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Merecida homenagem
Atualmente, temos os chamados arsenais terapêuticos para combater os males que nós mesmos provocamos ao nosso organismo pelos excessos que
cometemos em nossas vidas, seja com os almoços rápidos sem preocupação
com a qualidade do alimento, com a rotina corrida que gera o estresse ou com
a falta de decanso adequado.
A qualidade de vida, se por um lado melhorou com as diversas facilidades do
mundo moderno, por outro pode ter piorado quando pensamos nos nossos
corações estressados por todas essas intempéries. Ainda bem que existem
os especialistas que conseguem diagnosticar esses problemas, alertar, tratar
e salvar vidas: os cardiologistas. No dia 14 de agosto é comemorado o Dia do
Cardiologista. Para homenagear esse profissional tão importante em nossas vidas, entrevistamos os doutores Otávio Rizzi, Chefe da Cardiologia da Unicamp;
e Marcus Malachias, Presidente do Departamento de Hipertensão Arterial da
Sociedade Brasileira de Cardiologia, que abordaram dois assuntos extremamente atuais: a Síndrome Coronariana Aguda e a Hipertensão, doenças que
levam à morte milhares de pessoas em todo o mundo todos os anos. Os médicos falaram sobre as campanhas de prevenção desenvolvidas para a população pela entidade e também da atuação do cardiologista diante desse cenário.
As ações para conscientização da população vêm tomando vulto dentro das
sociedades médicas, sendo encorpadas por especialistas de renome. Nossas
homenagens aos médicos que se dedicam à promoção da saúde do coração.
E, de todo o nosso coração, desejamos à nova diretoria do Grupemef, que tomou posse em 21 de junho, sucesso nesta gestão. São profissionais capazes
que além da dedicação às atividades que realizam dentro das empresas em
que atuam, terão agora a oportunidade de expandir essa experiência na administração de uma entidade reconhecida por sua contribuição nas áreas de
pesquisa de mercado e marketing.
Sucesso e parabéns!
Nelson Coelho
Publisher
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Evento

Prêmio Sindusfarma de Qualidade
contempla os melhores fornecedores
da indústria farmacêutica em cerimônia
que reuniu mais de duas mil pessoas na
Via Funchal, em São Paulo.

Grupemef

Qual a verdadeira
importância do Grupemef
para o mercado
farmacêutico?
A história do Grupemef teve início em
1971, quando um grupo de profissionais
da indústria farmacêutica, especializado em
pesquisa de mercado, decidiu se unir em
torno de uma instituição legalmente formalizada para trocar informações e criar um elo
entre as empresas, cuja finalidade era a obtenção de dados oficiais e confiáveis.
A partir daí, a entidade ganhou representatividade e a credibilidade do mercado.
O crescimento aconteceu naturalmente.
Posteriormente, por começar a abranger
também atividades de marketing da indústria
farmacêutica, passou a se chamar Grupo
dos Profissionais Executivos do Mercado
Farmacêutico, com foco na união dos profissionais deste segmento, incluindo os das
áreas de treinamento e desenvolvimento.
Tudo isso sem nunca abandonar o trabalho
de base da entidade, que está alicerçado no
levantamento de resultados de vendas das
empresas associadas e na tabulação dessas
informações, de modo a oferecer um comparativo da performance do mercado farmacêutico no Brasil.
Algum tempo depois da criação da entidade, com a expansão das Farmacêuticas e
o crescimento do mercado, e por que não dizer também das dificuldades de nosso País,
o Grupemef decidiu reconhecer e premiar
profissionais de destaque em suas áreas
de atuação. Com isso, nasceu a premiação
Lupa de Ouro, a mais importante do setor,
que também ganhou vulto e já chega à sua
35ª edição. Muito mais do que um evento,
6

devemos encarar essa festividade como a
coroação de um ano de trabalho dedicado à
busca por melhores resultados.
Atualmente, o Grupemef passa por uma
necessária reestruturação para atender melhor cada associado, com base nas solicitações apresentadas em suas assembleias.
Estamos com uma firme missão em nossas mentes: manter o que está sendo realizado e buscar as mudanças necessárias
para o maior aproveitamento da associação.
Temos a certeza de que este não será um
trabalho fácil, que sempre exigirá de cada
um dos profissionais, que agora faz parte da
nova diretoria, dedicação extra e muita vontade para fazer as ações acontecerem.
Quanto à pergunta sobre a importância
do Grupemef para a indústria farmacêutica,
podemos responder dizendo que a importância da entidade sempre dependerá do
que cada um pode fazer para sua associação, assim como Kennedy, que disse ao
povo norte-americano em um momento de
crise: “Não pergunte o que o país pode fazer
por você, pergunte o que você pode fazer por
seu país”. Portanto, a dedicação de cada
laboratório ao Grupemef bem como a sua
participação são muito importantes para
termos uma entidade cada vez mais ativa
e forte.
Conto com a participação efetiva de
cada associado para responder também a
essa pergunta.
Humberto Katori
Diretor-Geral
| Jul-Ago 2011

DESCOBRINDO
TALENTOS
DESENVOLVENDO
CARREIRAS
Com um portfólio de clientes que inclui as principais organizações globais
associadas às ciências da vida, a Hays Pharma é a área de expertise da
HAYS Recruiting experts worldwide especializada em recrutar para todas
as atividades da linha farmacêutica, desde a confecção da matéria-prima
até a comercialização de produtos.
Identificamos profissionais de média e alta gerência para atuar nas áreas
de descoberta de medicamentos, desenvolvimento clínico, serviços pósaprovação e comercial. Nossos clientes trabalham em parceria conosco
para obter acesso a uma ampla variedade de soluções inovadoras para
atrair e reter os melhores talentos do mercado.
Nossos consultores estão espalhados por cinco continentes. Isso nos
permite oferecer uma profunda compreensão da indústria farmacêutica
associada a sólidos conhecimentos locais.
Com 27 escritórios no mundo todo e uma base de dados global, todos os
anos procuramos e recrutamos, com sucesso, milhares de profissionais.

Seu negócio, nossa paixão
Nós somos a HAYS

hays.com.br

Sindusfarma

Saúde em

caixinhas

A contínua redução
de preços dos
antirretrovirais permitiu
estender o tratamento
a milhões de pessoas.

Nelson Mussolini

Trinta anos após o surgimento da
Aids, o mundo comemora um fato inédito. O número de contaminações e de
mortes pelo vírus HIV está em queda
constante, segundo dados recentes
divulgados pela Unaids, o programa
conjunto da Organização das Nações
Unidas (ONU) sobre HIV/Aids.
Pelo menos 56 países – inclusive
o Brasil – conseguiram estabilizar ou
reduzir o número de novas infecções
em 25% na última década. As mortes
caíram 20% desde 2006.
A disseminação dos medicamentos antirretrovirais e a criação de
programas de esclarecimento e prevenção são os principais fatores apontados para a melhoria do quadro.
Essa notícia auspiciosa é um marco da luta contra uma epidemia que
acomete 34 milhões de pessoas e já
matou quase 30 milhões em todo o
planeta, representando uma vitória
para os cientistas, autoridades sanitárias, ONGs e a indústria farmacêutica,
que travam essa longa batalha contra
um inimigo complexo e mutante.
8

O cenário do combate à Aids começou a mudar em 1987, com a
aprovação do primeiro medicamento
eficaz para o tratamento da doença: o AZT (zidovudina). A partir daí, o
axioma “Aids mata” foi substituído por
“Aids tem tratamento”.
Até então nenhum tratamento tinha sido capaz de deter a enfermidade. Os infectados morriam em um ciclo sumário que durava poucos meses
após o diagnóstico.
O avanço mais significativo ocorreu
em meados da década de 1990, com
o advento do coquetel de medicamentos antirretrovirais, que mudou a
história da Aids, transformando-a em
doença crônica e tornando ilimitada a
expectativa de vida dos soropositivos.
No Brasil, foram registrados desde 1980 cerca de 600 mil portadores de HIV. Destes, 210 mil recebem
atualmente tratamento pelo Programa
Nacional de DST e Aids – considerado modelo internacional. Graças aos
antirretrovirais desenvolvidos pela indústria farmacêutica, esse enorme

contingente de pessoas pode levar
uma vida normal e produtiva, com benefícios sociais e econômicos evidentes para o País.
Hoje, os soropositivos e aqueles
em que a doença já se manifestou permanecem como membros ativos da
comunidade, trabalham, geram riquezas e pagam impostos que, na prática, cobrem os custos do tratamento.
Não há como negar que o coquetel de medicamentos antirretrovirais
reduz o gasto do Estado, ao dispensar
internações hospitalares e outros procedimentos terapêuticos. Estudiosos
estimam que o programa nacional de
tratamento da Aids gerou uma economia superior a US$ 2 bilhões no período de 1997 a 2003 neste quesito. É o
que os economistas chamam de uma
ação custo-efetiva.
Outro aspecto relevante é que a
contínua redução de preços dos antirretrovirais permitiu estender o tratamento a milhões de pessoas.
No Brasil, o gasto individual do tratamento diminuiu 24% desde 2003,
| Jul-Ago 2011

segundo cálculos do Ministério da
Saúde. Desde o início do programa
público de distribuição universal de
medicamentos antirretrovirais, o custo per capita do tratamento caiu pela
metade.
Alguns fatores explicam esse fato:
os preços cada vez menores resultantes do aumento da escala de produção e da amortização dos investimentos em pesquisa; a chegada dos
antirretrovirais genéricos; os acordos
de fornecimento, licenciamento e
transferência de tecnologia firmados
com a indústria farmacêutica.
Nos países mais pobres, especialmente nos da África – região que concentra 88% dos portadores de HIV no
mundo –, a indústria farmacêutica desenvolve programas de fornecimento
gratuito de medicamentos em parceanuncio
1-2 ONGs,
pag.ai fundos
7/4/11 internacionais
11:02:14 AM
ria com
e governos.

No Brasil, foram
registrados desde
1980 cerca de 600 mil
portadores de HIV, dos
quais 210 mil recebem
atualmente tratamento
pelo Programa Nacional
de DST e Aids.

Enquanto a cura definitiva da Aids
não vem, novos medicamentos estão
sendo pesquisados e testados pelos
laboratórios.
No ano passado, pela primeira
vez uma vacina mostrou-se parcialmente eficaz. Em artigo publicado em
maio na revista Nature, o pesquisador

italiano Rino Rappuolli e seu colega
norte-americano Alan Aderem afirmam que em dez anos será possível
desenvolver vacinas contra Aids, malária e tuberculose.
O desafio é permanente. As ações
de prevenção precisam ser estendidas e fortalecidas. Mas os progressos
dos últimos 15 anos, que resultaram
na estabilização da epidemia e seus
efeitos, propiciando uma vida longa
e de qualidade para os soropositivos,
representam um balanço positivo da
ampla mobilização global em torno do
combate à Aids.
Esforço do qual a indústria farmacêutica participa desde o início de forma
ativa, ética e responsável, pois seu negócio é vender saúde em caixinhas.
Nelson Mussolini é Vice-Presidente Executivo do
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos
no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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Grupemef

empossa nova diretoria
Durante a assembleia, o novo Diretor-Geral,
Humberto Katori, apresentou as mudanças já
implantadas na entidade, bem como reafirmou
o compromisso de consolidar cada vez mais
a premiação Lupa de Ouro como um encontro
único para networking e confraternização da IF.

Em assembleia extraordinária,
realizada em 21 de junho, foi eleita
e empossada a nova diretoria do
Grupemef para o triênio 2011/2013.
A assembleia teve início com a apresentação do Diretor-Financeiro, Euripedes
Fernandes, que fez a prestação de
contas da entidade. “Nossa meta é
a redução de despesas, motivo que,
inclusive, nos levou à mudança de
sede para o endereço na Rua Roque
Petrela, n° 97, em São Paulo, cujo imóvel é próprio”, comentou Fernandes.
Segundo ele, com essa decisão, a
associação obterá uma economia significativa, uma vez que o imóvel supre
as necessidades do Grupemef na realização de suas atividades.
Em seguida, o novo Diretor-Presidente, Humberto Katori, fez a
apresentação da nova diretoria. O novo
organograma contempla a maior participação da associação nas atividades-base de serviços de pesquisa e
treinamento/comunicação. “Nosso
objetivo é estabelecer um canal de
comunicação mais efetivo com os
nossos associados, permitindo a participação ativa nas pesquisas disponibilizadas pelo Grupemef”, destacou
Katori em sua apresentação.
10

Humberto Katori, novo Diretor-Geral do Grupemef

Novo diretor apresenta as mudanças e planos futuros para a entidade

Ele lembrou que o incremento e
o desenvolvimento das pesquisas de
vendas dos laboratórios sempre foram
um referencial para as Farmacêuticas.
A atual diretoria demonstrou estar focada nessa atividade de real
importância.
Outra novidade da nova gestão é
a criação de dois cargos para conselheiros, que passaram a ser ocupados por Oswaldo Escobar Sobrinho,
ex-Presidente da entidade, e por
Gabriel Tannus. Ambos com expertise

na indústria farmacêutica. Segundo
Katori, o conselho será responsável
pelas atividades de relações públicas
e terá participação ativa nas decisões a serem tomadas nas reuniões e
assembleias.
Outro destaque da apresentação de Katori foi a adequação de
cada serviço do Grupemef. Na nova
gestão, foram criadas duas novas
células de trabalho: Informação de
Mercado/Efetividade e Comunicação/
Treinamento e Eventos, ampliando os
| Jul-Ago 2011

ePharma Specialty Products.
Levando saúde ao alcance de todos.
A ePharma, com a mesma expertise de quem
beneficia mais de 19 milhões de brasileiros com
seus programas, oferece agora uma solução rápida
e segura para o acesso a produtos e medicamentos
especiais: o ePharma Specialty Products.
Criado com uma estrutura adequada para atender
às necessidades de cada cliente e melhorar
a qualidade e a expectativa de vida de todos,
o serviço ePharma Specialty Products:
• Capta, organiza, uniformiza e consolida todas
as informações relacionadas ao acesso
aos produtos e oferece, num formato fácil
e estratégico para ações futuras, todos esses
benefícios online e real time;
• Agrega assistência farmacêutica
aos seus usuários, aumentando
o compliance no tratamento;
• Conta com um call center especializado,
operado por profissionais de saúde, como
farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos
e enfermeiras, que podem desenvolver
ações remotas e presenciais;
• Possui expertise que permite realizar
uma interface com planos de saúde
e seguradoras, facilitando a inclusão de
medicamentos em listas de acesso especial;
• Foca a demanda da indústria farmacêutica
de acordo com suas ações e compliance.
Além de todos esses importantes e exclusivos
diferenciais, a epharma Specialty Products
possui outros produtos e serviços que podem
ser implementados de forma customizada
ao seu produto ou programa.
Para mais informações, entre em contato conosco
pelo e-mail produtosespeciais@epharma.com.br
ou pelo telefone 11 4193-8463.

www.epharma.com.br

Gabriel Tannus

Oswaldo Escobar

serviços prestados e gerando mais dinamismo às ações.
“O consagrado prêmio Lupa de
Ouro deve continuar com seu brilho
para a identificação e a premiação de
profissionais que se destacam anualmente em suas atividades na indústria farmacêutica. Além disso, deve
se tornar muito mais do que uma
festa isolada às atividades da entidade, mas precisa ser visto como uma
coroação de final de ano pelo sucesso das atividades realizadas. Temos
de resgatar esses bons momentos

do ano de trabalho e, principalmente, permitir que profissionais da IF
possam se confraternizar e fazer networking”, observa Katori.
Segundo ele, a Lupa de Ouro é um
momento ímpar, que deve ser extremamente aproveitado pelos participantes.
Durante sua apresentação, Katori procurou também resgatar as diretrizes
do Grupemef, destacando os Valores,
Missão e Visão da entidade. Ao final,
os presentes tiveram a oportunidade
de interagir com a nova diretoria, por
meio de uma sessão de perguntas e

Euripedes Fernandes

respostas. Gabriel Tannus e Oswaldo
Escobar também deixaram uma mensagem aos associados.
Confira a seguir o novo organograma do Grupemef:

Diretor-Geral
Humberto Katori
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Informação
de Mercado e
Efetividade

Comunicação,
Eventos e
Treinamento

Grupo
Sustentabilidade

Diretor Financeiro
Euripides Fernandes

Lucas Vieira Danone

Fabiana Ordani
Pfizer

Marcelo Weber
Merck S.A

Ana Maria Antonucci
Zambom

José Luiz Cardoso
Aché

Kelson Rodrigues
União Química

Renata Schott
Gensyme

Clovis Nogueira
Teraskin

Leda Block
Pfizer

Camila Monzani
Novo Nordisk

Rio de Janeiro
a definir

Conselho
Gabriel Tannus

Conselho
Oswaldo Escobar

Gerente
Administrativa
Antonia Rodrigues

Nicolas Estevão da
Conceição

Luiz Antonio Rates
Junior

Antonio Nunes da
Silva Junior
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não se deixe enganar.

DOTTY

GARANTA A TEMPERATURA CERTA PARA SEU PRODUTO.

só a polar técnica possui o ice foam, tecnologia em elemento refrigerante.
Suas propriedades exclusivas garantem excelente performance
térmica, proporcionando total segurança em seu processo de
distribuição no transporte de produtos perecíveis, como vacinas,
medicamentos, reagentes, entre outros.
Confie em quem mais entende de gelo.
A Polar Técnica é a melhor opção para estudos de qualificação
de embalagens térmicas. Processos personalizados de acordo
com as normas vigentes.

