram e cen-
tralizam informações relevantes e vitais 
para a tomada de decisão executiva 
com mínimo risco e máximo acerto.

Para tornar esse modelo possível é 
necessária a integração de um sistema 
profissional de gestão e coleta de infor-

Administração

EFM
Enterprise Feedback Management
Newton Velloso

A EFM confere 
à organização a 

oportunidade de 
medir, controlar 
e efetivamente 

adicionar 
importantes fatos 

“comportamentais” 
do ponto de vista 

dos colaboradores, 
clientes, parceiros 

e fornecedores.

mações aos principais sistemas tran-
sacionais da empresa (ERP, CRM etc.), 
programando-o para aplicar continua-
mente perguntas direcionadas a pesso-
as específicas, conforme ações/com-
portamentos específicos. Por exem plo: 
um novo cliente foi cadastrado no ERP, 
automaticamente um gestor de vendas 
é questionado.

O EFM é um modelo que vem cres-
cendo mundialmente por complemen-
tar naturalmente os sistemas de BI 
(Business Inteligence), que, geralmente, 
avaliam apenas números frios de tran-
sações e processos, e o sistema de 
pesquisa de mercado tradicional, que 
tira fotografias do resultado passado 
de uma ou mais ações de marketing, 
vendas ou RH com a realização perió-
dica de pesquisas de satisfação, clima 
organizacional, avaliação 360 graus etc.

A Gestão de Feedback Empresarial 
(EFM) confere à organização a opor-
tunidade de medir, controlar e efeti-
vamente adicionar importantes fatos 
“comportamentais” (não só transacio-

nais) do ponto de vista dos colabora-
dores, clientes, parceiros e fornece-
dores, trazendo uma abordagem 360 
graus para as empresas.

A proposta desse modelo é dar 
movimento a essas “fotografias” de 
Business Inteligence (BI) e Pesquisa 
de Mercado, incorporando o conheci-
mento que fica retido com as pesso-
as e encontra-se desorganizado, mal 
distribuído e pouco aproveitado pelas 
organizações. 

O acesso organizado à soma des-
sas informações de feedback contribui 
para que os executivos decidam me-
lhor e invistam em movimentos de ali-
nhamento de futuro (ações pró-ativas), 
em vez de trabalharem em movimen-
tos de correção do passado (reativos).

Com toda essa informação organi-
zada em um só lugar, as empresas po-
dem criar indicadores e compará-los 
aos resultados efetivos do negócio. É 
o monitoramento contínuo desses in-
dicadores que dá aos executivos esse 
poder de decidir pró-ativamente com 
um menor risco de falhas nos resulta-
dos esperados. 

Tais indicadores também servem 
como alertas em tempo real de pos-
síveis problemas, de identificação e 
percepção imediata de novas oportu-
nidades.

Estamos trabalhando para imple-
mentar esse novo conceito no setor 
farmacêutico. Certamente, uma ino-
vação que trará enormes benefícios, 
e acima de tudo, uma dinâmica em-
presarial totalmente reformulada. Um 
grande abraço a todos. 

Newton Velloso é Sócio-Diretor da Trends 
Consultoria, uma empresa especializada 
em SFE – Sales Force Effectiveness.
E-mail: newton.velloso@consultoriatrends.com.br
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Notícias

Dois dos principais laboratórios 
farmacêuticos já confirmaram par-
ticipação na 20ª Expo Farmácia, 
evento que acontecerá de 1º a 3 de 
julho, no Expo Center Norte, em São 
Paulo (SP). O Medley participa pela 
quarta vez, e o EMS pela primeira 
vez, buscando no evento intensificar 
o foco no relacionamento com os 
compradores e farmacêuticos atu-
antes no PDV farmacêutico, principal 
público visitante do evento. Os ser-
viços farmacêuticos e a publicidade 
de medicamentos, recentemente re-
gulamentados pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), con-
ferem ao farmacêutico atuante no 
PDV importância estratégica e signi-
ficativa na cadeia de dispensação do 
medicamento, uma vez que ele pode 
intercambiar o medicamento genéri-
co pelo medicamento de referência e 
vice-versa.

