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FONTE DE BELEZA
Cada vez mais, as pessoas buscam bem-estar e mais qualidade de vida, adotando
hábitos mais saudáveis, seja por preocupações estéticas ou por questões de saúde.
Esse comportamento vem impulsionando vários segmentos, como o da beleza,
que tem protagonizado inúmeros lançamentos e apresentado um crescimento
expressivo nos últimos anos. Nutracêuticos, funcionais, dermocosméticos, entre
outros, são apenas algumas das novidades que estão invadindo o mercado,
criando oportunidades de negócios atrativas para diversas empresas.
No Brasil, entre os dermocosméticos, a sensação do momento são os produtos à
base de água termal, que prometem importantes benefícios para a pele. Grandes
companhias estrangeiras, como La Roche-Posay, Vichy, ROC, Avène, entre
outras, já atuam nesse segmento com sucesso. Trata-se de um setor que pode
ser também lucrativo para a indústria farmacêutica, afinal, estamos falando de um
nicho que movimenta R$ 1,2 bilhão por ano.
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Para mostrar o potencial desse mercado para os laboratórios, preparamos uma
matéria especial sobre água termal, que contém informações interessantes sobre
o assunto, inclusive com entrevistas com a PuraInova e ASP, que são duas
companhias que lançaram produtos no Brasil. Vale a pena conferir.
Outra matéria de peso nesta edição aborda a entrega do Colar Cândido Fontoura,
uma homenagem do Sindusfarma a empreendedores e personalidades do setor
farmacêutico. A cerimônia de entrega do Colar marcou também as comemorações
do Dia da Indústria Farmacêutica Paulista e do 79º aniversário da entidade.
Outro evento que agitou o setor foi o Pharma Point 2012, promovido pelo Grupemef,
em abril, que discutiu os benefícios da adoção do tablet na propaganda médica.
Aproveitem a leitura!
Os Editores

Diretoria Financeira
Eurípedes Fernandes
Ana Maria Antonucci
Conselho
Gabriel Tannus
Oswaldo Escobar
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Grupemef

AGREGANDO CONHECIMENTOS
Um dos objetivos do Grupemef
é contribuir com o aprimoramento
dos profissionais da indústria farmacêutica, ampliando conhecimentos e
experiências.
Nesse aspecto, temos a satisfação de informar que o 1º Pharma
Point 2012 alcançou grande sucesso.
Realizado em 17 de abril, no auditório do Sindusfarma, em São Paulo, o
evento, que reuniu representantes e
profissionais da indústria farmacêutica, foi uma oportunidade ímpar para
se discutir o uso das novas tecnologias digitais adotadas pelo setor, especialmente em relação à introdução
dos tablets.
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O encontro contou com participações ilustres, como presidentes de
laboratórios, e levantou pontos importantes relacionados à utilização dessa
nova plataforma digital.
O objetivo do Grupemef é continuar com esses eventos, que agregam
conhecimentos e favorecem a integração entre os profissionais. O próximo
Pharma Point já tem data marcada:
será em 20 de junho e terá como
tema World Review para Analistas,
ocasião em que apresentaremos o
cenário atual e as tendências do setor
farmacêutico.
Outro projeto da entidade, voltado
para o aprimoramento profissional dos
executivos do segmento, é a realização de um treinamento, que abordará
as inovações e as principais técnicas

para analistas de pesquisa de mercado. A diretoria está estudando a melhor forma de desenvolver esse projeto
e divulgará oportunamente data e local do curso.
Os trabalhos para a Lupa de Ouro
também estão a todo vapor. As inscrições já foram abertas. A expectativa é receber novamente um grande
número de campanhas. Neste ano, o
tema do evento será O Mundo agora
é Verde e Amarelo, uma homenagem
aos profissionais brasileiros que cada
vez mais se destacam nas corporações, sendo convidados para atuar
em diversos países.
A atual diretoria se mantém empenhada em criar outras melhorias para
os associados. Fiquem atentos!
Humberto Katori
Diretor-Geral
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Turbine sua promoção médica em tablet.
Apresentamos Sales Driver, o sistema inteligente para levar sua promoção a um novo estágio.
Sistema inteligente de segmentação do painel,
possibilitando a inclusão das variáveis mais utilizadas
por cada companhia (auditorias, estilo de adoção, etc);

Coleta de feedback ao final de cada visita,
adequando mês a mês a mensagem às necessidades
de cada profissional de saúde;

Tracking de informações relacionadas ao conteúdo
exibido em cada propaganda;

Interface administrativa: o time de marketing no
controle dos conteúdos e com acesso constante aos
relatórios gerenciais.

Conteúdo promocional definido automaticamente
pelo perfil do profissional de saúde;

www.salesdriver.com.br

Entre em contato com
Danilo Fratângelo em (11) 8282-2195
e agende uma demonstração.
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Sindusfarma

AS ERAS DO CONHECIMENTO
(PARTE II)
Lauro Moretto

Praticar e tornar
disponíveis a todos
os preceitos da
Era Gerencial do
Conhecimento
é o desafio e a
maior meta das
organizações
industriais
farmacêuticas.