POLAR TÉCNICA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA.

R. Oneda, 930 - Jd. Calux - 09895 280
S. Bernardo do Campo - SP -  11 4341 8600

 vendas@polartecnica.com.br - www.polartecnica.com.br

Comunicação

Tecnologia e
Comunicação
Yuri Trafane

As novas tecnologias de comunicação apresentam paradoxos interessantes que precisam ser entendidos
por aqueles que vivem no mundo empresarial. Ao mesmo tempo em que
trazem belas oportunidades, carregam, muitas vezes escondidas, amea
ças. Na área de vendas, os tablets
têm sido celebrados como ferramenta de grande potencial por sua praticidade e multiplicidade de funções.
Como foi enfatizado por reportagem
na própria UPpharma, ele pode facilitar a utilização de sistemas de CRM,
agilizar a interação da empresa com
propagandistas e vendedores, além
de servir como apoio às apresentações de técnicas e de vendas. E é
neste último tópico que é importante
prestar maior atenção. Assim como
qualquer outra ferramenta de apoio
à apresentação, os tablets devem se
restringir a apoiar e nunca assumir
o papel de protagonista na relação
com o médico, distribuidor ou varejista. Em última instância, a venda pessoal é uma conversa e mostra-se tão
mais produtiva quanto menos artificial
for. Para ser bem-sucedida, a venda
pessoal precisa ser construída sobre
uma relação de confiança entre seres
humanos, e tudo aquilo que desviar o
14

foco dessa relação, atrapalha. Você
se lembra da última vez que “bateu
um papo” interessante com um amigo amparado por uma apresentação
em PowerPoint? Acho que isso nunca aconteceu, não é verdade? Isso
não significa que PowerPoints, tablets e outras tecnologias vindouras
não possam estar presentes em uma
visita a um cliente. O que preocupa
é a forma como alguns profissionais
usam as ferramentas. Elas não podem virar o centro do processo de
venda. Ou seja, uma muleta. Ilustrar
a ação de uma molécula, ou demonstrar o resultado financeiro de
uma promoção é válido, mas o representante deve ter o cuidado de

O que continuará
fazendo a diferença
em vendas será a
capacidade do vendedor
de entabular uma
conversa interessante
e envolvente,
esclarecedora e
cativante, amistosa
e produtiva.

não conduzir toda a conversa – ou
a maior parte dela – seguindo slides,
o que é um grande erro. Sem contar
que o valor de qualquer coisa está em
grande parte ligado à sua raridade.
Cada vez mais laboratórios investem nesta tecnologia. Com isso, o que
continuará fazendo a diferença será a
capacidade do vendedor de entabular
uma conversa interessante e envolvente, esclarecedora e cativante, amistosa e produtiva. Isso sim vai continuar
sendo raro. E os vendedores que conseguirem cultivar essas qualidades estarão erguendo um grande diferencial
para si e para suas empresas.
Gostaria de terminar lembrando
que as vendas pessoais existem e
continuarão existindo, a despeito da
evolução tecnológica. Se a questão
fosse apenas divulgar e explicar, os
folders, correspondências, vídeos,
e-mails etc. dariam conta do recado.
A questão é construir relacionamentos de confiança, que criem base para
que a comunicação, a divulgação e o
convencimento fluam. E isso os propagandistas devem e sabem fazer.
Yuri Trafane é Professor Universitário,
Consultor em Marketing e Diretor-Executivo
da Ynner Marketing & Treinamentos.
E-mail: yuri@ynner.com.br
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Treinamento

Empreendedorismo
para ascensão
profissional
André Reis

Se você quer realmente crescer, melhor é tomar as
rédeas da sua carreira e pavimentar sua estrada
profissional com trabalho árduo e produtivo.
Recentemente, em um simpósio
de RH, conheci o interessante vídeo
Escalator Temporarily Stairs (http://www.
youtube.com/watch?v=FSIkjNaICsg),
que já tem 580 mil exibições até o
momento em que escrevi este artigo.
O vídeo é bem simples: mostra somente duas pessoas, vestidas como
executivas, em uma escada rolante
em movimento de subida. Em determinado momento a escada para. E para
surpresa, os executivos, em vez de
continuarem subindo os degraus, preferem reclamar do fato, e, em seguida,
se sentam para esperar por ajuda.
Imediatamente, inseri esse vídeo
no conteúdo programático do curso
que ministro para demonstrar a competência “empreendedorismo” e de
que forma a falta dela nos afeta no cotidiano. Além disso, em geral, nem nos
damos conta de que se o Universo
está em expansão e a Terra apresenta
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movimentos contínuos de translação e
rotação, até para ficarmos em sintonia
com a inércia cósmica, é melhor acelerarmos o passo.
Os astrônomos, há cerca de 60
anos, ao observarem que as galáxias
estavam se afastando umas das outras em todas as direções, formularam
a criativa teoria do Big Bang. Segundo
esta teoria, entre 10 e 20 bilhões de
anos atrás, todo o Universo era energia,
concentrado de forma tão compacta,
que caberia em uma bola de tênis. Por
algum motivo, essa bola explodiu e, ao
longo do tempo, gerou tudo o que conhecemos como Universo.
Então, pelo pressuposto, é a energia que gera matéria. Assim sendo,
podemos observar o comportamento
de pessoas por meio do prisma da
ação x reação. Em geral, as pessoas
são reativas e acomodadas, como
mostra, por exemplo, o sucesso do

programa Bolsa Família. Para aqueles
que não têm como trabalhar, o Bolsa
Família garante algum sustento para a
sobrevivência (ad eternum). Por outro
lado, para um trabalhador com um mínimo de ambição, esse programa não
é um alento. Mesmo assim, há sempre
aqueles que, de forma defensiva, preferem culpar os outros pela sua atual
condição material precária, e o que é
pior ainda, pela falta de perspectivas
na vida. Tais pessoas se mantêm esperando que alguém (terceiro) resolva
esse problema e, finalmente, dê um
significado mais digno para sua existência. Mas como conquistar ascensão profissional e desenvolvimento de
carreira?
Minhas observações, tanto no
mundo corporativo quanto mais recentemente atuando em pedagogia,
indicam que há uma enorme quantidade de pessoas querendo realmente
melhorar de vida, mas sem noção a
respeito do esforço necessário para
conquista de um bom emprego.
Porém, na atual conjuntura dos rigorosos processos seletivos, ou você
apresenta um histórico bem consistente de investimento em capacitação, realizações e progressos, tanto
na vida pessoal quanto profissional,
ou você está fora do mercado.
Por isso, terceirizar a solução de
seus problemas representa uma irreparável perda de tempo. Ninguém irá
aparecer para consertar sua escada
rolante. Se você quer realmente crescer, melhor é tomar as rédeas da sua
carreira e pavimentar sua estrada profissional com trabalho árduo e produtivo. Foque sua energia na direção dos
seus objetivos e dê o passo adiante.
Perceba então que grande parte dos
seus concorrentes não são empreendedores, pois estão muito ocupados
em reclamar da vida, ou do gestor ou
dos colegas da empresa. Afinal, fofocar é bem mais fácil do que inovar.
André Reis é sócio-diretor da REPFARMA.
E-mail: andre@repfarma.com

| Jul-Ago 2011

Farmacoeconomia

Os Custos
Marcos Veçoso

Nas análises econômicas
sempre se levam em conta
os custos e os benefícios
proporcionados pelas
alternativas examinadas.

Como já mencionei em artigos anteriores, as análises econômicas têm
lugar onde os recursos são limitados
ou finitos e existem alternativas a
considerar. Nas análises econômicas
sempre se levam em conta os custos
e os benefícios proporcionados pelas
alternativas examinadas.
Avaliar somente os custos, sem
considerar os benefícios proporcionados pelas alternativas analisadas,
significa que não se está fazendo uma
análise econômica, mas sim uma simples análise de custos.
Mas, afinal, quais custos são considerados quando se faz uma análise
econômica?
Podemos organizar os custos considerados em três grandes grupos:
1 – Recursos provenientes do
sistema de saúde
Esse grupo reúne custos incorridos pelo sistema prestador de
serviços de saúde, tais como,
materiais, exames, medicamentos, procedimentos, serviços médicos e de enfermagem,
transporte (ambulância) etc.
2 – Recursos provenientes dos
pacientes e familiares
São os custos arcados diretamente pelas pessoas que
necessitam de atendimento e
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também por aqueles que as
cercam. Envolvem a compra
de medicamentos não fornecidos, o tempo gasto pelos
pacientes e familiares, assim
como as despesas com transporte para deslocamento e
também o sofrimento e desgaste pelos quais pacientes e
familiares passaram.
3 – Recursos provenientes de
outros setores
São aqueles incorridos por
outros que não o sistema de
saúde ou mesmo os pacientes e familiares. São exemplos desses custos: serviços
sociais, escolas especiais,
campanhas educativas, o empregador da pessoa doente,
visto que arcará com custos
de substituição do indivíduo
eventualmente afastado.
O tipo de custo envolvido na análise econômica determina o que se
chama de “perspectiva do estudo”.
Nos casos em que não são considerados todos os tipos de custo descritos anteriormente, ocorre a chamada
“perceptiva restrita” na análise.
É o caso, por exemplo, do uso
apenas dos custos provenientes do
sistema de saúde. Nesse caso, se diz
que a perspectiva da análise é restrita
aos custos provenientes do sistema.
Nos casos de uso de todos os custos, se diz que a perspectiva da análise
é “social”. Essa é a perspectiva mais
ampla, e defendida como a melhor do
que uma análise econômica pode ter.

Como custear o que não
tem um valor monetário
previamente conhecido?
Na descrição dos tipos de custo apresentada existem itens claramente sem valor monetário definido.
Por exemplo: o sofrimento pelo qual
passaram pacientes e familiares, ou

mesmo o tempo de um acompanhante que não trabalha.
Existem várias técnicas para se
calcular ou atribuir valor monetário a
esses itens. Um exemplo é, no caso
de um acompanhante que não trabalha fora, estimar o quanto custaria
contratar alguém para fazer o que essas pessoas deixaram de fazer para
acompanhar um paciente.
O tema é polêmico e complexo.
Várias são as técnicas, assim como
suas limitações. Entretanto, há consenso quanto à necessidade de se
incluir esses custos nas análises com
perspectiva social.

Custos futuros são
considerados?
Assim como benefícios futuros, custos futuros devem ser considerados nas
análises que envolvem uma perspectiva
temporal de longo prazo. Entretanto,
custos e benefícios ocorridos no futuro
devem sofrer uma taxa de desconto –
tradicionalmente de 5% ao ano.
Esse “discount rate” não tem relação com inflação (que, obviamente,
também deve sempre ser considerada
na análise). Tem a ver com o conceito
de “time preference”. Esse conceito
envolve a ideia de que as pessoas e
organizações sempre desejam postergar custos, mas não os benefícios.

Custo-Morbidade e
Custo-Mortalidade
Em artigos ou análises econômicas podem ser encontrados termos
como os apresentados anteriormente.
Eles dizem respeito à perda de produção que ocorre quando uma pessoa
se afasta do trabalho (custo-morbidade) ou morre (custo-mortalidade).
Essa categoria de custos é chamada
de custos indiretos, ao passo que os
anteriormente citados são chamados
de custos diretos.
Marcos Veçoso é CEO – Healthcare da ResultaCNP.
E-mail: marcos.vecoso@resultacnp.com
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Recrutamento e Seleção

Retenção de

talentos
Arnaldo Pedace

A palavra talento remonta à
Antiguidade e possui uma história
expressiva. Para os antigos hebreus,
gregos e romanos, talento significava
uma unidade de peso. Por meio da
troca de metais preciosos por esse
peso, o talento tornou-se uma unidade monetária. Desse modo, pode-se
correlacionar o fato de que o que hoje
significa fonte-chave de criação de valor era dinheiro há milhares de anos.
É importante lembrar que o talento é algo inato e adquirido, ou seja, é
uma capacidade que todos os indivíduos têm, mas essa capacidade depende de aperfeiçoamento, interesse
no aprendizado, relacionamento interpessoal, mudança de comportamento, de hábitos e atualização, entre
outros. Desenvolver o talento é algo
que começa na família, se estende à
escola e à empresa e exige alto grau
de comprometimento dos indivíduos.
Vivemos na Era em que o profissional é
o principal responsável pelo gerenciamento de sua carreira e, consequentemente, por sua empregabilidade.
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Tantas polêmicas envolvem esse
contexto, que não obstante os fatos
que espreitam nossas atitudes em sermos visionários, encaramos uma realidade em que nossas contribuições no
contexto organizacional passam a ser
recursos que propiciam inevitavelmente a sustentabilidade da empresa.
Quando falamos em retenção de
talentos, estamos falando também de
valorização, reconhecimento, alcance
de objetivos e por que não dizer: “da estratégia de sucesso dos novos tempos”.
A retenção de talentos é uma dificuldade em todas as empresas, independentemente do seu porte, pois pessoas
tendem a ficar mais tempo trabalhando

Pessoas gostam de ser
vistas e consideradas,
portanto, nada melhor
para a alma da
empresa do que ser
envolvente e pulsante.

nas melhores empresas e mais motivantes, o que já é uma grande vantagem
competitiva hoje. Sabemos que falta de
dinheiro não é desculpa para a empresa não ser um bom lugar para se trabalhar. Há uma infinidade de medidas
que melhoram o ambiente de trabalho
e que não exigem grandes investimentos financeiros. Com frequência significa
descentralização do poder, porque é
comum que todas as decisões importantes fiquem a cargo, exclusivamente,
do proprietário, diretor ou gerente.
Há atitudes de líderes que podem
melhorar o ambiente interno e, consequentemente, o resultado financeiro.
Quando a empresa é muito centralizadora, independentemente do porte,
é necessário modernizar o sistema de
gestão. Geralmente, parte do problema está no estilo centralizador, com
regras impostas de cima para baixo.
É preciso mostrar que a empresa está
tão focada só no corpo da empresa,
no tangível, nos resultados, que se esquece de investir na alma da companhia, que são as pessoas.
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Mudar o estilo de gestão não é
nada fácil. A transformação não acontece da noite para o dia. Os empregados, por exemplo, reclamam que
os líderes não seguem os novos princípios. Eles usam a Carta de Valores
na hora de cobrar, mas eles próprios
não exercem esses princípios. O jeito,
então, é trabalhar toda a equipe em
programas de mudança de comportamento. Talvez, nem todos se adaptem
e tenham que ser substituídos. Mas o
importante é formar uma nova equipe,
cheia de vontade e motivação.
Em virtude da passagem da Era
Industrial para a Era da Informação,
as organizações buscam fornecedores de serviços cerebrais; necessitam
das habilidades com as mãos, mas
a habilidade do cérebro é mais valorizada. Procuram-se pessoas criativas, íntegras, autocríticas, flexíveis,
que tenham iniciativa, capacidade

A retenção de talentos
é uma dificuldade em
todas as empresas,
pois pessoas tendem
a ficar mais tempo
trabalhando naquelas
mais motivantes.
de aprender continuamente, ou seja,
que sejam dotadas de competências
duráveis. As organizações não estão
buscando apenas competências técnicas. Estão em busca, sobretudo,
dos aspectos qualitativos das pessoas. Cada vez mais no futuro a variedade de estilos, comportamentos
e qualificações será almejada pelas
empresas.
No cenário atual, o maior desafio das organizações consiste em

transformar as pessoas no “segredo
do sucesso”, ou seja, é preciso desenvolvê-las e estimulá-las, a fim de
que sejam capazes de assegurar os
resultados organizacionais. Além de
atrair e desenvolver, é preciso reter
os talentos, investindo em programas de treinamento, cursos, dando-lhes oportunidades de oferecer
sugestões, incentivando-os a ser
criativos. Além disso, é imprescindível proporcionar desafios, uma vez
que muitos deles só permanecem
nas organizações que lhes propiciam oportunidades. Pessoas gostam de ser vistas e consideradas,
portanto, nada melhor para a alma
da empresa do que ser envolvente
e pulsante.
Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais
Trabalhistas do Sindicato da Indústria de Produtos
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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Ponto de Vista

Da necessidade de
revisão dos critérios
para aplicação de multa
por infrações sanitárias
Dr. Rogério Damasceno Leal

O critério para aplicação de multas é bastante simples, adotando uma
sistemática que divide as infrações em leves, graves e gravíssimas.
É necessária uma reformulação dos critérios para a dosimetria
das multas por infrações sanitárias, a fim de se observar o bem
último a ser tutelado pela Anvisa: a saúde da população.
Os critérios para aplicação de multas para casos de infração sanitária
estão previstos na Lei nº 6.437, de 20
de agosto de 1977, a qual, no entanto,
a despeito do longo tempo transcorrido desde a sua publicação, apresenta
uma série de falhas conceituais, que
dão margem a entendimentos dissonantes quanto a seus dispositivos e a
um consequente subjetivismo em sua
aplicação, além da aplicação de penas com uma severidade demasiada.
Dessa maneira, impõe-se a revisão
de tais critérios, mormente diante do
crescente número de autos de infração sanitária e dos elevados valores
das multas impostas pela Anvisa.
Desde a promulgação da Lei nº
6.437/1977, a legislação sanitária federal sofreu inúmeras alterações, que
a tornaram muito mais complexa e,
consequentemente, mais comum a lavratura de autos de infração sanitária,
diante da dificuldade de se distinguir,
muitas vezes, as condutas proibidas
daquelas aceitáveis.
Exemplo disso é a Resolução RDC
nº 96/2008, que dispõe sobre a propaganda, publicidade e outras práticas de
promoção comercial de medicamentos.
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Essa resolução acabou por tornar ainda
mais restrita a divulgação de medicamentos, tipificando inúmeras práticas
como infrações sanitária, em um modelo muito mais completo e complexo do que o regulamento anterior – a
Resolução RDC nº 102/2000. Tanto a
novidade das novas disposições, quanto a rigidez na interpretação dessas disposições causaram um grande aumento no número de autos de infração e
dificultaram sobremaneira a propaganda de medicamentos, quase sempre
relegada a uma perigosa zona cinzenta.
Assim, o sistema de dosimetria
das penalidades da Anvisa deve também refletir essa crescente complexidade da legislação sanitária atual,
reformando-se a Lei nº 6.437/1977, a
fim de se criar critérios mais claros e
objetivos para a aplicação de penalidades e, em especial, de multas.
Atualmente, o critério para aplicação de multas é bastante simples,
adotando uma sistemática que, basicamente, divide as infrações em leves,
graves e gravíssimas, conforme se
encontrem no caso, respectivamente,
circunstâncias atenuantes, uma agravante, ou duas ou mais agravantes.