O Instituto Racine, responsável 
pelo conteúdo científico dos even-
tos integrados à 20ª Expo Farmá-
cia, coor denará com os laboratórios 
farmacêuticos participantes a apre-
sentação de palestras no formato 
simpósio satélite, versando sobre en-

fermidades, estados de saúde e a te-
rapêutica medicamentosa associada. 

A sugestão é a abordagem de te-
mas relacionados às linhas de produ-
tos para o tratamento medicamentoso 
de estados de saúde como Fibro-
mialgia, Transtorno do Humor Bipolar 
(THB), Doença Renal Crônica, Doen-
ças do Aparelho Respiratório, Causas 
Externas de Morbidade e Mortalidade, 
Neoplasia, Doenças do Aparelho Cir-
culatório, Doença Pulmonar Obstruti-
va Crônica (DPOC), entre outros.

A 20ª Expo Farmácia consolida-se 
como a principal feira do Canal Farma 
na América Latina e reunirá distribui-
dores, fabricantes e importadores de 
produtos e serviços do setor, visan-
do promover a aproximação e a in-
teração entre essas empresas e seus 
mercados compradores, de todos os 
cantos do País. A previsão é que o 
evento receba mais de 20 mil partici-
pantes neste ano. 

O público que visitará a 20ª Expo 
Farmácia possui perfil altamente qualifi-
cado e composto por profissionais far-
macêuticos, proprietários de farmácias 
comunitárias e de drogarias, diretores 
de farmácias hospitalares, diretores e 

20ª Expo Farmácia
gerentes de Assistência Farmacêutica 
dos Municípios e Estados, diretores e 
gerentes de indústrias farmacêuticas, 
indústrias de produtos cosméticos, in-
dústrias de produtos médicos e corre-
latos, indústrias de materiais de emba-
lagem, empresas das áreas de coleta 
e tratamento de resíduos, empresas de 
consultoria, empresas de logística es-
pecializada, empresas de sanitização 
e sistemas de higiene, editoras e livra-
rias científicas, instituições de ensino e 
universitários, conselhos profissionais, 
sindicatos patronais e profissionais, 
diretores e gerentes de distribuidoras 
de produtos farmacêuticos.  Entre es-
ses visitantes, 61% fecham negócios 
durante o evento, 63% são graduados 
em farmácia, 64% aprovam e/ou reco-
mendam a compra de novos produtos 
e serviços, 81% são proprietários ou 
ocupam cargo gerencial e 87% estão 
em busca de novas soluções, fornece-
dores e produtos.

O credenciamento para a 20ª 
Expo Farmácia e as inscrições para a 
20ª Semana Racine – Congresso de 
Farmácia e eventos integrados estão 
abertas. Para credenciamento online, 
acesse www.expofarmacia.com.br.
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Notícias

O representante continua a ser o 
elo mais importante da comunicação 
entre os laboratórios e os médicos. 
Para auxiliar no aprimoramento do tra-
balho desses profissionais, foi lançado 
o livro Alta Performance – O represen-
tante Médico e suas Ferramentas de 
Sucesso, de autoria de Mário Grieco, 
um dos mais conceituados executivos 
do marketing farmacêutico no Brasil.

A obra possui 40 capítulos com 
conselhos úteis para todas as ati-
vidades do Representante Médico, 
abordando tópicos como Vendas ao 
sucesso; Assumindo riscos; Comba-
tendo o medo; Além da linha do de-
ver; Desenvolvendo o compromisso; 
A personalidade do médico; O ROI é 
fundamental; Você precisa manter-se 
em foco; e Você não vende produto – 
vende marcas.

Trata-se do primeiro livro editado no 
Brasil para desenvolver as atitudes do 
representante médico.  “Um vendedor 
deve ter um amor genuíno ao próximo. 
As pessoas são atraídas por pessoas 
compreensivas e solidárias. A compre-

ensão da personalidade e do caráter de 
uma pessoa pode fornecer uma ideia 
bastante clara do que é importante para 
ela e do que a motiva. Se o represen-
tante respeitar os outros, eles respon-
derão da mesma forma. O respeito mú-
tuo é especialmente importante entre o 
representante e o médico. Ele permite 
ao representante desenvolver afinidade 
e parceria de vendas com o cliente. Ho-
nestidade e confiança são os alicerces 
da credibilidade”, explica Mário Grieco. 