O valor das multas para as infrações
leves varia entre R$ 2.000,00 e R$
20.000,00; nas infrações graves entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00;
e nas infrações gravíssimas entre
R$ 50.000,00 e R$ 200.000,00.
A Medida Provisória nº 2.190, que
chegou a ser reeditada 34 vezes, majorava o valor das multas para infrações sanitárias, aumentando para até
R$ 1.500.000,00 o valor das multas
para infrações gravíssimas, mas acabou não sendo transformada em lei e
perdeu sua eficácia.
Assim, logo de início, verifica-se
que o critério para a qualificação das
infrações é deficiente, uma vez que,
em se tratando de legislação que visa
tutelar a saúde pública, a gravidade da
infração deveria corresponder ao risco
ou lesão aos quais a saúde da população foi submetida (como, aliás, está
previsto no art. 6º, inc. III, da aludida
norma, mas apenas como elemento a
ser considerado na dosimetria dentro
das categorias estabelecidas, e ainda
assim quase sempre ignorado).
Outros elementos que devem ser
considerados, segundo o artigo 6º,
são os antecedentes do infrator e a
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existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Entretanto,
tais fatores já são previstos em outros dispositivos da mesma norma,
mostrando-se redundantes, além da
capacidade econômica do infrator,
delimitada em outra norma.
Por sua vez, as circunstâncias atenuantes, estabelecidas no artigo 7º, são
muito limitadas e algumas delas, quando
observadas, deveriam implicar a ausência de punibilidade da conduta e não
apenas uma atenuante. Nesse sentido,
é considerado atenuan
te ter o infrator
sofrido coação para a prática do ato e
também o é a ação de o infrator não ter
sido fundamental para a consecução do
evento. Ora, se o ato foi praticado com
vício de consentimento, não há como
se culpar o agente. Por outro lado, se a
ação do agente não foi fundamental para
a infração, também não há de se falar em
punição por total ausência do nexo de

causalidade. Além disso, não se coloca
como atenuante o baixo risco sanitário
ou sua ausência, de forma que ainda que
completamente inócua a infração, pode
ser ela considerada gravíssima.
Aliás, entre as circunstâncias agravantes encontra-se o fato de ser o infrator reincidente, o que é bastante comum, uma vez que a Anvisa considera
para tanto a mera reincidência genérica
e sem indicar qualquer prazo para sua
verificação, ou seja, as empresas são
caracterizadas como reincidentes se
houverem praticado qualquer infração
sanitária, desde 1977, ainda que tenham
pago exemplarmente seu débito.
Trata-se de patente desrespeito
ao princípio do “non bis in idem”, porquanto o infrator está sendo punido
duas vezes pela mesma conduta: pela
primeira sanção que lhe foi aplicada
pelo ato e pela dobra do valor da multa da segunda infração.

No caso de reincidência específica,
ou seja, de cometimento do mesmo
ato, este pode ser qualificado como
infração gravíssima, ainda que não coloque em risco a saúde da população.
Esse elemento é ainda mais preocupante quando se verifica que os atos
julgados infracionais pela Anvisa, por
vezes, o são muito rigidamente e dentro de uma interpretação discutível.
Assim, constata-se uma patente
necessidade de reformulação dos
critérios para a dosimetria das multas por infrações sanitárias, a fim de
se adequar a legislação a um cenário de legislação mais complexa, e
observando-se o bem último a ser
tutelado pela Anvisa: a saúde da população.
Rogério Damasceno Leal é sócio-fundador da VML
Advogados e especialista em Legislação Sanitária.
E-mail: rogerio.leal@vml.com.br

Saúde Feminina

A cabeça ficou no lar
Isabel Vasconcellos

Um dos livros que escrevi chama-se As Aventuras da SuperMulher.
É engraçado, porque a minha su
permulher, quando está em plena missão, voando pelos céus de São Paulo,
lembra-se de que tem de ir buscar as
crianças na escola ou chegar em tempo para jantar com o marido.
Na verdade, é uma brincadeira sobre a situação de todas nós, mulheres
brasileiras, que trabalhamos e que, no
meio do expediente, somos desconcentradas por pensamentos domésticos, ou seja, de nossas segundas (ou
serão primeiras?) obrigações do lar.
Apesar de sermos hoje 53% da
força de trabalho formal do País e
sermos ainda mais de 25% dos chefes de família, nós ainda fazemos das
nossas obrigações domésticas algo
prioritário e muito, muito importante.
Por mais que tenhamos auxiliares
profissionais (as famosas empregadas,
que quase sempre
são mais do que isso),
por mais que priorizemos nossas atividades
profissionais, o lar ainda é, culturalmente, o
símbolo do sagrado.

Ora, precisamos nos decidir: se
optamos pela carreira, e ela é a coisa mais importante na nossa vida, o
trabalho e as obrigações domésticas
não poderiam nos angustiar. Mas é o
ranço cultural. Afinal, administrar uma
casa não é nada de tão especial assim. Fazer o jantar, passar as camisas
do marido ou mesmo limpar a casa
(com o auxílio das máquinas maravilhosas que temos hoje) não são tarefas tão complicadas diante dos desafios profissionais que enfrentamos e
vencemos.
Acredito que o grande problema
é o abrir mão desse papel de Rainha
do Lar. Assim, trabalhamos fora de
casa, muitas vezes somos responsáveis pelo sustento de nossas famílias, mas mesmo assim supervalorizamos dentro de nós, em nossa
emoção, o trabalho doméstico. Ora,
se cada membro da família lavar o
seu próprio prato de jantar, não haverá uma tonelada de louça para ser
lavada. Se cada membro da família
fizer a sua própria cama e ficar responsável por sua própria roupa de
cama, de banho e de uso pessoal,
não haverá uma tonelada de roupa
para lavar e passar.

Se optamos pela carreira, e
ela é a coisa mais importante
na nossa vida, o trabalho e
as obrigações domésticas
não poderiam nos angustiar.
Mas é o ranço cultural.
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Mas somos nós mesmas, as donas de casa, as rainhas do lar que
não queremos racionalizar e distribuir o trabalho doméstico. Porque o
ser humano nunca quer renunciar a
nenhuma espécie de poder. E nós,
mulheres, embora tenhamos conquistado também o poder de gerar dinheiro, de fazer uma carreira,
não queremos (essa é a verdade:
NÃO QUEREMOS) dividir o papel de
Rainhas do Lar. Dividindo o trabalho
entre a família, criando nossos filhos
para isso e exigindo dos nossos maridos a divisão do trabalho doméstico, facilitaríamos enormemente a
nossa vida, mas estaríamos também
renunciando a um poder que um dia
nos foi dado: o de donas absolutas
da nossa casa.
Hoje, porém, podemos ser muito
mais do que isso, e não deveríamos
mais permitir que as preocupações
domésticas interferissem em nossas
preocupações profissionais. Temos
de aprender a delegar completamente as funções domésticas a terceiros.
Na verdade, poucas profissionais –
sejam elas executivas,
médicas, políticas, professoras, taxistas ou
garis – conseguem.
Isabel Vasconcellos Caetano é
escritora e apresentadora de rádio
e TV e pioneira na apresentação
de programas médicos na
televisão. Atualmente, está à
frente do programa Sexo Sem
Vergonha na rádio Tupi AM.
E-mail: isabel@
isabelvasconcellos.com.br
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Especial capa

Doenças do coração
Pesquisa da SBC aponta falta de conhecimento
da população e confirma importância do
médico na educação dos pacientes
Madalena Almeida

As doenças do coração estão entre as principais causas de morte no
mundo. No Brasil, o número de vítimas também é elevado: essas patologias respondem por cerca de 34%
dos óbitos, ficando com o primeiro lugar entre as causas de morte de adultos. Só de infarto morrem anualmente
no Brasil cerca de 90 mil pessoas.
Mas as conquistas nas áreas da
ciência e da medicina, aliadas às inovações no campo farmacológico, têm
proporcionado um grande avanço no
que se refere ao diagnóstico e tratamento dessas doenças, diminuindo os
óbitos e possibilitando que a população possa cuidar mais de sua saúde.
Na verdade, a prevenção ainda é
a melhor alternativa para se reduzir
as estatísticas e elevar a qualidade
de vida das pessoas. A sociedade
precisa conhecer melhor as doenças
cardiovasculares e seus sintomas, a
fim de adotar novos hábitos para viver
mais e melhor. Ou seja, é necessário
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levar informação de qualidade e confiá
vel para as pessoas.
No Brasil, diversos programas de
saúde, que são referências no mundo, como o da Aids, o do câncer de
mama, entre outros, realizados pelo
Governo em parceria com entidades
médicas, ONGs etc., vêm alcançando resultados altamente positivos. Em
se tratando de coração, também há
grandes progressos. Campanhas promovidas pela Sociedade Brasileira de

A maior parte das
pessoas não sabe o
que é a SCA. Esse
desconhecimento
ocorre até mesmo
entre as pessoas que
já tiveram um infarto.

Cardiologia (SBC) têm atingindo um
número cada vez maior de pessoas,
sendo fundamentais para disseminar
a mensagem da prevenção das doenças cardiovasculares.
Nesse cenário, o médico cardiologista tem cada vez mais um papel
fundamental na vida do paciente, no
sentido de conscientizar, esclarecer
dúvidas, prescrever medicamentos
e tratamentos, fazer diagnósticos e
orientar para a adoção de hábitos
mais saudáveis.
Para comemorar o Dia do Médico
Cardiologista, instituído em 14 de
agosto, a Revista UPpharma preparou
duas reportagens especiais que mostram o cenário de algumas doenças
do coração no Brasil, bem como enfatizam a importância da realização de
campanhas para conscientização da
população.
As reportagens abordam a
Síndrome Coronariana Aguda (SCA),
uma condição entre a angina e o
| Jul-Ago 2011

infarto, e também a hipertensão, que
é um dos principais fatores de risco
de doenças cardiovasculares. O objetivo é divulgar as ações da SBC nessa
área, evidenciando a atuação do médico cardiologista para conscientização da população e redução do número de mortes.
Para falar sobre esses assuntos,
ouvimos o Dr. Otávio Rizzi, cardiologista e Chefe da Unidade de Cardiologia
da Unicamp; e o Dr. Marcus Vinícius
Bolívar Malachias, Presidente do
Departamento
de
Hipertensão
Arterial da Sociedade Brasileira de
Cardiologia, cujas entrevistas os leitores conferem nas próximas páginas.

Síndrome Coronariana
Aguda
Segundo o Dr. Otávio Rizzi, a
Síndrome Coronariana Aguda se manifesta, clinicamente, pela presença de uma dor no peito, que irradia
pela face e braço esquerdo, sendo

As doenças do
coração estão entre
as principais causas
de morte no mundo.
No Brasil, respondem
por cerca de 34%
dos óbitos, ficando
com o primeiro lugar
entre as causas de
morte de adultos.
acompanhada, habitualmente, de
palidez, náusea e sudorese. Tal dor
ocorre em virtude da oclusão de uma
artéria do coração, que pode provocar
o infarto.
O fato é que a maior parte das
pessoas não sabe o que é a SCA e
nem reconhece seus sintomas. Esse
desconhecimento ocorre até mesmo
entre as pessoas que já tiveram um
infarto.

“Como o médico cardiologista vai
orientar e tratar seus pacientes se ele
não souber até onde vai o conhecimento deles em relação à doença ou
de que forma eles interpretam os sintomas? Com o objetivo de conhecer
as percepções sobre saúde coronariana entre pessoas que já infartaram,
explorando aspectos, como cuidados
com a saúde, prevenção de riscos e
conhecimento sobre a SCA, seu diagnóstico e tratamento, a SBC realizou,
em parceria com o Instituto Datafolha,
uma pesquisa que trouxe constatações importantes sobre o cenário
dessa doença no Brasil. Tais dados
poderão ser usados para o desenvolvimento de futuras campanhas voltadas à população e aos médicos, que,
por sua vez, conseguirão levar mais
informações para seus pacientes”, comenta Dr. Rizzi.
Na verdade, reconhecer os sintomas de um infarto é muito difícil.
Conforme explicou o cardiologista e
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Presidente da SBC, Jorge Ilha, os sintomas podem ser os mais variados
possíveis. “Às vezes, até o médico
tem dificuldade em acertar. Por isso, o
diagnóstico de infarto é dado por enzimas, dosadas no sangue”, afirma ele.
A pesquisa da SBC foi realizada entre os dias 15 de dezembro de
2010 e 25 de janeiro de 2011, em seis
capitais brasileiras (São Paulo, Rio
de Janeiro, Curitiba, Salvador, Belém
e Goiânia). Foram entrevistadas 610
pessoas, que já infartaram anteriormente (a partir de 30 anos, todas as
classes econômicas). A metodologia
escolhida foi a aplicação de questionário estruturado e abordagem pessoal.
Além de apontar o grau de conhecimento dos pacientes sobre a SCA,
o trabalho também foi importante à
medida que confirmou o papel-chave
do médico no acompanhamento e
orientação dos pacientes. Para se ter
ideia, 80% dos entrevistados disseram fazer consultas de rotina com o
cardiologista, sendo que esse hábito
mostrou-se mais comum entre pessoas mais velhas (com mais de 61 anos)
e mulheres. Os resultados apontaram
também que o médico tem um papel
fundamental na adesão ao tratamento. Para mais de 90% dos entrevistados, um médico capacitado e atencioso é a principal motivação para seguir
o tratamento corretamente.
“Um paciente infartado precisa de
um acompanhamento frequente e rea
lizar consultas e exames periódicos.
Quando existe essa possibilidade de
orientação sobre exames, alimentação e exercícios físicos a evolução é
significativamente melhor. O atendimento médico influencia o tempo de
vida e a qualidade deste tempo após
um infarto”, comenta Jorge Ilha.

Constatações
Segundo a pesquisa, apenas 2%
dos entrevistados foram capazes
de citar, espontaneamente, a SCA
como uma doença conhecida. Alguns
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também mostraram ter uma vaga
ideia da doença. Quando foram apresentadas opções em um cartão, 32%
afirmaram já ter ouvido falar em SCA.
Desses, 12% opinaram ser algo relacionado a problemas no coração, mas
não souberam ser mais específicos;
26% relacionaram a SCA com o entupimento de veias ou artérias e 38%
admitiram que não sabem do que se
trata.
Além disso, menos da metade dos
entrevistados disse ser capaz de reconhecer com propriedade os sintomas
de um infarto. Outro dado importante
refere-se à importância que os entrevistados dão à saúde, que foi apontada por 53% deles como o assunto
de maior importância, ficando bem à
frente de outros temas como religião
e fé (12%), relações afetivas/família
(11%), cultura/educação (7%), trabalho/carreira (5%), finanças/dinheiro
(4%), lazer/diversão (4%) e segurança
pessoal (3%).
Os problemas relacionados ao coração também apareceram em primeiro lugar no ranking de preocupações
em termos de saúde pessoal, citados
por 47% dos entrevistados. Em segundo lugar aparece o câncer (43%), em
terceiro o acidente vascular cerebral
(AVC) (35%), seguidos por outros fatores de risco para doenças cardiovasculares: pressão alta (32%), diabetes
(31%) e colesterol alto (25%).
Além disso, mais da metade dos
entrevistados declarou que o infarto
teve impacto em suas vidas, principalmente nas relações familiares. Oitenta
por cento disseram ter mudado hábitos após o episódio, sendo as mudanças na alimentação as mais citadas:
67% passaram a evitar gorduras e sal
e a comer mais legumes, verduras e
frutas; 53% passaram a fazer uso de
algum medicamento e 28% disseram ter começado a praticar alguma
atividade física, na maioria das vezes
a caminhada. Além disso, visitas frequentes ao médico também foram

Um dado preocupante
é que 20% dos
respondentes, mesmo
já tendo infartado
anteriormente, não
abandonaram o
tabagismo e continuam
fumando, em média,
14 cigarros por dia.

apontadas como medida para evitar
um segundo infarto.
Nesse aspecto, um dado que
chamou a atenção foi a porcentagem
considerável dos pacientes (20%),
que, mesmo já tendo infartado anteriormente, não abandonou o tabagismo e continua fumando em média 14
cigarros por dia. Além disso, 44% dos
pacientes julgaram sua própria saúde como regular: 67% afirmaram ter
histórico de doenças do coração na
família, dos quais 45% disseram ter
familiares que já tiveram um infarto.
A seguir, veja os comentários do
Dr. Otávio Rizzi.