Segundo ele, o representante tem de 
nutrir constantemente o relacionamento. 
Uma das chaves para um relaciona-
mento contínuo e sólido é a satisfação 
do médico, sempre baseada em ser-
viços, informações científicas e acom-
panhamento. “Os relacionamentos são 
construídos com o passar do tempo.  
Os médicos necessitam sentir que os 
representantes estão procurando sa-
tisfazer os interesses deles e não o seu 
próprio interesse”, acrescenta o autor. 

A obra é um lançamento da EPUC, 
editora do JBM e do DEF. O livro pode 
ser adquirido junto à DPM Editora, 

Desenvolvendo as atitudes 
dos representantes

Um dos mais importantes laborató-
rios franceses no segmento de dermo-
cosméticos, a SVR chega ao Brasil por 
meio da FQM Derma, unidade de ne-
gócios da Farmoquímica exclusiva para 
a Dermatologia. Com mais de 40 anos 
de mercado e presente em 30 países, 
a SVR conta com uma linha completa 
de 75 produtos – quatro deles sendo 
lançados agora no Brasil – todos es-
pecialmente selecionados para a pele 
brasileira. Até o fim do ano, outros 12 

Farmoquímica investe em Dermocosméticos
produtos, entre cremes, loções oil free 
e fotoprotetores, também estarão dis-
poníveis no mercado nacional.

Para marcar a chegada da SVR no 
País, a FQM Derma traz da França pro-
dutos para peles oleosas, para contro-
le da sudorese excessiva e contra o 
envelhecimento cutâneo. Em comum, 
a alta tolerabilidade, a inovação tecno-
lógica e as propriedades referenciadas 
por estudos científicos, além de fórmu-
las com elevada concentração de prin-

cípios ativos, o chamado conceito de 
Dermotecnologia Ativa.

O investimento total da FQM neste 
primeiro ano deverá chegar a R$ 10 
milhões. A empresa estuda ainda criar 
em sua fábrica no Rio de Janeiro, uma 
linha de produção de cremes da SVR 
à base de ureia. Com este movimen-
to, a expectativa da FQM Derma é se 
posicionar entre os 20 maiores labo-
ratórios de Dermatologia do mercado 
brasileiro.

pelo telefone 11 5533-5900 ou pelo e-
mail: ajudecomamor@dpm.srv.br. Toda 
renda líquida obtida com a venda do 
livro será doada mensalmente à ONG 
Gotas de Flor com Amor, que atende 
500 crianças e adolescentes, em sua 
grande maioria, moradores de fave-
las e cortiços da região do Brooklin e 
Campo Belo, em São Paulo. O Gotas 
de Flor com Amor tem como objetivo 
de educar e reestruturar a vida desses 
jovens em situação de risco e de suas 
respectivas famílias.

Toda a renda 
arrecadada com 
a venda do livro 
será doada à 

ONG Gotas de 
Flor com Amor
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Dose única

Em um grande número de organi-
zações, o que não faltam são as “cala-
midades” comportamentais, algumas 
das quais, de tanto se repetirem, tor-
nam-se crônicas e, ao mesmo tempo, 
folclóricas, além de motivos de lágri-
mas e risos nos corredores. 

Essas calamidades podem diferir 
na forma, mas todas têm uma coisa 
em comum: detonam o clima interno, 
acabam com o respeito aos princípios 
e valores da empresa e, por vias indi-
retas, comprometem as relações entre 
os colegas e dificultam o cumprimento 
dos resultados. 

Os “jeitinhos” e os “jeitões” consti-
tuem duas dessas calamidades – entre 
outras. 