Revista UPpharma –
O que mais lhe chamou
a atenção na pesquisa
realizada pela SBC?
Dr. Otávio Rizzi – O que mais me
surpreendeu foi que o infarto é uma
situação em que a pessoa vê a morte de perto, mas 20% dos entrevistados não largaram o cigarro depois
do episódio. Outro dado importante
é que um percentual significativo dos
respondentes confirmou não fazer
uso dos medicamentos necessários.
Tais pacientes acreditam que já estão
curados e que não precisam mais do
medicamento. Em segundo plano,
| Jul-Ago 2011

Ouvir o coração é uma arte.
Entender seus movimentos
e calcular suas batidas
É uma arte presente naqueles

www.torrentonline.com.br

onde pulsa o desejo de vida.

Essa máquina tão bem desenhada
Só poderia mesmo ser cuidada
www.torrentonline.com.br
por alguém especial.

14 de agosto. Dia do cardiologista.
Uma homenagem da Torrent.

www.torrentonline.com.br

Especial capa

Dr. Otávio Rizzi

citam o custo elevado dessas drogas
como justificativa para a não adesão.
Quanto ao acompanhamento
médico, que é fundamental para se
prevenir novos infartos e garantir
mais qualidade de vida ao paciente,
a pesquisa mostrou que a dificuldade para marcar consultas e também
para fazer exames foi mencionada
pelos entrevistados como a razão
que os leva a não procurar o cardiologista periodicamente após o
episódio do infarto. Isso é um problema sério. Veja: mais de 40% dos
entrevistados disseram ter dificuldades para fazer os exames.
Tais constatações são um alerta
para os médicos, sociedades e governos, que terão grandes desafios
pela frente para informar as pessoas
em relação à doença, bem como permitir que todos tenham acesso aos
tratamentos. O que adianta falar para

Além de apontar o grau
de conhecimento dos
pacientes sobre a SCA,
o trabalho confirmou o
papel-chave do médico
no acompanhamento
e orientação dos
pacientes.
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o paciente que ele precisa ir periodicamente ao médico, se ele tem dificuldades para marcar uma consulta?
Ou que ele precisa fazer uma série de
exames se ele também não consegue
agendá-los?
Portanto, é uma questão mais
complexa. É preciso um esforço conjunto dos governos, nas três esferas
– municipal, estadual e federal –, sociedades médicas, terceiro setor etc.
para melhorar o quadro da saúde do
coração no Brasil.
Em se tratando de educação, sou
da opinião de que a questão da prevenção de doenças deve fazer parte do
currículo escolar. Antigamente, pouco
se falava da importância de se manter hábitos de higiene, como escovar
os dentes, tomar banho diariamente
etc. Hoje, já se trata disso nas escolas.
Com as doenças do coração podemos
fazer a mesma coisa. Ou seja, educar
as crianças hoje para serem adultos
mais conscientes no futuro.

Qual o papel do
cardiologista nesse
contexto?
O cardiologista é o agente que
orienta e informa os pacientes sobre
esses problemas. Por isso, é fundamental que a SBC mantenha seus associados e outros médicos adequadamente atualizados. Daí a importância
dos congressos médicos, como o que
aconteceu no final de junho, promovido pela Sociedade de Cardiologia
do Estado de São Paulo (Socesp),
que contou com a participação de um
grande número de profissionais.

campanhas, desenvolvendo suas
próprias ações para promoção da
saúde e prevenção de doenças ou
mantendo parcerias com entidades
médicas. Essa participação da IF é
muito importante, pois ajuda a reforçar a mensagem que se quer passar, auxiliando na melhoria da saúde
da população.

Qual sua opinião em
relação às terapêuticas
oferecidas no Brasil
para tratamento da
SCA e de outras
doenças do coração?
Na última década, tivemos uma
evolução muito grande nessa área,
especialmente em se tratando de
medicamentos antiplaquetários e antitrombóticos. Os médicos brasileiros
têm à sua disposição hoje o que há de
mais moderno no mundo. Mas acredito que ainda existe muito e evoluir,
até porque nem todas as pessoas têm
acesso a esses medicamentos.
Temos um longo caminho a percorrer. É importante que médicos, IF
e governos possam atuar sempre alinhados no sentido de melhorar a saúde no Brasil e permitir que os brasileiros vivam mais e melhor.

Como a indústria
farmacêutica pode ajudar
na conscientização
da população em
relação à SCA e outras
doenças do coração?
A IF tem também um compromisso social perante a comunidade em
que ela está inserida, seja apoiando
| Jul-Ago 2011
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Quem tem
coração, cuida
da hipertensão
Madalena Almeida

Apesar das diversas campanhas
realizadas no País para prevenção e
controle da hipertensão, grande parte
das pessoas não tem a consciência
de que se trata de um problema grave
que pode impactar fortemente suas
vidas. A pressão alta pode provocar
infarto, acidente vascular cerebral
(AVC), insuficiência cardíaca e renal,
impotência sexual, além de várias outras complicações que alteram significantemente a nossa rotina.
E, ao contrário do que as pessoas
pensam, pressão alta não é um problema que acomete somente idosos.
Até porque são vários os fatores que
levam ao aparecimento do problema: hereditariedade, má alimentação,
como excesso de sal, vida sedentária,
obesidade, altos níveis de estresse,
entre outros.
A doença mata 7,6 milhões de
pessoas em todo o mundo a cada
ano. Cerca de 80% dessas mortes
ocorrem em países em desenvolvimento, como o Brasil, e mais da metade das vítimas têm entre 45 e 69 anos.
Nesta última década, a hipertensão
não tratada já fez mais de 70 milhões
de vítimas fatais no mundo.
No Brasil, a pressão alta não controlada é a principal causa das duas
doenças que mais matam: o acidente
32

O apresentador Ricardo Amorim e o Dr. Marcus Malachias, da SBC

vascular cerebral (AVC) e o infarto do
miocárdio. A cada ano, 300 mil brasileiros são vitimados pelas doenças
cardiovasculares, principalmente causadas pela hipertensão. Ou seja, um
número duas vezes maior do que as
mortes causadas por câncer de todos os tipos, três vezes mais do que
as provocadas por acidentes e quatro
vezes maior do que as causadas por
infecções, incluindo a Aids.
Estimativas apontam que 30% da
população no Brasil têm hipertensão.
E o que é pior: por ser uma doença,
às vezes, assintomática, muitos não

fazem o devido controle e não utilizam continuamente os medicamentos, colocando a sua saúde em risco.
Estima-se que apenas 10% dos hipertensos façam o controle adequado da
hipertensão.
Diante disso, a Sociedade
Brasileira de Cardiologia (SBC) desenvolveu a campanha Eu Sou 12 por 8,
que teve seu lançamento em 26 de
abril do ano passado, instituído como
dia da prevenção e controle da hipertensão arterial.
Trata-se de uma ação contínua
que visa conscientizar a população
| Jul-Ago 2011

sobre a importância de manter a pressão arterial em níveis adequados,
bem como sobre os riscos do não
tratamento. “A intenção é fazer com
que as pessoas entendam a doença
e suas consequências e se cuidem
melhor. Ou seja, queremos que a população tenha consciência da gravidade da hipertensão não tratada, faça o
diagnóstico precoce e não abandone
o tratamento”, comenta Dr. Marcus
Vinícius Bolívar Malachias, Presidente
do Departamento de Hipertensão
Arterial da Sociedade Brasileira de
Cardiologia.

Apoio das celebridades
Para que a ação atinja um número
maior de pessoas, a SBC optou por
uma estratégia que tem dado muito
certo. A entidade conta com o apoio
de embaixadores, representados por
artistas, jogadores de futebol, músicos
e cantores e outras celebridades, que
conseguem levar a informação para
diferentes públicos.
Carolina
Ferraz,
Guilhermina
Guinle, Letícia Sabatella e Lázaro
Ramos; os músicos Ney Matogrosso,
Samuel Rosa (Skank), MV Bill,
Humberto Gesinger (Engenheiros do
Hawaii); a modelo e ex-miss Natália
Guimarães; os apresentadores de
TV Sarah Oliveira, Lucas Mendes e
Ricardo Amorim e o jogador de futebol Ronaldo “Fenômeno” Nazário, entre outros, já vestiram a camiseta Eu
sou 12 por 8. As celebridades gravaram depoimentos e emprestaram as

A campanha Eu
sou 12 por 8 é uma
iniciativa da SBC, que
visa conscientizar a
população sobre a
importância de manter
a pressão arterial em
níveis adequados.

Ronaldo “Fenômeno”

suas imagens para despertar a atenção das pessoas para o problema.
Alguns, como o ator Lázaro Ramos e
a ex-miss Natália Guimarães, também
protagonizaram comerciais que foram
ao ar em duas emissoras de televisão
aberta.
“Todas essas personalidades são
ídolos que estão nos ajudando a passar a mensagem de uma vida mais
saudável com alimentação balanceada, prática de atividade física e controle da pressão. Um aspecto importante
é que os embaixadores foram convidados a participar pelos seus próprios
médicos cardiologistas”, acrescenta
Dr. Malachias.
As fotos das celebridades são utilizadas em cartazes e nos folders, distribuídos por todo o País. O folder traz
explicações sobre a campanha; o que
é hipertensão; as causas da doença;
como prevenir, além de conter dez
orientações para prevenção e controle
do problema.
Além da participação das celebridades, a campanha ainda envolve
ações de rua nas diversas cidades,
onde médicos fazem a aferição da
pressão arterial da população e levam
mais informação. No primeiro ano, foram realizadas atividades em 30 cidades. Neste ano, foram 60 cidades.

coração combate à hipertensão”.
O número de embaixadores também
aumentou. Um destaque da ação foi o
uso das mídias sociais, como Twitter,
Facebook, Orkut, além da criação do
site Eu sou 12 por 8 com informações
atualizadas da campanha. “A SBC foi
a primeira entidade médica a promover campanha em mídias sociais, e
este universo tem de ser reativado a
todo instante para atingir o maior número de pessoas. As mídias sociais
são grandes aliadas na disseminação
do tema”, afirma Malachias.
A campanha Eu sou 12 por 8
é uma iniciativa do Departamento
de Hipertensão Arterial da SBC e
tem o apoio da SBC-Funcor, das
Sociedades Brasileiras de Hipertensão
e Nefrologia, do Ministério da Saúde,
da Anvisa, do Sesi, da CNI, da
Federação Nacional de Assistência ao
Hipertenso e da Associação Paulista
de Assistência ao Hipertenso.
A entrevista com o Dr. Dr. Marcus
Vinícius Bolívar Malachias, Presidente
do Departamento de Hipertensão
Arterial da Sociedade Brasileira de
Cardiologia, traz mais informações sobre esse importante trabalho da SBC.

Edição 2011
Em 2011, a campanha ganhou
um novo slogan: “Quem tem bom

Guilhermina Guinle
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comerciais de tevê, esse número
foi em muito superado, até porque
também fizemos uso das mídias sociais. Ou seja, o impacto neste ano
foi muito maior.

Apesar das ações de
conscientização, as
estatísticas de mortes
provocadas pelas
consequências desse
problema ainda são
muito altas no Brasil.
Na sua opinião, o que
ainda é preciso fazer?
Lázaro Ramos

Revista UPpharma – Qual o
balanço que o senhor faz da
campanha Eu sou 12 por 8
nesses dois anos?
Dr. Marcus Malachias – Acredito
que temos conseguido impactar um
número grande de pessoas. Em um
país com as dimensões do Brasil é
difícil mensurar exatamente os resultados de uma campanha que acontece
em nível nacional. Mas trabalhamos
com alguns indicadores. No primeiro
ano da iniciativa, contratamos uma
assessoria para medir o impacto da
ação. Durante os seis primeiros meses após o lançamento da campanha,
acompanhamos a repercussão do
trabalho em notícias veiculadas em
jornais, revistas, rádio etc. O objetivo
era saber quantas pessoas tiveram
conhecimento da ação. Chegamos
à conclusão de que mais de 80 milhões de pessoas tinham ouvido falar
da campanha. Mas acreditamos que
esse número pode ter sido bem maior,
porque não contabilizamos nessa
mensuração os jornais de pequenas
cidades, as tevês comunitárias etc.
Neste ano, na primeira semana
da ação e com a veiculação dos
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A proposta da SBC foi criar uma
campanha informativa que, ao mesmo tempo, despertasse a atenção da
população e facilitasse a educação e
adesão ao tratamento.
Como todas as campanhas de
saúde, a conscientização deve ser
uma ação continuada. Muitas pessoas
até conhecem a doença, mas por ela
ser, muitas vezes, assintomática, o paciente não percebe o problema e não
toma o medicamento. Outros, por falta de esclarecimento, têm receio dos
efeitos colaterais dos medicamentos.
Muitas vezes, os sintomas surgem
quando a hipertensão já causou danos
ao coração, ao cérebro, aos rins, aos
olhos ou outros órgãos. Para se ter
ideia, estudos da Organização Mundial
da Saúde (OMS) mostram que a hipertensão reduz a expectativa de vida das
pessoas em 16,5 anos.
Por isso, é importante tratar a hipertensão, mesmo sem sintomas.
Recomendamos que a pessoa faça

Nesta última década,
a hipertensão não
tratada já fez mais de
70 milhões de vítimas
fatais no mundo.

a aferição da pressão no consultório
médico ou realize automedidas com
equipamentos automáticos calibrados com certa frequência, pelo menos
duas vezes ao ano, especialmente se
apresentarem sintomas, como dor de
cabeça, dor na nuca, enjoos, tonturas
e falta de ar. Importante ressaltar também que tais sintomas podem estar
associados à hipertensão, mas não
são específicos da doença. Daí a importância de fazer a aferição.
A campanha é também uma continuidade da mensagem que o médico leva nos consultórios. Hoje, a SBC
possui 11 mil sócios que são importantes vetores da ação e nos ajudam
a levar essas informações a seus
pacientes.
Mas acreditamos que é preciso
mais: essa conscientização deve ser
trabalhada no ambiente familiar e na
escola, e não somente por meio de
ações pontuais. O modelo epidemiológico no Brasil foi sempre focado na
prevenção de doenças infectocontagiosas. Aliás, fazemos isso muito bem.
O nosso calendário de vacinas, inclusive, é tido como modelo no mundo.
Mas não temos o mesmo desempenho em relação a doenças não
transmissíveis.
Recentemente, a ONU publicou um alerta para países emergentes, cobrando mais atenção e
| Jul-Ago 2011
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O médico, por sua vez, para atender essa demanda de pessoas que
demonstram mais cuidados com saúde, deve manter seu compromisso de
trabalhar com os melhores métodos
diagnósticos e os medicamentos mais
inovadores.

A hipertensão pode ser
considerada um problema
de saúde pública no Brasil?

o desenvolvimento de ações para
prevenção e controle de outras patologias, como a hipertensão, o diabetes etc.
Experiências de outros países
mostram que a realização de campanhas e ações de prevenção para
doenças, como a hipertensão, que é o
principal fator de risco para problemas
cardiovasculares, tem levado também
a uma maior conscientização da população em relação a outros cuidados
com a saúde, como controle do diabetes, do colesterol e da obesidade,
aumentando, inclusive, à adesão aos
tratamentos.

Carolina Ferraz
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Sem dúvida, é um dos maiores
problemas de saúde pública no mundo. Se analisarmos isoladamente por
doença, a principal causa de morte
no Brasil é por derrame cerebral, 60%
dos quais causados pela hipertensão.
A segunda causa de mortes no País é
o infarto, e 50% dos infartos são causados pela hipertensão. A hipertensão
é também a principal causa de insuficiência renal no Brasil. Dados do setor
mostram que a partir dos 55 anos de
idades, 50% da população brasileira já
apresenta hipertensão.
E estamos falando de óbitos, mas
existe um grande percentual de pessoas que não vai a óbito, mas fica com
graves sequelas, impactando fortemente o sistema de saúde e gerando
alto custo para o Governo e operadoras de saúde. O custo social do derrame, de um transplante de coração ou
de rim ou de procedimentos de diálise
é altíssimo. O paciente cardiopata é o
que entra nas cotas de alta complexidade do Governo; é o que mais consome medicamentos distribuídos pelo
sistema de saúde.
Se conseguirmos conscientizar
as pessoas a controlar esse problema, estaremos ajudando também a
melhorar a qualidade de vida desses
indivíduos. Com as campanhas antitabagismo, o Brasil já conseguiu reduzir
o número de fumantes na população
brasileira de 21% para 13%. Com isso,
diminuímos em 20% as mortes por
doenças cardiovasculares. Portanto,
sabemos que ações como essa geram benefícios para a população.

Hoje, estima-se que
5% das crianças
e adolescentes já
desenvolveram a
hipertensão, ou
seja, já vão carregar
para a idade adulta
um problema
grave de saúde.

O cardiologista, mais uma vez, tem
um papel preponderante na disseminação da mensagem. Uma característica interessante do Brasil é que,
diferentemente de outros países, onde
as pessoas dificilmente procuram um
especialista, consultando-se primeiro
com o médico generalista, aqui os pacientes já buscam diretamente o especialista. Assim, o cardiologista acaba sendo uma espécie de médico da
família, que orienta quanto à alimentação, à prática de atividade física, à
prevenção de outras doenças etc.
Por outro lado, isso aumenta muito
a responsabilidade do médico. A campanha é uma forma de ajudar também
na prática médica.

O senhor acredita que
a distribuição gratuita
de medicamentos para
controle da hipertensão
pelo Governo pode
ajudar a mudar as
estatísticas de mortes
no Brasil nessa área?
Sem dúvida, agora não existe mais
desculpa para não controlar a doen
ça. Mas isso tem de ser acompanhado por um trabalho de educação e
conscientização continuada. Como
mencionei, as pessoas acham que
não têm o problema e não querem
| Jul-Ago 2011

Especial capa

tomar a medicação ou têm medo dos
efeitos colaterais da droga. A adesão
do paciente ao tratamento é um dos
desafios dos médicos. A partir do momento que se facilita o acesso a medicamentos, seja por Farmácia Popular
ou por sistemas públicos ou privados,
a adesão melhora e, consequentemente, se obtém maior eficácia com a
terapêutica escolhida.
Obviamente, não é só usar medicamentos. A pessoa tem de mudar os
hábitos de vida, principalmente o alimentar. Está comprovado que o consumo exacerbado de sal, de gorduras
saturadas e o baixo consumo de frutas e vegetais podem colaborar para o
surgimento da hipertensão.
Com a vida moderna, as pessoas
tendem a comer muitos produtos industrializados prontos e semiprontos,
que contêm alto teor de sal. A SBC já
se preocupa com essa questão e vem
realizando uma ação para que se diminua o sal dos alimentos no Brasil. Já
existe, inclusive, um projeto em trâmite na Câmara dos Deputados que propõe que os fabricantes coloquem uma
advertência nos rótulos dos alimentos
que apresentarem alto teor de sódio.
Outra questão é a obesidade.
A obesidade representa o maior fator externo para o desenvolvimento
da hipertensão. O sobrepeso e a
obesidade podem acelerar em até
dez anos o aparecimento da hipertensão. No Brasil, 50% da população já têm o IMC (Índice de Massa

O cardiologista acaba
sendo uma espécie
de médico da família,
que orienta quanto
à alimentação, à
prática de atividade
física, à prevenção
de outras doenças.
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Corporal) acima de 25%, ou seja,
estão acima do peso.

O Brasil está alinhado aos
países desenvolvidos em
relação às terapêuticas
para controle da
hipertensão?
Nessa área, o País conta com várias opções de tratamento, felizmente. Os anti-hipertensivos mudaram a
história da doença cardiovascular no
Brasil. Temos medicamentos muito
modernos, que conseguem reduzir
em torno de 40% a 50% as mortes
decorrentes de doenças do coração.
E cada vez mais são inventadas
mais drogas que ajudam o médico no
tratamento de seu paciente.

Quais as próximas
atividades da campanha?
Teremos vários desdobramentos
ainda neste ano. O objetivo é trabalhar
diferentes estratégias para os diferentes públicos. Hoje, estima-se que 5%
das crianças e adolescentes já desenvolveram a hipertensão, ou seja, já
vão carregar para a idade adulta um
problema grave de saúde. Portanto, a

hipertensão já está presente na população mais jovem. O Governo, as sociedades e os médicos precisam ficar
mais atentos para esta realidade.
O que podemos já adiantar é que
estamos planejando, em breve, uma
ação para o Dia das Crianças, para
conscientizar os pais que a hipertensão é um problema que afeta muitas
crianças e adolescentes.
Hoje, a população começa a ter
cada vez mais conhecimento da doen
ça. Isso, aliado às terapêuticas disponíveis para controle da hipertensão,
poderá mudar a realidade brasileira,
auxiliando as pessoas a viverem mais
e melhor.
A intenção é continuar com as
ações, agregando novos embaixadores e levando mais informação
para idosos, crianças e adolescentes, mulheres etc. Trata-se de uma
iniciativa da SBC, mas é uma campanha que não tem dono. Todos os
médicos e outros profissionais podem ser vetores e ajudar a formar
um grande mutirão em prol da saúde
do coração no Brasil.
| Jul-Ago 2011
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O futuro chegou
Sérgio Albuquerque Jr.

O tablet antecipou o futuro da propaganda médica.
Agora cabe a nós fazer o bom uso da ferramenta.
Sem dúvida alguma, o Ipad é uma
inovação que veio para ficar e quebrar paradigmas de comunicação
na propaganda médica. A evolução
natural da informática foi antecipada
por Steve Jobs, com seus aparelhos
bonitos, rápidos, com muitas possibilidades e aplicativos que facilitam, divertem e auxiliam o dia a dia de quem
precisa estar conectado, mas que não
está no escritório.
Eis que agora o marketing da indústria farmacêutica conta com um aliado
para a Força de Vendas, que é o Ipad,
em sua magnitude, ou até mesmo outros tablets que poderão ser utilizados.
Diferentes dos palms e laptops,
que já tiveram sua febre em meados
dos anos 90, os tablets e, mais especificamente, o Ipad da Apple – que,
sem sombra de dúvida, tem sido o
preferido, não só pela utilidade, mas
por ter sido o primeiro a ser lançado,
pelo charme e o sobrenome –, inauguram uma nova era, saindo das atividades simplesmente administrativas
que os antecessores proporcionavam,
o que se restringia a acessar o cadastro, lançar visitas e ainda jogar paciên
cia, para agregar as necessidades
administrativas e gerar interatividade
na propaganda, trazendo o multimídia
para a ponta dos dedos.
Tudo isso extrapolando os benefícios dos materiais impressos, que, de
certa forma, terão seus dias contados,
até porque em tempos de cuidados
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com a natureza não possuem nada
de ecológico, e, na grande parte das
vezes, servem apenas como apoio,
sendo descartados pelos clientes, sem
contar os altos custos de impressão.
Tais materiais não oferecem a interatividade que o tablet proporciona à
visitação médica. Trata-se de uma ferramenta que possui apoio de áudio,
reprodução de vídeos e animações,
biblioteca científica, bem como permite
a coleta e o armazenamento de dados
para uso pela área de marketing nas
futuras ações, como, por exemplo, ao
se abrir uma ajuda visual multimídia,
tem-se uma referência bibliográfica que
está na biblioteca virtual a um clique.
Essa informação pode ser enviada por
e-mail para o médico, sem que isso tenha de ser pedido pelo cliente.
Portanto, essa é apenas uma
amostra da capacidade desse “brinquedo”. O uso dessa tecnologia é fascinante e tem de ser muito bem conhecido, para que possamos desfrutá-la,
utilizando seu potencial na íntegra. Se
empregada de forma correta – e essa
forma será ainda moldada, já que é
uma ferramenta nova e, portanto, não
conhecemos todo o seu potencial –,
acredito que teremos grandes resultados na propaganda médica.
O iPad é conexão, e conexão é
informação em tempo real e atualização constante. Há ainda uma série
de APPs (aplicativos) que facilitam a
nossa vida quando se trata de agregar

informação de forma organizada, útil e
na ponta do dedo.
Um deles é o Flipboard, que pode
ser obtido gratuitamente na Apple
Store. Por meio dele, o usuário agrega
as mídias sociais e sites interessantes,
que funcionam como uma revista eletrônica, que é folheada como tal, disponibilizando as informações distribuí
das temporalmente. Vale a pena pela
praticidade e pelo uso sem custo.
Alguns jornais e revistas disponibilizam também seus aplicativos específicos para o iPad, como é o caso da Folha
de São Paulo e o Portal de Notícias G1,
proporcionando por meio de seu APP o
acesso direto às informações atualizadas e, o melhor, também sem custos.
Mais que isso, os APPs corporativos poderão ser (e serão) incorporados aos poucos, dentro da realidade
de desenvolvimento e necessidade
das empresas e usuários, o que se
criará ao longo do uso do equipamento em diversas situações e áreas.
A lista de recursos é extensa, e
as descobertas ficam por conta do
usuário. Quebramos um paradigma.
E agora resta-nos usar e abusar dessa
inovação que veio agregar muitas facilidades ao nosso dia a dia.
O tablet antecipou o futuro da propaganda médica. Agora cabe a nós
fazer o bom uso da ferramenta.

Sérgio Albuquerque Jr. é Diretor da 3D Garage.
E-mails: sergio@3dgarage.com.br
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A importância do ensino
do Direito de Marcas
para os Criativos
Deborah Portilho

Muito se fala sobre a importância
das marcas para as empresas, mas
este não é mais um artigo sobre o
tema. Contudo, ele serve para introduzir um assunto que está diretamente
relacionado e é igualmente importante.
Estamos falando do estudo do Direito
de Marcas (ou Direito Marcário, como
tem sido chamado) nos cursos de
Design, Publicidade, Comunicação e
Marketing. Mas será que isso é realmente importante? Bem, essa resposta só você poderá dar ao final do artigo.
Assim, para demonstrar a relevância desses conhecimentos (e consequentemente convencer você, leitor),
podemos começar falando do uso de
uma cor isolada como marca. Para
tanto, escolhemos como exemplo o
comercial recentemente “reciclado”
pelo Itaú Unibanco, em comemoração pelo seu reconhecimento em
junho de 2011 como o “Banco Mais
Sustentável do Mundo”(1). Tal como
o comercial anterior, lançado em
2006, o novo não fala nem mostra o
nome/marca do banco, mas apenas
evidencia a cor laranja em cenas relacionadas aos diferentes serviços
por ele prestados. De acordo com a
Lei da Propriedade Industrial (LPI –
Lei 9.279/96), as cores isoladas não
podem ser registradas como marca.
Portanto, o Itaú não pode ter o registro da cor laranja de forma isolada, i.e.,
sem estar associada a qualquer outra
cor ou forma. Mesmo assim, você sabia que ele poderia impedir outro banco de usar a mesma cor para identificar seus serviços?
E quanto às formas dos produtos e/
ou de suas embalagens diferenciadas,
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você já se perguntou por que ninguém copia as formas do sabonete
DOVE e dos chocolates BATON e
TOBLERONE? Porque, como possuem formas muito distintivas, elas
puderam ser registradas como marca
e, consequentemente, são de uso exclusivo de seus titulares.
E os slogans? Você sabia que
mesmo existindo na atual LPI a proibição do registro de slogans e expressões de propaganda, várias empresas
continuam depositando pedidos de
registro para seus slogans como marca? Isto é feito porque, mesmo que
o pedido de registro venha a ser indeferido, o INPI mantém um “record”
do pedido em sua base de dados, e
a data do depósito pode servir como
comprovação de anterioridade de uso
em caso de plágio do slogan.
Outro assunto bem atual que pode
servir para demonstrar a importância
do estudo do Direito Marcário pelos Criativos é o Marketing Sensorial.
Marcas sonoras, olfativas, táteis e até
“motion marks” vêm sendo usadas
para diferenciar produtos e serviços.
Apesar de a LPI não prever o registro desses tipos de marcas, algumas
delas, como as marcas táteis e as
“motion marks”, se puderem ser representadas graficamente, podem ser
registradas como marcas figurativas.
Estes são apenas alguns exemplos de questões que podem e devem
ser consideradas quando da criação
das marcas. Para isso, é imprescindível o estudo do Direito Marcário, em
especial dos requisitos de registrabilidade das marcas, dos princípios que
regem a repressão à concorrência

desleal, das marcas não tradicionais e
do “Trade Dress” – termo jurídico que
pode ser definido como a identidade
visual distintiva de produtos e serviços.
Voltemos então à pergunta inicial:
não seria importante para os Criativos
adquirirem conhecimentos sobre estas e outras questões, de modo a
lhes proporcionar maior segurança e
autonomia com relação à registrabilidade e à proteção das campanhas e
marcas que desenvolvem? Afinal, o
objetivo não deveria ser simplesmente
criar marcas incríveis, mas sim marcas
incríveis que possam ser protegidas e
usadas com exclusividade, sem risco
de infringir direitos de terceiros.
Bem, se você chegou até aqui,
muito provavelmente achou o assunto minimamente interessante e,
quem sabe, até concordou com a
importância da proposta do ensino
do Direito Marcário para as áreas de
Design, Publicidade, Comunicação e
Marketing. Nesse caso, a boa notícia é
que, além de ser um assunto apaixonante, seu ensino, de um modo geral,
dispensa o “juridiquês”, que poderia
desmotivar qualquer Criativo a querer
aprender qualquer coisa relacionada
ao Direito. Palavra de advogada!
1 O prêmio “2011 FT/IFC Sustainable
Finance Awards” foi concedido ao Itaú
Unibanco, em 16 de junho de 2011, pelo
jornal britânico Financial Times e pela
International Finance Corporation – IFC.
Deborah Portilho é Advogada especializada
em marcas farmacêuticas, professora de Direito
de Propriedade Industrial do LL.M. Direito
Corporativo do IBMEC/RJ e Sócia-Diretora da
D.Portilho Consultoria e Auditoria de Marcas.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br
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Idea Brasil e moDerna. Mais
que uma união, uma inovação.
Dados de mercado público

Produção ambulatorial
e hospitalar.

Para quem precisa entender
o tamanho do mercado.

Importante cadastro dos
prestadores de saúde.

Para estudos Ad Hoc contamos com uma equipe de profissionais qualificados e
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• Tendências: proDus, marketSus e caDus funcionam em Ipad
• Em breve “Doctors online”
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55 11 3937 8800

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461 - cj. 91
Jardim Paulistano - São Paulo
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Legislação

Novos capítulos
da rastreabilidade
Rodrigo Alvarez

Novidades aparecem no horizonte do processo de rastreabilidade de
medicamentos nacional. Depois que
o então presidente Luiz Inácio Lula da
Silva sancionou a Lei nº 11.903 que
criou o Sistema Nacional de Controle
de Medicamento, ainda em 2009, a
indústria farmacêutica passou por período de estudos e indagações para
entender o que é preciso ser feito para
se adequar. E novos capítulos foram
escritos recentemente.
O mais recente capítulo é a Portaria
nº 1.322, do Ministério da Saúde, publicada em 8 de junho, que estabelece
uma rede no Mercosul para combater a falsificação de medicamentos.
Essa rede será estabelecida pelos órgãos regulatórios do Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai. É possível que
haja uma espécie de integração entre
estes países que fortaleça a fiscalização, porém, dificilmente a Anvisa
(Agência Nacional Vigilância Sanitária)
mudará os prazos para o sistema nacional, que começam a vencer em
2012. Então, os laboratórios podem
se antecipar nos projetos de implementação de solução e equipamento
para não ser pegos de surpresa.
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O grupo técnico administrado pela
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária) já havia tomado algumas decisões, como a impressão do código
bidimensional (2D) – espécie de código
de barras compactado e com maior
capacidade de armazenamento de dados – em selo fabricado pela Casa da
Moeda. O que pode mudar neste sentido é que a impressão seja feita diretamente na caixa de medicamento. Ou
seja, não é algo que afetaria a estrutura
montada para se ter os dados do medicamento e os equipamentos que fariam
a impressão. Então, colocar em prática
o plano tecnológico que gerencia os
dados é algo totalmente viável desde já.
Neste período de pouco mais de
dois anos, foram realizados dezenas de
eventos por entidades ligadas ao setor
para levar aos profissionais interessados todo o tipo de informação sobre
tecnologias e equipamentos que passariam a compor o processo da produção dos medicamentos. O que se
quer é que cada caixa de medicamento tenha um IUM (Identificador Único
do Medicamento), espécie de RG,
que tornará possível reunir informações como qual laboratório produziu,

O desafio é fazer
com que o setor não
entre em parafuso,
com demanda
elevada de projetos
e falta de empresas
qualificadas para
atender o mercado.

qual empresa distribuiu e em que farmácia deveria ser vendido. Com isso,
será possível contar com capacidade
maior de fiscalização pelos órgãos
competentes e até mesmo pelo consumidor para saber se o medicamento
é verdadeiro. Os cálculos mostram que
o investimento para adequar cada linha
de produção de medicamentos pode
chegar a R$ 500 mil.
Novos gargalos podem aparecer.
Mesmo assim, as indústrias precisam
encontrar fornecedores de confiança
para conseguir ter em mãos um sistema
que realmente funcione quando bater
o prazo. O desafio é fazer com que o
setor não entre em parafuso, com demanda elevada de projetos e falta de
empresas qualificadas para atender o
mercado. Outro conselho importante,
que já foi dado no início deste artigo:
é preciso ficar de antenas ligadas para
não deixar que a falta de informação
atrapalhe o sucesso dos projetos. O assunto, definitivamente, deve agitar o setor neste segundo semestre de 2011.
Rodrigo Alvarez é sócio-diretor da Active, multinacional
brasileira de tecnologia da informação para o
mercado de Ciências da Vida que engloba indústrias
farmacêuticas, farmoquímicas e veterinárias etc.
www.active-sa.com.br
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Para a falta de tecnologia não há remédio.
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MIDIA DIGITAL
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HOSPEDAGEM
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APPS customizados
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Responsabilidade Social

Fornecedores

Construindo Vínculos Sustentáveis
Marcelo Weber e Renata Schott

Fornecedores são um público estratégico para as empresas. E, por
isso, a discussão desta relação é um
tema bastante importante, principalmente para as empresas que se pautam por uma gestão sustentável.
Essas relações precisam ser cuidadas e pautadas pelo diálogo claro,
que leve em consideração princípios
e práticas sustentáveis para ambos
os lados.
Uma empresa com práticas sustentáveis necessita ter fornecedores
que a acompanhem nessa missão.
As responsabilidades devem ser compartilhadas entre ambas as partes e os
fornecedores engajados em um processo estruturado de diálogo sobre
sustentabilidade.
Esse stakeholder que interage
com frequência com a empresa necessita ter, assim como qualquer outro
público de interesse, um canal aberto
por meio do qual possa se comunicar e ser ouvido em suas sugestões e
reclamações.
Tal canal pode trazer informações
valiosas para a melhoria contínua de
muitos processos dentro da empresa.
Nesse relacionamento mutuamente benéfico, as empresas podem
ajudar seus fornecedores a refletirem
sobre suas práticas e conhecerem
melhor onde a sustentabilidade está
ou como pode ser inserida em sua estratégia de negócio.
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Com esse estímulo, os fornecedores podem fazer uma autoavaliação
em questões sociais, ambientais e de
governança.
São várias as áreas que podem ser revisadas em busca de
uma atuação alinhada à questão da
sustentabilidade:
• Desenvolvimento de fornecedores locais/ regionais;
• Questões trabalhistas/ fiscais;
• Cuidado ambiental;
• Práticas discriminatórias;
• Contratação de mão de obra
infantil;
• Valorização de grupos fornecedores em situação de desvantagem
na sociedade (pessoas com deficiência, indígenas, negros etc.);
• E outros.
Existem muitas empresas que já
iniciaram o desenvolvimento de políticas e programas específicos, voltados para o relacionamento com os
fornecedores.
Citamos alguns exemplos a seguir:

Philips
A Philips lançou o Programa de
Sustentabilidade para Fornecedores
com o objetivo de alinhar as expectativas nas áreas ambientais, de saúde
e segurança e de condições de trabalho às expectativas dos fornecedores
estratégicos.