Comecemos pelos “jeitões”. Quem, 
no seu local de trabalho, não tem ou 
nunca teve um colega ou chefe com 
um “jeitão” fora dos padrões civiliza-
dos? Tomemos o caso de um gestor 
que é grosseiro de doer, grita e trata 
seus colaboradores como se fossem 
máquinas ou coisas insensíveis e sem 
autoestima. E quando alguém mais 
corajoso decide procurar a Alta Dire-
ção para fazer queixa daquele assedia-
dor moral em série, ouve do maioral: 
“Ah, não esquenta com isso! É o ‘jei-
tão’ dele, mas no fundo é ótima pes-
soa... E, olha, com esse ‘jeitão’, ele faz 
o pessoal cumprir todas as metas!”.  

E o gestor, com seu “jeitão” ana-
crônico, continua pelos corredores 
à fora machucando impunemente a 
equipe, protegido pela cultura interna, 
que aprova esse “jeitão eficaz” de atin-
gir resultados... 

Anote aí: nas empresas que abri-
gam essa calamidade, “jeitão” é a nova 
palavra para definir grosseria, falta de 

Jeitinhos & Jeitões
Duas calamidades corporativas
Floriano Serra

Em uma empresa, 
nenhum “jeitão” está 

acima dos direitos 
e do bem-estar da 
coletividade, assim 

como nenhum 
“jeitinho” está acima do 
compromisso com as 

leis e com a qualidade.

modos e de educação, insensibilidade 
e total desconhecimento da arte de li-
derar pessoas. Isso me faz lembrar as 
palavras do guru em administração, 
Stephen Covey, consultor americano, 
autor do best-seller Os 7 Hábitos das 
Pessoas Altamente Eficazes, que ven-
deu mais de 15 milhões de exemplares: 
“A maioria das lideranças ainda está 
estancada no modelo de trabalhador 
em que as pessoas são vistas como 
coisas a ser controladas e reguladas. 
Mas, hoje, é imperativo ter consciência 
de que as pessoas são feitas de corpo. 
mente, emoções e espírito”.

Um bom treinamento em sensibi-
lização – com a Análise Transacional, 
por exemplo – consegue amenizar e, 
em alguns casos, até extinguir esses 
“jeitões”.

Outra calamidade são os “jeitinhos”. 
Diariamente, em muitas empresas, as 
normas, políticas, regulamentos e di-
retrizes são criativamente dribladas ou 
ignoradas por “jeitinhos”. São aqueles 
atalhos e “adaptações” que fogem da 
estrada principal que conduz ao ponto 
certo, visando “facilitar” o trabalho de 
muita gente esperta, que se esquece 
de que isso complica e compromete 

a vida das organizações. O “jeitinho” 
existe onde há profissionais sem a de-
vida disciplina, paciência e comprome-
timento para cumprir as etapas e os 
passos, às vezes, complexos e buro-
cráticos de algumas tarefas e proces-
sos, mas que asseguram a excelência 
e a legalidade do trabalho. Resultado: 
os milhões gastos pela empresa em 
programas e projetos de qualidade, 
excelência e boas práticas de fabrica-
ção descem diariamente pelo ralo do 
desperdício. Essa calamidade pode 
ser anulada pela própria organização, 
se sua gestão definir e fizer seguir ri-
gorosamente as corretas práticas de 
trabalho, se investir no desenvolvimen-
to da maturidade comportamental das 
equipes e em saudáveis e éticos prin-
cípios e valores.

Felizmente, em sua maioria, as or-
ganizações atuam conforme o figurino, 
sem permitir a ocorrência dessas ca-
lamidades. São as empresas vence-
doras – não, necessariamente, as de 
maior porte e lucro, mas as de maior 
ética, melhor clima e aquelas com 
maior preocupação com seu capital 
humano.

Muita gente ainda parece esquecer 
o óbvio: em uma empresa ou em qual-
quer organismo social, nenhum “jeitão” 
comportamental está acima dos direi-
tos e do bem-estar da coletividade, 
assim como nenhum “jeitinho” está 
acima do compromisso com as leis e 
com a qualidade. É simples assim. 

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
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Divulgue seus lançamentos, novas apresentações 
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