Tal alinhamento teve como resultado a Declaração de Sustentabilidade
para Fornecedores Philips, um documento que foi atualizado e alinhado
aos padrões do Código de Conduta
da Indústria Eletrônica.
Mais informações no site sustentabilidade da Philips – http://www.sustentabilidade.philips.com.br/projeto-construindo-vinculos.htm.

Boticário
O Grupo Boticário desenvolveu
o Programa de Gestão de Sus
ten
tabilidade para Fornecedores, visando
capacitar e direcionar os esforços da
cadeia de abastecimento para a inserção da sustentabilidade, contribuindo
para a gestão de risco e identificação
de oportunidades para o negócio.
Por meio deste programa foram
desenvolvidas algumas ferramentas
que auxiliam a disseminação e gestão
da sustentabilidade para fornecedores: documento com Critérios para seleção de Fornecedores e Oficinas de
Sustentabilidade para Fornecedores.
Veja mais detalhes no site do Gupo
Boticário:
http://www.grupoboticario.com.
br/responsabilidade-corporativa/
Paginas/fornecedores.aspx.

Grupo Santander
O Grupo Santander criou uma área
de Apoio à Gestão e Relacionamento
com Fornecedores, que tem como
principais atribuições identificar oportunidades/ propor melhorias nas políticas, processos e ferramentas de
gestão e atuar como ponto focal no
atendimento a sugestões e reclamações de fornecedores e nos projetos
de apoio ao seu desenvolvimento.
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Esta área desenvolveu o documento Par
ceria de Valor, que traz
diretrizes da relação com os fornecedores. Também implementou
o Questionário de Qualificação de
Fornecedores para homologação de
empresas dos setores de alto impacto, como tecnologia, transporte
de valores, segurança e Call Center.
Mais detalhes e informações, consulte o site do Gupo Santander:
http://sustentabilidade.bancoreal.com.br/oquefazemos/
praticasdegestao/Paginas/
GestaodeFornecedores.aspx.

Vale
A Vale desenvolveu um programa
para fornecedores, alinhado à sua
estratégia de negócio: é o Programa
Inove.
O Inove tem como principal objetivo fortalecer o relacionamento com

Uma empresa com
práticas sustentáveis
necessita ter
fornecedores que
a acompanhem
nessa missão.

os fornecedores por meio de ações
educativas, linhas de crédito e incentivo a negócios. É destinado a todos os
fornecedores regionais dos diferentes
setores da indústria, do comércio e de
serviços em geral. O programa procura estimular e incrementar negócios
que envolvam empresas locais, a fim
de torná-las mais competitivas para

Faça já sua assinatura!

Valor anual da assinatura:

R$ 56,oo

Tel.: 11 5533-5900
revista@dpm.srv.br
www.dpm.srv.br

atender às exigências do mercado.
Veja mais informações no site: www.
vale.com/inove.
No setor farmacêutico, o foco ainda é, principalmente, técnico, voltado
à qualificação de fornecedores. Há
bastante espaço para o desenvolvimento de estratégias de relacionamento que possam aprimorar essa
relação e alinhar com práticas mais
abrangentes, voltadas à questão da
gestão sustentável.
O grande desafio sempre será alinhar as expectativas entre empresa
e fornecedor, mantendo o foco nos
ideais e valores compartilhados da
companhia.
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

Recursos Humanos

A tão sonhada mescla entre

marketing

vendas

André Jacques Pasternak

Com o término do primeiro semestre, o mercado farmacêutico vem demonstrando sinais de crescimento para
responder a um cenário de competição
cada vez mais acirrada e impulsionada
pelo crescimento dos medicamentos
genéricos. As desenvolvedoras de moléculas inovadoras e com várias patentes a vencer nos próximos anos estão
se reinventando para não ficar para
trás. Por outro lado, o investimento em
genéricos de marca vem se intensificando consideravelmente para não dar
espaço à concorrência.
48

A migração para uma
gerência de produtos é
o divisor de águas para
alavancar a carreira.
Essa é a hora da
verdade para adquirir
outras habilidades
necessárias.

Neste cenário, duas áreas que
mais exercem influência em qualquer
companhia vêm ganhando cada vez
mais destaque: marketing e vendas.
E é justamente nessas disciplinas que
está ocorrendo um movimento de
consolidação de um perfil de executivo não tão simples de se encontrar no
mercado: o gestor ou líder de unidade
de negócios.
Cabe aqui uma analogia de como
a carreira de iniciantes nessas áreas
se consolida. No caso de vendas,
o representante/ propagandista é
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rapidamente colocado e exposto às
situações do dia a dia da visitação
médica. É nesse momento que a
vocação de vendedor se fortalece,
e à medida que os resultados começam a aparecer, o desprendimento, extroversão e arrojo vão se
desenvolvendo exponencialmente.
É a típica história do representante
que é promovido à gerente distrital
de demanda, depois para gerente
nacional de demanda e, em seguida, diretor de vendas.
No que se refere ao marketing, a
clássica trajetória se inicia como estagiário passando para analista de
marketing, coordenador de produtos,
gerente de produtos, gerente de grupo de produtos, e por aí vai. O que
quero dizer é que, cada vez mais, profissionais de ambas as áreas que demonstram alta curiosidade, ambição e
crescimento se propõem a migrar de
uma área para outra, a fim de desenvolver novas habilidades e aumentar
sua empregabilidade.
No decorrer dos anos, acompanhamos alguns cases de sucesso na
migração de vendas para marketing.
Os representantes que mais se destacavam e se envolviam na discussão
das análises de mercado, auditorias
de IMS Health e posicionamento de
marca, provendo, inclusive, contribuições às estratégias de produtos e
discurso perante os médicos, começaram a ser vistos com maior atenção
por parte da alta liderança.
A então migração para uma gerência de produtos é o divisor de
águas para alavancar a carreira. Essa
é a hora da verdade para adquirir
outras habilidades necessárias, tais
como: capacidade analítica, gestão
financeira e de rentabilidade de marca e melhoria da fluência no inglês.
Nessas horas, os que realmente querem se destacar se debruçam sobre
os livros, buscam orientação, se matriculam em cursos (extensão, pós-graduação e mestrado) e fazem um

Cada vez mais,
profissionais de
ambas as áreas que
demonstram ambição
e crescimento se
propõem a migrar de
uma área para outra,
a fim de desenvolver
novas habilidades
e aumentar sua
empregabilidade.

exercício de reflexão para entender
se este novo caminho lhes trará mais
realizações.
O caminho inverso, apesar de menos frequente, também existe. São os
casos dos profissionais de marketing
que possuem boa capacidade analítica e gostam de desenvolver a estratégia de comunicação de marca,
mas também se realizam muito mais
ficando próximos dos clientes e da
operação de campo do que atrás da
mesa, desenvolvendo estratégias e
ensaiando como validá-las em planilhas e apresentações.
Se você já se enxergou nesse cenário em algum momento da carreira, não

seria exagero afirmar que sua empregabilidade aumentou muito desde então.
Executivos com trajetórias similares ao
que foi citado anteriormente serão os futuros gerentes e diretores de Unidades
de Negócios, e passarão a responder
por lucros e perdas, tendo responsabilidade por muito mais atividades, além da
que originalmente focaram na carreira.
Os diretores de Unidades de
Negócios, em muitos casos, irão compor o banco de talentos da empresa
e poderão ser considerados para a
tão cobiçada função de presidente de
uma companhia em longo prazo, ou
podem ser indicados para expatriações se estiverem em multinacionais.
O recado é o seguinte: seja originário de marketing ou de vendas,
atitude continua sendo o “diferencial”.
Sua forma de olhar o mundo e a capacidade de sair da zona de conforto
para complementar suas competências são os diferenciais que definirão
como a empresa irá percebê-lo como
um executivo com potencial futuro de
ascender ao topo de uma organização
no mercado farmacêutico.
André Jacques Pasternak é Diretor da
FESA para o setor de Life Sciences.
E-mail: fesa@fesa.com.br
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Branding

Confissões de um
construtor de marcas
de medicamentos
Mario Fernandes

Tudo o que tenho feito ao longo
desses 33 anos dedicados à indústria
farmacêutica foi cooperar na construção e reconstrução de marcas de
medicamentos. Confesso: sou apaixonado por marcas. Sabe a história
de Plenty, a sibutramina que superou
Reductil, a marca de referência? Pois
é, eu estava lá nos seus dois primeiros anos de vida. Com Targifor C, um
produto rejeitado, enfiei uma lâmpada
acesa na boca do tubo e passei a propagar que Targifor C tinha tudo que a
vitamina C gostaria de ter: energia. Já
a experiência com Puran T4 foi gratificante. Não é sempre que a gente
vê uma marca pular do 36° para o 3°
lugar em unidades. Uma questão de
plataforma.
Também me envolvi em dois cases muito bem-sucedidos de marcas
corporativas. A primeira foi a vitalização do Roche, onde começou a
história da substituição dos folhetos
por anúncios em publicações próprias e, por conseguinte, nasceu o
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Os responsáveis pela
propaganda devem
entender que cada
anúncio não é um
tiro isolado, mas um
investimento em longo
prazo na personalidade
total da marca.

Diálogo Médico. O segundo, agradeço a Jairo Yamamoto. Algumas vezes,
após o almoço, sentados à sombra
da árvore frondosa, localizada à frente do refeitório da fábrica da Medley,
em Campinas (SP), ele me desafiava:
“– Um dia você criou ‘o estilo Roche
de comunicação’. Agora pode criar o
seu segundo case institucional: ‘o jeito
Medley de se comunicar’ – dizia soltando uma gostosa gargalhada.”
Vi na prática que o sucesso da
proposta de construção de marca ou,

se preferir, branding, não pode ser
creditado a uma só pessoa, a uma só
cabeça. O branding, corporativo deve
envolver desde o porteiro até o CEO.
Na construção de marca de prescrição, a porta de entrada é o representante, passando depois pelo porteiro,
indo até ao gabinete do CEO, em incessante vaivém.
Nas experiências em que me achei
“o cara”, quebrei a cara. Quando entrei com a alma, atento em ouvir para
perceber qual o arquétipo e o seu significado coletivo de entendimento universal, fui feliz.
É, de certo modo, engraçado.
Quando percebemos o significado
manifestado (inconscientemente) e
devolvemos por meio de linguagem
simbólica, alicerce da construção, as
pessoas reagem que nem a letra de
Certas Canções de Tunai, que diz:
“Certas canções que ouço
Cabem tão dentro de mim
Que perguntar carece:
Como não fui eu que fiz?!”
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Eis, a seguir, uma versão romantizada do conhecido “Como é que não
pensei nisso antes?”

UMA HISTÓRIA
ATEMPORAL
No caso Floratil, Vagner Montes,
na época o gerente de produto, já na
campanha de lançamento, havia relacionado a flora intestinal e a diarreia
ao desmatamento, quando mencionou a palavra ecossistema. Contudo,
passou despercebido e a campanha
não levou em conta a associação, digamos, de ideia.
Hoje, 30 anos depois, Floratil
abocanha 60% do receituário de sua
categoria preservando a sua energia
vital. A que se deve esse consistente
sucesso?
a) Como já disse, o pai da criança foi o Vagner, por ter entendido o
que era Floratil e ter lutado por seu
lançamento.
b) Scott Bedbury, após ter capitaneado os sucessos globais Nike
com seu emblemático “Just Do It”
(Simplesmente Faça) e a rede de
cafeterias Starbucks (culto ao refúgio dos aborrecimentos do cotidiano), pôs nas livrarias o livro com
o sugestivo título O Novo Mundo
das Marcas (A New Brand World).
Bedbury considera a construção de
marca como um grande momento
cultural. “Uma das causas de vir
à tona justo agora é o fato notório
de estarmos mergulhados, como
nunca antes, em uma inundação
de produtos, serviços, empresas,
marcas, todos ávidos por destacar-se dos demais, por distinguir-se e,
acima de tudo, por serem amados e
desejados”, escreveu.
Lá pelos anos 70, Jack Trout
e Al Ries, estupefatos, rascunharam no clássico e revolucionário livro Posicionamento – A Batalha Pela
Sua Mente (Positioning – The Battle
For Your Mind), o cenário descrito
por Bedbury 30 anos depois. “Outra
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Quando a “Canção
Certa” do produto toca
dentro de nós é porque
comunicamos com
linguagem simbólica o
significado coletivo.

razão para que as nossas mensagens
continuem se perdendo por aí é o número de produtos que inventamos (...)
Muitos são específicos e vendidos,
quase exclusivamente, por meio de
receita médica”, escreveram.
Em outras palavras, quando a
“Canção Certa” do produto toca dentro de nós é porque comunicamos
com linguagem simbólica o significado
coletivo. Por ser ele universal, tocará
em quase totalidade do target não se
importando com o barulho e a poluição visual. (Aos interessados sugiro
o maravilhoso livro O Homem e Seus
Símbolos, do psiquiatra e psicólogo
Carl Gustav Jung).
c) Quem começa lendo Jung, o
revelador do inconsciente coletivo e
outros fenômenos da psique, inevitavelmente chegará às páginas de
O Herói de Mil Faces, de Joseph
Campbell. Foi onde o cineasta
George Lucas encontrou, no ciclo
mítico do rei Artur e os Cavaleiros da
Távola Redonda, o roteiro do filme
Guerra nas Estrelas. O que eu quero
dizer é que gostamos de ouvir histórias e, principalmente, se tiverem
fundamento mítico. O lançamento de
Floratil coincidiu com os primeiros sinais do movimento ecológico, cujas
raízes remetem ao arquétipo do “Elo
Perdido”, ou seja, o retorno do homem ao seu habitat original, de onde
não deveria ter se afastado.
Viajei na maionese? Então vou
contar uma história real. Estava no departamento de marketing da Janssen,
onde atendíamos as contas de Nizoral,

Motilium, Haldol e Fentanil, quando o
Gerente de Imosec, um antidiarreico
até então líder absoluto da categoria,
puxou conversa:
“– Olá, Mario, vi o anúncio de
Floratil assinado por vocês. Parabéns,
muito criativo, mas vocês estão perdendo tempo. O produto é uma brincadeira. Placebo. Os médicos querem
mesmo é o efeito tampão de uma
rolha. Essa história de ecossistema
é fraca. Cuidado com a viagem na
maionese”, disse com sorriso no canto dos lábios. Pois é...
d) Fechando o artigo, mais um livro:
Confissões de Um Publicitário, 1ª edição de 1963, de David Ogilvy. Passo
a palavra ao mestre: “Construa para
cada marca personalidade bem definida e mantenha esta personalidade
ano após ano. A personalidade total,
mais do que qualquer diferença trivial,
é quem decide, em última instância,
seu posicionamento no mercado.
Cada anúncio deveria ser concebido como uma contribuição à imagem
da marca. Os responsáveis pela propaganda devem entender que cada
anúncio não é um tiro isolado, mas um
investimento em longo prazo na personalidade total da marca. Portanto,
sua publicidade deveria projetar consistentemente a mesma imagem, ano
após ano.”
Contribuí com Floratil até 1988 ou
1989. Na melhor das hipóteses, 1990.
Ou seja: nesses 21 anos, Floratil teve
outros gerentes e outras agências.
A marca agradece a esses profissionais por terem criado campanhas
criativas, gerando demandas agraciadas por prêmios Lupas de Ouro e sem
se afastarem do maior patrimônio da
marca: seu significado universal, o Elo
Perdido.
Na próxima edição: o Estilo Roche
de Comunicação. Até lá.
Mario Fernandes é sócio-fundador e Diretor
de Criação da Lápis de Cor, especialista
em branding há mais de 30 anos.
E-mail: mario.fernandes@lapisdecorpublicidade.com.br
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Sindusfarma reúne mais de
duas mil pessoas para premiar
os melhores fornecedores da IF
Em 23 de maio, o Sindusfarma contemplou os melhores fornecedores da
indústria farmacêutica em 31 classes,
que receberam o Prêmio Sindusfarma
de Qualidade 2011. A cerimônia de
premiação teve lugar no Via Funchal,
em São Paulo, e reuniu cerca de duas
mil pessoas. O Aché foi escolhido
como o laboratório que mais se destacou no processo de qualificação de
seus fornecedores.
Durante o evento, o Presidente
da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), Dirceu Barbano,
destacou o alcance da iniciativa.
“Quando o Prêmio foi criado, há 15
anos, nem o Sindusfarma nem as empresas tinham ideia do tamanho que
isso alcançaria. O Prêmio mobiliza
toda a cadeia de fornecedores em torno da busca pela qualidade no atendimento de uma demanda que é crescente e que faz com que a indústria
farmacêutica brasileira seja uma das
mais competitivas do mundo”, concluiu o presidente da Anvisa.
Conferido desde 1997, o Prêmio
Sindusfarma de Qualidade tem por
objetivo reconhecer as empresas que
se destacaram no ano anterior, considerando os esforços da indústria
farmacêutica e de seus fornecedores
para elevar os padrões de qualidade
exigidos pela área, assim como assegurar que os medicamentos atendam
às especificações sanitárias.
A escolha é feita pelas próprias
Farmacêuticas, que apontam os melhores fornecedores. Cada empresa
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O Prêmio Sindusfarma
de Qualidade tem por
objetivo reconhecer
as empresas que se
destacaram no ano
anterior, considerando
os esforços da indústria
farmacêutica e de seus
fornecedores para
elevar os padrões de
qualidade exigidos
pela área, assim como
assegurar que os
medicamentos atendam
às especificações
sanitárias.

votou uma única vez em dois fornecedores em cada categoria. A votação
foi auditada pela Fundação Instituto
de Pesquisas Farmacêuticas da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da Universidade de São Paulo
(FIPFARMA).

A opinião dos fornecedores
Para Luis Carlos Fontes, Diretor da
Ímola, ganhar o prêmio representa o
reconhecimento do setor. “É maravilhoso ganhar esse Prêmio, é a sensação de dever cumprido, principalmente para a Ímola, que é uma empresa
tradicional nesse segmento”, afirmou.

Já para Alexandre Belizário,
Gerente de Negócios da Klöckner, premiada na categoria Filmes Plásticos
para Blíster, a premiação fortalece a
presença da empresa no segmento,
demonstrando a qualidade do serviço perante o reconhecimento dos
clientes.
“O Prêmio serve como incentivo para a Nortec continuar a trilhar o
seu caminho em busca da qualidade
nos nossos serviços”, afirmou Juliana
Megid Cossa, Gerente da Qualidade
da empresa, premiada na categoria
Fabricantes de Fármacos Nacionais.
“A Védat leva o Prêmio muito a sério. Batalhamos e trabalhamos em prol
da qualidade, e estamos muito felizes
com o reconhecimento dos nossos
clientes que votaram na nossa empresa”, disse Angela Toiomoto Sanches,
Gerente Comercial da Védat, premiada na categoria Frascos Plásticos.
Telma Salles, Diretora de Relações
Institucionais do laboratório Aché,
premiado na categoria Indústria
Farmacêutica, também enalteceu a
importância do prêmio. “Estamos no
caminho certo. Ficamos muito honrados e dividimos esse reconhecimento
com nossos fornecedores”, disse ao
receber o Prêmio.
Para o vice-presidente de Assuntos
Regulatórios e Programas Sociais e
Educacionais do Sindusfarma, Lauro
Moretto, em sua 15ª edição, o Prêmio
Sindusfarma de Qualidade deu uma
demonstração de sua grandiosidade e de sua representatividade. “É,
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certamente, um exemplo sem similar
no mundo farmacêutico mundial”, disse Dr. Moretto.
Prestigiaram a cerimônia os deputados federais Arnaldo Faria de Sá e
Eleuses Paiva, e o vereador paulistano
Francisco Chagas.
Vários líderes setoriais também
estiveram presentes: Jorge Fróes
(Abafarma), José Abdallah Nehme
(Abrifar), Odnir Finotti (Pró-Genéricos),
Onésimo Pereira (Abiquifi), Pedro Zidói
(ABCFarma) e Sergio Mena Barreto
(Abrafarma).
Outras lideranças que marcaram presença foram Carlos Mario de
Moraes (Sindusfarq – MG), Hercílio
Victor (Sinfacope – PE), José Dias de
Vasconcelos Filho (Sindquímica – CE),
Marçal Henrique Soares (Sindifargo –
GO), e Nilson Monteiro de Azevedo
(Sinquifarma – PA). Também compareceram Eduardo Abib Júnior
(Associação Brasileira de Centros de
Bioequivalência e Biodisponibilidade –
ACBIO) e Marcelo Polacow (CRF-SP).
O
Prêmio
Sindusfarma
de
Qualidade é uma realização da entidade em parceria com a Nürnberg Messe
Brasil, promotora da FCE Pharma, a
maior feira do setor farmacêutico da
América Latina, que neste ano aconteceu em maio, no Transamérica Expo
Center, em São Paulo.
O Prêmio Sindusfarma de
Qualidade é coordenado por Jair
Calixto, gerente de Boas Práticas
e Auditorias Farmacêuticas do
Sindusfarma. Entidades representativas da indústria farmacêutica em cinco Estados – Sinfar (Rio
de Janeiro), Sindifargo (Goiás),
Sindusfarq (Minas Gerais), Sindifar
(Rio Grande do Sul) e Sinfacope
(Pernambuco) – colaboraram com a
premiação.
Confira as empresas vencedo
ras do Prêmio Sindusfarma de
Qualidade 2011:

Fabricantes de Materiais de Embalagem

Schott Brasil
Representada por Nivando Santos,
gerente de vendas
Classe: Ampolas de vidro tipo I

Laramara
Representada por Adilson
Guimarães, gerente administrativo
Classe: Bulas

Nossa Senhora da Penha
Representada por Gilmar Pita,
gerente de vendas
Classe: Caixas de Papel Ondulado

Macron
Representada por Fernando Salles
Ferreira, diretor de negócios
Classe: Cartuchos

Bispharma
Representada por Rafael Rezende,
gerente de SGI
Classe: Fabricantes Nacionais de
Bisnagas de Alumínio e Laminadas

Klöckner
Representada por Alexandre
Belizário, gerente de negócios
Classe: Filmes Plásticos para Blíster

Schott
Representada por Nivaldo Santos,
gerente de vendas
Classe: Frascos Parenterais,
Seringas preenchidas e Bolsas

Védat
Representada por Angela Toiomoto
Sanches, gerente comercial
Classe: Frascos Plásticos

Wheaton
Representada por Peter
Gottschalck Jr., diretor
Classe: Frascos de Vidro
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Fabricantes de Materiais de Embalagem

Amcor
Representada por Adrian Omar
Nazareno Fugante, diretor-geral
Classe: Laminados de Alumínio

Prakolar
Representada por Cees
Chatziefstratiou, diretor comercial
Classe: Rótulos

Farmacap
Representada por Maria Cristina de
Oliveira, supervisora GQ
Classe: Tampas de Borracha

Védat
Representada por Marcos Rogério
Eleutério, gerente industrial
Classe: Tampas Plásticas

Nortec
Representada por Juliana Megid
Cossa, gerente de qualidade
Classe: Fabricante de Fármacos
Nacionais

Corn Products Brasil
Representada por Guilherme Brasil
Martins, gerente HPC
Classe: Fabricantes de Excipientes
Nacionais

Colorcon
Representada por Daniel Aymad,
gerente Cone Sul
Classe: Fornecedores de Insumos
Farmacêuticos

Matérias Primas

Capsugel/Pfizer
Representada por Rafael Costa,
gerente de unidade de negócios
Classe: Fabricantes/Fornecedores
de Capsulas Gelatinosas Duras

Categoria Especial Indústria Farmacêutica

Máquinas e Equipamentos

3M
Representada por Rachel Accioly,
especialista em qualidade assegurada
Classe: Fabricantes Nacionais de
Equipamentos para Embalagem
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DEC
Representada por Wagner
Butinhão, gerente de vendas
Classe: Fabricantes Nacionais de
Equipamentos para Formulação

Almapal
Representada por Antônio Palacios,
diretor comercial
Classe: Importadores de Equipamentos
para Formulação e Embalagem

Aché
Representada por Telma Salles,
diretora de relações institucionais
Classe: Categoria Especial –
Indústria Farmacêutica
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Materiais, Equipamentos e Serviços de Controle de Qualidade

Waters
Representada por Fernanda
Camargo, representante de vendas
Classe: Aparelhos, Equipamentos e
Instrumentos de Laboratório

Vetec
Representada por Rogério D’Avila,
gerente de gestão
Classe: Padrões, Solventes e
Reagentes Analíticos

T&E Analítica
Representada por Flávio Leite, diretor-presidente
Classe: Prestação de Serviços de
Bioequivalência, Equivalência, Estudos Clínicos
e Pré-Clínicos

Vidy
Representada por André Stauffenegger
Classe: Projetos e Instalações para
Laboratórios de Controle de Qualidade

Prestadores de Serviços

T&E Analítica
Representada por Flávio Leite,
diretor-presidente
Classe: Terceirização de Análises
e Ensaios Físicos, Químicos e
Microbiológicos

DHL
Representada por Rogério Alves
Mansur, diretor de operações Life
Sciences
Classe: Armazenagem e
Distribuição de Medicamentos

Active
Representada por Rodrigo Alvares,
diretor de operações
Classe: Fabricantes de Software e
Serviços de Informática

Blisfarma
Representada por Carlito de Lima
Felisberto, presidente
Classe: Terceirização de Etapas de
Fabricação

Waters
Representada por Fernanda
Camargo, representante de vendas
Classe: Prestadores de Serviços
para Produção e Controle de
Qualidade

Ímola
Representada por Luis Carlos
Fontes, diretor comercial
Classe: Transporte de
Medicamentos
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Opinião

Protegendo sua marca
nas mídias sociais
Márcio Mello Chaves

Orkut, Facebook, MySpace, Twitter.
Amplamente popularizadas com o advento da Web 2.(1), as mídias sociais
têm sido bombardeadas com perfis de
empresas de todo porte, que têm cada
vez mais recorrido a esses espaços
virtuais para, por meio de um contato direto e a baixíssimo custo com os
consumidores e clientes, promoverem
e divulgarem seus respectivos produtos e serviços. Porém, os mencionados
espaços cibernéticos nem sempre são
utilizados em favor das marcas que representam essas empresas: inúmeros
são os perfis falsos (ou fakes, como
são popularmente conhecidos) – muitos deles com o único intuito de minar,
por meio de postagens negativas, a
credibilidade de marcas que se firmaram no mercado ao longo de anos.
A Lei de Propriedade Industrial
brasileira define a exclusividade de
uso de marca em todo o território nacional como direito adquirido pelo registro desta(2).
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É fundamental que os
fatos e documentos
a serem utilizados
como provas da
violação marcária
sejam preservados.

Assim, em que pesem os posicionamentos contrários, entendemos
que a lei brasileira se aplica também
ao território virtual e às mídias sociais,
o que garante o uso exclusivo pelo titular do direito de marca também nesses domínios.
Ao perceber a existência de um
perfil falso ou conteúdo que degrade
a reputação da marca no ambiente
virtual, seu titular possui várias ferramentas a auxiliá-lo, cada qual com aspectos positivos e negativos a serem
pesados na tomada de decisão.

Métodos de ação e suas
principais consequências
Não existe, entre as várias formas
de se abordar o problema apresentado, uma que seja mais indicada, uma
vez que cada situação é única e deve
receber tratamento individualizado.
O contato direto com os administradores do site responsável pela
hospedagem do conteúdo é o primeiro passo normalmente tomado por
aqueles que se sentem prejudicados
por informações falsas ou não autorizadas postadas online.
Outra solução comumente utilizada é o envio de Notificações
Extrajudiciais para todo o território nacional, observado, quanto às marcas
coletivas e de certificação, o disposto
nos artigos 147 e 148.
Contudo, embora amplamente
utilizadas nos casos de violação ao
direito marcário no mundo real, as
Notificações Extrajudiciais embasadas em ofensas ao direito de marca
ocorridas no meio virtual esbarram
na enorme dificuldade de obtenção
dos dados pessoais e do endereço
dos autores das violações, afinal, as
informações disponíveis nos perfis
por vezes são escassas, e não raramente falsas.
Por esse motivo, antes de fazer a
Notificação Extrajudicial do violador,
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muitas vezes se faz necessário interpelar o próprio provedor para obter mais
(e quiçá verdadeiras) informações.
O provedor pode ainda se recusar a
oferecê-las, caso em que só poderá
ser compelido a fazê-lo judicialmente.
Nessa hipótese, as Ações
Cautelares situam-se entre as medidas judiciais mais usadas, já que
podem se mostrar úteis para obter,
em espaço de tempo relativamente curto, informações pretendidas
nos sites provedores de conteúdo,
ou ainda conseguir a retirada do ar
de conteúdo prejudicial quando tais
provedores se recusarem a fazê-lo
amigavelmente.
Contudo, há de se alertar que as
pretensões do detentor do direito de
marca podem ser negadas ou frustradas, seja em função da morosidade
epidêmica que assola o Judiciário
brasileiro; seja em razão do ainda
frequente despreparo de inúmeros
magistrados, que, muitas vezes, desconhecem o funcionamento das novas tecnologias virtuais de interação
social, e não raro baseiam suas decisões em esclarecimentos de peritos
igualmente despreparados para lidar
com a vanguarda tecnológica.
Ainda, para possibilitar o aforamento de medidas judiciais, é fundamental que os fatos e documentos
a serem utilizados como provas da
violação marcária sejam preservados. A forma mais tradicional para
tanto é a lavratura de atas em cartórios de notas, que atestem a existência daquele conteúdo antes que ele
seja retirado do ar.
Não obstante, a preservação de
provas também pode ocorrer por
outros métodos que, apesar de não
possuírem a oficialidade das atas notariais, servem como indício para a
formação do convencimento do juiz
na concessão da medida, tais como
cópias das telas e comprovantes de

As mídias nem sempre
são utilizadas em
favor das empresas:
inúmeros são os perfis
falsos, muitos deles
com o único intuito de
minar a credibilidade
de marcas que se
firmaram no mercado
ao longo de anos.

envios de e-mails para os administradores de sites e para os responsáveis
pelas violações.

Conclusão
Como já apontado, antes da adoção de quaisquer das medidas anteriormente abordadas, é extremamente importante estudar cada situação
e suas possíveis implicações com a
devida cautela, procurando auxílio jurídico experiente e especializado sempre que houver dúvidas sobre como e
qual atitude deva ser tomada.
Embora a criação, por terceiros,
de perfil com o nome da empresa
na mídia social possa, a princípio,
parecer violar o direito de marca, algumas vezes, isso pode ser usado
em favor da empresa – a exemplo
de comunidades virtuais e perfis
criados e conduzidos por fãs para
enaltecer a marca. Comunidades e

perfis esses que podem ser facilmente cedidos ao verdadeiro titular
na condição de coproprietário ou
moderador.
Caso a alternativa adotada seja a
adoção de medida judicial, além dos
demais alertas já feitos, deve também
ser observado o alvo da ação por parte do proprietário da marca: na grande
maioria dos casos, os administradores
dos sites não são responsáveis pelos
conteúdos nele disponibilizados, porquanto postados por terceiros sem
qualquer tipo de aprovação prévia.
Por último, destacamos a importância do conhecimento das ferramentas disponibilizadas nos sites
das mídias sociais para o combate às
violações aos direitos oriundos das
marcas. Sua utilização, precedida
dos devidos cuidados, não só pode
auxiliar na prevenção de violações,
como também na retirada do conteúdo ofensivo de forma ágil e sem
qualquer custo.
1 O termo Web 2.0 é usado para descrever as ferramentas que permitem a interatividade e colaboração coletiva no ambiente da
internet.
2 O artigo 129 da Lei 9.279/2003 (Lei da
Propriedade Industrial) define que “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições
desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o território nacional”.
Márcio Mello Chaves é da equipe do Almeida Advogados.
E-mail: chaves@almeidalaw.com.br
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Homenagem ao Pai da

Administração,
Jules Henri Fayol
Fernando Loaiza

Em 29 de julho de 1841, nasce
em Istambul, na Turquia, o visionário
e inventor da Teoria da Administração.
Quero render uma homenagem a esse
homem, pai dos conceitos que revolucionaram a administração moderna.
Henri Fayol é um dos que mais
contribuíram para o desenvolvimento
do conhecimento administrativo moderno. Ele criou a administração como
ciência e como profissão, e escreveu
os princípios fundamentais da teoria
da administração.
As principais funções foram inventadas por ele, como o famoso POCCC
– Planejar, Organizar, Controlar,
Coordenar e Comandar, que tanto
são usadas por todos os profissionais.
São elas:
• Prever e planejar (prévoir –
visualizar o futuro e traçar o programa de ação);
• Organizar (organiser – constituir
o duplo organismo material e
social da empresa);
• Comandar (commander – dirigir
e orientar a organização);
• Coordenar (coordonner – unir e
harmonizar os atos e esforços
coletivos);
• Controlar (contrôler – verificar se
as normas e regras estabelecidas estão sendo seguidas).
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O modelo administrativo de Fayol é
baseado em três aspectos essenciais:
a divisão do trabalho, a aplicação de
um processo administrativo e a formulação de critérios técnicos que devem
nortear a função administrativa.
Na sua concepção, a empresa
deve ser administrada de cima para
baixo. Sua visão era de GerenteDiretor. Ele tinha a legitimidade, a
competência e a experiência prática
para opinar com conhecimento.
Ele divide a empresa em áreas
como: produção, comercial, contabilidade, gestão, administrativa e segurança. Para o mestre, além das competências pessoais, os métodos eram
fundamentais para o sucesso.
Fayol lutou durante seus últimos
anos para demonstrar a sua teoria
científica e seus métodos adequados
de gerência.

Henri Fayol criou
a administração
como ciência e
como profissão, e
escreveu os princípios
fundamentais da teoria
da administração.

Para o Mestre Fayol, a
Administração se resume a 14 princípios. Esses princípios são a prescrição ideal para uma administração
universal.

Os 14 princípios são:
1. Divisão do Trabalho: Cada integrante da empresa deverá ter uma tarefa específica e terá responsabilidade
pela sua execução.
2. Autoridade e Responsabilidade:
Deve existir uma autoridade com total
poder para dar as ordens.
3. Disciplina: É a capacidade que os
chefes têm de punir seus subalternos
em face do não cumprimento de suas
ordens. Consiste essencialmente na disseminação da obediência. Para Fayol,
esse conceito deve ser aplicado para se
alcançar a harmonia na organização e o
cumprimento integral das normas.
4. Unidade de Comando: Para a
execução de qualquer ato, o funcionário
só deve receber ordens de um chefe.
5. Unidade de Direção: Todos os
esforços dos empregados devem estar focados exclusivamente nos objetivos organizacionais.
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6. Subordinação: Sempre prevalecerá os interesses da empresa
sobre quaisquer outros interesses.
Os meios para aplicação desse
princípio são: a firmeza e o bom
exemplo dos líderes.
7. Remuneração do pessoal:
Deverá ser recompensada cada pessoa da organização com um salário
justo, evitando-se a exploração.
8. Centralização: É como se no
cérebro existisse um único centro de
comando.
9. Hierarquia: É uma cadeia com
escalas, como no exército. Este princípio prevê uma série de cargos que
vão da autoridade superior aos agentes inferiores. A cadeia de comando é
o caminho que seguimos em todos os
níveis da hierarquia.
10. Ordem: Consiste em ordenar
as tarefas para auxiliar a diretoria da
empresa.
11. Equidade: Manter respeito às
normas e ter uma administração justa ajuda os empregados a acreditar
na empresa. Para Fayol, a justiça é o
cumprimento dos acordos adquiridos.
12. Estabilidade do Pessoal:
Consiste em trabalhar pela longevidade do empregado na empresa, buscando manter os funcionários e evitando os custos decorrentes de novos
processos de seleção e treinamento.
13. Iniciativa: É um estímulo contínuo do chefe para que os empregados ofereçam alternativas para soluções, ainda que sem experiência.
14. Espírito de Equipe (União):
É trabalhar para formar uma profunda
consciência do espírito de equipe que
deve reinar em um time. União faz a
força. Tais ações conduzem para uma

administração eficaz das atividades da
organização.
Analisando o trabalho nas organizações, Laurie Mullins identificou alguns
subsistemas que garantem que as atividades das organizações sejam desempenhadas como um todo e dirigidas
para o alcance das metas e objetivos:
Tarefa – São as metas e os objetivos da organização;
Tecnologia – É a maneira pela qual
as tarefas serão desempenhadas;
Estruturas – Padrão da organização, relacionamentos formais e canais
de comunicação (hierarquia);
Pessoas – Envolvem as atitudes,
comportamento, habilidades, atributos, estilos de liderança etc.
Ambiente – É o todo, tanto o externo quanto o interno.

Abordagens da
escola funcional
Principais nomes: Peter F. Drucker,
William Newman, Ernest Dale, Ralph
C. Davis e George Terry.
É também chamada de Escola
Operacional ou Escola Funcional,
Escola do Processo Administrativo
ou ainda Abordagem Universalista da
Administração. Todas as teorias administrativas assentaram-se na Teoria
Clássica, seja como ponto de partida,
seja como crítica para tentar uma posição diferente, mas a ela relacionada
intimamente.
A abordagem neoclássica nada
mais é do que a redenção da Teoria
Clássica devidamente atualizada e
redimensionada aos problemas administrativos atuais e ao tamanho das
organizações de hoje.

Centralização e
descentralização
A Abordagem Neoclássica não esteve totalmente a salvo de discussões
internas. Enquanto a Teoria Clássica
de Fayol defendia a organização

linear caracterizada pela ênfase dada
à centralização da autoridade, a
Administração Científica de Taylor defendia a organização funcional caracterizada pela descentralização da autoridade. O problema da centralização
versus descentralização é um assunto amplamente discutido pela teoria
Neoclássica.

Abordagens da escola
das relações humanas
Principais nomes: Elton Mayo
(1880/1949), Kurt Lewin (1890/1947),
John Dewey, Morris Viteles e George
C. Homans.
Com a Abordagem Humanística da
Administração, a Teoria Administrativa
passa por uma revolução concei
tual: a transferência da ênfase colocada na tarefa, pela Administração
Científica, e na estrutura organizacional pela Teoria Clássica, para a
ênfase nas pessoas que trabalham
ou que participam nas organizações.
A Abordagem Humanística faz com
que a preocupação com a máquina,
com o método de trabalho, com a
organização formal e os princípios da
Administração deem prioridade para
a preocupação com as pessoas e os
grupos sociais.

Escolas da tomada
de decisão
Tomada de decisões é o processo
pelo qual são escolhidas algumas, ou
apenas uma, entre muitas alternativas
para as ações a serem realizadas.
A tomada de decisão, segundo
Oliveira (2004), nada mais é do que a
conversão das informações em ação.
Assim sendo, decisão é a ação tomada com base na apreciação de
informações.
Decidir é recomendar entre vários caminhos alternativos que levam
a determinado resultado. Segundo
Chiavenato (1997), as decisões
possuem fundamentalmente seis
elementos:
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1. Tomador de decisão – pessoa
que faz a seleção entre várias alternativas de atuação.
2. Objetivos – propósito ou finalidade que o tomador de decisão almeja alcançar com sua ação.
3. Preferências – critérios com juí
zo de valor do tomador de decisão
que vai distinguir a escolha.
4. Estratégia – direção ou caminho
que o tomador de decisão sugere para
melhor atingir os objetivos e que depende dos recursos de que se dispõe.
5. Situação – aspectos ambientais
analisados pelo tomador de decisão.
6. Resultado – é a decorrência ou
resultante de uma estratégia definida
pelo decisor.

Escolas de sistemas
A Teoria Sistêmica entende a organização como algo em constante
interação com o meio externo. É vista
como um complexo do todo organizado, um conjunto de partes complementares que compõe um valor
unitário.
Para a abordagem sistêmica, as organizações são entendidas como sistemas abertos, pois seu comportamento
é dinâmico e não estático. Determina
parâmetros como: objetivos, entrada e
insumo, processos, saídas e avaliação
do sistema com controles.

Abordagem da escola
contigencial
A palavra Contingência significa
algo incerto ou eventual. Dentro de um
aspecto mais amplo, a Abordagem
Contingencial salienta que não se atinge a eficácia organizacional seguindo
um único e exclusivo modelo organizacional, ou seja, não existe uma forma
única que seja melhor para organizar,
no sentido de alcançar os objetivos
altamente diversos das organizações
dentro de um ambiente também altamente variado.
Os estudos atuais sobre as organizações complexas levaram a uma
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Administrar é
usar recursos
escassos e tornálos suficientes para
atingir um objetivo.

“O que é sábio na condução de uma
família privada pode ser quase loucura na
direção de um grande país.”
[Adam Smith]

“Como para a maior parte dos ricos,
o principal uso da riqueza consiste na
exibição da riqueza.”
[Adam Smith]

nova perspectiva teórica: a estrutura
de uma organização e seu funcionamento são dependentes da interface
com o ambiente externo.

Algumas frases de
Adam Smith
• A mentira existe para nos proteger da verdade.
• Onde quer que predomine o capital, prevalece o trabalho; onde
quer que predomine a renda, prevalece a ociosidade.
• Sobressair-se em qualquer profissão, na qual exceto poucos
não chegam à mediocridade, é
o mais decisivo marco do que é
chamado de genialidade ou talentos superiores.
• A ciência é o grande antídoto
do veneno, do entusiasmo e da
superstição.
• Nenhuma sociedade pode florescer e ser feliz se a maioria
dos seus membros é pobre e
miserável.

Frases de Administração
“A administração é feita tomando-se
decisões e vendo se essas decisões estão
implementadas.”
[Harold Genee]

“Procedimento é um termo usado como
recurso, caso haja perda do bom senso.”
[Dilson de Oliveira Nunes]

“A ambição universal dos homens é viver
colhendo o que nunca plantaram.”
[Adam Smith].

“Os livros constituem um mundo melhor
dentro do mundo.”
[Adam Smith]

“O Estado não deve interferir na economia. Ela se ajusta por si só.”
[Adam Smith]

“Uma boa administração é o reflexo de
uma boa convivência familiar.”
[Desconhecido]

“Se não tomares conta do teu cliente,
alguém tomará.”
[Desconhecido]

“Administrar é usar recursos escassos
e torná-los suficientes para atingir um
objetivo.”
[Eliane de Oliveira]

“A administração é a arte de aplicar as
leis sem lesar os interesses.”
[Honoré de Balzac]

Bom, caros leitores, julho foi o mês
para se prestar uma homenagem ao
Pai da Administração, mas também foi
o mês em que se comemorou do Dia
do Propagandista.
Espero que os conhecimentos do
Pai da Administração, Henri Fayol,
ajudem-nos a estruturar melhor suas
competências, a fim de que possam
vencer os desafios que envolvem a
nobre profissão de propagandista.
Fernando Loaiza Sotomayor é Presidente
dos Laboratórios Bagó Brasil.
E-mail: floaiza@bago.com.br
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Você já faz parte dessa história.

RECORDE DE INSCRIÇÕES!
Informe-se no site sobre as etapas
de apresentação e julgamento.

Informações sobre as inscrições e regulamento acesse:

www.grupemef.com.br.

35 anos fazendo
história com você. 63

tiee

Lugar reservado aos
profissionais que fazem a história
do mercado farmacêutico.

Dicas de Leitura

A colunista
da Revista
UPpharma
Isabel
Vasconcellos
lançou livro,
escrito em
parceria com
o professor de
psiquiatria Dr.
Kalil Duailibi.

Isabel Vasconcellos
lança novo livro
Depressão é uma doença – e não um estado de espírito –
que atinge quase o dobro de mulheres do que homens. Por
que essa preferência pelo sexo feminino?
Mergulho na Sombra – A Depressão nas Fases da Vida da
Mulher é o novo livro de Isabel Vasconcellos, escrito em parceria com o professor de psiquiatria, o médico Dr. Kalil Duailibi.
Em uma linguagem simples e direta, os autores analisam
como e por que a depressão ataca muito mais as mulheres
do que os homens, desde as causas físicas e hormonais até
as causas socioculturais, que têm origem na própria história
do sexo feminino ao longo da história da humanidade.
Entremeado por contos que ilustram os capítulos, Mergulho
na Sombra analisa a depressão feminina na infância, na
adolescência, na idade reprodutiva, na gravidez e no pós-parto, na menopausa e na velhice das mulheres. Trata-se
de um livro indispensável para um entendimento mais completo e não preconceituoso da depressão na vida feminina.

Notícias

Dr. Dante Alário e
Dr. Victor Hugo são
empossados na Academia
Nacional de Farmácia
No dia 27 de junho de 2011, foram
empossados, na Academia Nacional
de Farmácia, os novos acadêmicos
Dr. Dante Alário Júnior, que ocupou
a Cadeira nº 63, Seção de Ciências
Naturais, cujo Patrono é o Acadêmico
Carlos da Silva Araújo; e Dr. Victor
Hugo Costa Travassos da Rosa, que
ocupou a Cadeira nº 21, Seção de
Farmácia, cujo Patrono é o Acadêmico
Carlos Drummond de Andrade.
Em uma emocionante cerimônia,
que contou com o auditório lotado, estiveram presentes executivos da indústria farmacêutica, acadêmicos, amigos e
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Dr. Dante Alário

familiares. Na ocasião, foram outorgadas
as medalhas e certificados de posse.
Os novos acadêmicos foram recebidos com muita honraria pelo
Presidente da Academia Nacional de
Farmácia, Dr. Caio Romero Cavancanti,
o Vice-Presidente, Dr. Matheus Mandu
de Souza, o orador, Dr. João Paulo
Vieira, o Secretário-Geral, Dr. Lauro
D. Moretto, e pelos Acadêmicos Dr.
Acácio Alves de Souza Lima Filho,
Dr. Dagoberto de Castro Brandão,
Dr. Henno Jácomo Perillo, Dr. Márcio
Falci, Dra. Nilce Cardoso Barbosa e
Dr. Vicente Nogueira.

Dr. Victor Hugo

O orador oficial da solenidade, Dr.
João Paulo Vieira, em um entusiasmado
discurso expôs os principais destaques
das trajetórias profissionais dos recém-nomeados acadêmicos, os quais foram distinguidos e reconhecidos publicamente pelas suas contribuições.
Com muita satisfação, os novos
membros titulares da Academia,
Dr. Dante Alário Júnior e Dr. Victor
Hugo Travassos da Rosa, fizeram
seus discursos, agradecendo a distinção feita pela Academia Nacional
de Farmácia e a presença de todos
os convidados.
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Vem aí o maior
evento esportivo da
indústria farmacêutica!!

V

"Empresas que investem no esporte, no lazer e na
qualidade de vida das pessoas são percebidas de modo
diferenciado e as suas marcas associadas a
valores como saúde, competitividade, garra e superação.
Ganham o reconhecimento junto ao público
e rejuvenescem a sua imagem".

"Quem pratica esporte
vive mais e melhor"
"Apóie este evento e fortaleça sua imagem institucional em todos os segmentos
da indústria, ponto de venda, classe médica, fornecedores e atacado".
Mais informações, Lugh Sports - tels. 2738-6862/3867-4303.

patrocínio

Realização:

Organização:

Dose Única

Há tiê-sangue na
sua empresa?
Floriano Serra

Há poucos dias, li um artigo que
falava de um pássaro chamado “tiê-sangue”, (também conhecido como
“tiê-fogo” ou “sangue-de-boi”) encontrado em áreas desmatadas e restingas, da Paraíba até Santa Catarina,
principalmente no litoral. O vermelho-vivo é a cor dominante de sua linda
plumagem, daí o nome. Por sua beleza, é muito perseguido pelos criadores. Acontece que, quando em cativeiro, o tiê-sangue perde sua beleza,
suas cores se desbotam – o vermelho
se torna alaranjado – e é comum que
em pouco tempo morra de estresse. Ou seja, ele só brilha se está em
liberdade.
Em uma época em que se fala
tanto em “bullying” e “burnout”, não
resisti à tentação de fazer uma analogia entre as características daquele
pássaro e o clima interno de algumas
empresas.
Por meio de e-mails que recebo
e de depoimentos que ouço durante
minhas palestras, fico sabendo que,
a pretexto de manter a disciplina e a
autoridade, alguns gestores, com ou
sem conhecimento da sua organização, continuam distorcendo o uso do
chamado “poder”, transformando o
local de trabalho em verdadeiros cativeiros emocionais para os funcionários, tirando o brilho deles e, pior, gerando situações de constrangimento e
de estresse.
Ter liberdade de expressão, de
movimentação e de relacionamento
é um direito de qualquer pessoa que
vive em uma democracia e, no caso
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das empresas, é um direito de todo
profissional, desde que essas manifestações não comprometam seu
desempenho.
Conforme reconhecimento do
mundo inteiro, o brasileiro é naturalmente alegre, criativo, comunicativo
e afetuoso em qualquer contexto.
E é essa energia, essa motivação pela
vida, pela expressividade e pelo envolvimento com as pessoas que o torna
tão positivamente diferenciado.
Proibir ao profissional a livre manifestação dessas características equivale a tirar sua liberdade, sua iniciativa

Ter liberdade de
expressão, de
movimentação é um
direito de qualquer
pessoa que vive em
uma democracia e, no
caso das empresas,
é um direito de
todo profissional.

e, por fim, seu tônus vital – como ocorre com o tiê-sangue engaiolado.
Principalmente se essa proibição vem
acompanhada com a ameaça – explícita ou velada – de demissão sumária.
Já foi suficientemente afirmado e
comprovado que não é a liberdade de
ação e expressão de uma equipe que
põe em risco a estabilidade e a eficiên
cia de qualquer liderança. Pelo contrário, não há como obter a lealdade, o
entusiasmo, o esforço e o comprometimento dos colaboradores – o que se
reflete imediatamente na produtividade
e na qualidade dos produtos e serviços
– sem que se dê a eles condições dignas e éticas de vida e de trabalho.
O trabalho não precisa ser necessariamente um peso, um sacrifício, ao
qual se vai todo dia com medo, tristeza ou raiva. Ele pode ser uma fonte
de satisfação e de realização, desde
que os profissionais não se sintam em
cativeiros simbólicos, sob contínuos
constrangimentos, excessiva pressão
ou permanente risco de punições.
Se puderem ser livres, ter sua au
toestima preservada e se mostrar como
de fato são, sem a obrigação de reprimir sua espontaneidade para agradar
gestores, eles revelarão toda sua capacidade produtiva e todos os seus
talentos – da mesma forma que faz o
tiê-sangue quando em liberdade.
Floriano Serra é Psicólogo, Consultor e Palestrante.
Ministra seminários comportamentais. É Presidente
da SOMMA4 Projetos em Gestão de Pessoas,
autor de vários livros e inúmeros artigos sobre o
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A gente ausculta a classe médica.

.com.br
Onde os médicos encontram informação,
atualização e o seu produto.

Seu produto por mais tempo perto do
médico mais distante e do mais ocupado.
Ligue (11) 5533-5900 e marque uma visita
com um de nossos representantes.

Rua Demóstenes, 967
Campo Belo - São Paulo-SP