Nesta análise sucinta sobre a evolução do conhecimento do ser humano ao longo da história, estabeleci as
cinco principais Eras do Conhecimento
e seus reflexos atuais no ser humano:
1. A era da pré-industrialização; 2. A
era tecnológica; 3. A era científica;
4. A era administrativa; e 5. A era do
gerenciamento.
Na primeira parte deste artigo,
publicada na edição anterior, discorri
sobre os primórdios da civilização –
a chamada Era Pré-industrialização;
sobre o advento da industrialização,
por volta de 1740, com a invenção da
máquina a vapor, que marcou o início
da Era Tecnológica; e abordei a inauguração da Era Científica, em 1830,
quando Justus Von Liebig incorporou
a ciência à tecnologia.
8

A era
administrativa
Retomo o tema com a era administrativa, que se iniciou em 1881. Graças
ao trabalho de Taylor, o conhecimento baseado na tecnologia passou a
ser aplicado ao estudo, à análise e à
engenharia do trabalho, promovendo
o que se chamou de Revolução da
Produtividade.
A revolução da produtividade, desencadeada por Taylor, não tinha por
objetivo o aumento da produtividade
individual, para reduzir ou minimizar
os conflitos decorrentes das teorias
do capitalismo e do proletarismo, mas
sim o objetivo maior de beneficiar o
trabalhador e não os proprietários. Era
sua premissa maior estabelecer uma
sociedade em que os proprietários e
os trabalhadores, os capitalistas e os
proletários pudessem compartilhar interesses comuns na produtividade e
construir um relacionamento harmonioso na aplicação do conhecimento
no trabalho.
Conquanto Taylor não tenha sido
reconhecido como o autor e propulsor desta era do conhecimento, em
face ao processo de confronto entre
o capitalismo e o proletarismo seus
ensinamentos constituem a base de

inúmeras outras teorias e práticas que
consolidaram esta era do conhecimento. Fazem parte desta era os benefícios
sociais, as teorias sobre hierarquia, a
racionalização do trabalho, a gestão
de pessoas, que inclui a liderança, as
metodologias de trabalho em equipe,
as formas de relacionamento interpessoal, as teorias de análise de problemas e tomada de decisão e as práticas
gerenciais, entre outras.
No campo farmacêutico, é nesta
era que surgem as mais importantes
contribuições na descoberta de novos
fármacos por meio de processos de
síntese química e processos fermentativos; criação de órgãos nacionais responsáveis pela autorização de empresas para atuar no campo farmacêutico
(comerciais e industriais); estabelecimento de legislação e regulamentação
farmacêuticas; fixação de critérios para
aprovação de novos fármacos e medicamentos, assim como detalhamento
de regulamentação para as já conhecidas Boas Práticas de Fabricação,
de Controle, de Farmacovigilância, de
Registro, de Pesquisas Clínicas, de
Armazenagem e Transporte etc.
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A era
gerencial
A era gerencial, também conhecida por Gestão do Conhecimento,
consiste na estruturação e implantação de um sistema que reúne todos
os dados científicos e tecnológicos
disponíveis, em relação a um produto, durante todo seu ciclo de vida,
desde sua concepção até a sua
retirada do mercado.
Os eixos fundamentais
desta era são a gestão do
risco e a gestão do conhecimento propriamente
dito.
A gestão do risco pressupõe amplo conhecimento dos perigos que podem afetar nossos produtos, o risco em si que combina a
probabilidade de um dano e sua gravidade e o dano propriamente dito,
que se reflete no prejuízo ou estrago
derivado da perda de qualidade de
um produto ao usuário ou paciente,
no caso dos medicamentos.

O conhecimento dos
produtos tem uma
amplitude muito maior
do que se imagina. Ele
inclui tudo o que se
conhece do produto,
desde sua concepção
até a cessação de sua
comercialização.
A Gestão do Conhecimento, ou
seja, o conhecimento do produto e
do processo, deverá se dar a partir do desenvolvimento tecnológico.
10

É um procedimento sistemático para
aquisição, análise, armazenamento e disseminação de informações relacionadas aos produtos,
processos de fabricação e componentes, ao longo do ciclo de vida do
produto.
O conhecimento dos produtos
tem uma amplitude muito maior do
que se imagina. Ele inclui tudo o que
se conhece do produto, desde sua
concepção até a cessação de sua
comercialização.
Em geral, quando se pergunta
por que é necessária a gestão do conhecimento?, fica muito fácil de responder: porque não se pode tomar
qualquer decisão sem a sustentação
científica e sem a análise de risco relativa a produtos e processos.
A inexistência ou perda de dados,
o pouco aproveitamento dos dados
existentes, a inexistência de pessoas
capacitadas para analisar, interpretar
e tirar proveito do conhecimento, o
conhecimento fechado ou restrito a
um indivíduo ou um departamento
(as ilhas ou igrejinhas comuns nas
empresas), o conhecimento perdido

quando o indivíduo que o
detinha deixa a empresa, levam a prejuízos reais.
Por isso, na Era Gerencial
do conhecimento, a coleta de dados e
informações sobre o desenvolvimento
tecnológico, a estabilidade dos fármacos e medicamentos, as pesquisas farmacológicas e toxicológicas,
os ensaios clínicos e terapêuticos, a
validação dos métodos analíticos e
dos processos industriais, as práticas
comerciais, a farmacovigilância etc.,
constituem uma tarefa complexa de
ser realizada devido à multiplicidade
de dados e informações que devem
ser reunidas durante todo o ciclo de
vida de cada medicamento.
Por tudo isso, praticar e tornar
disponíveis a todos os preceitos da
Era Gerencial do Conhecimento é o
desafio e a maior meta das organizações industriais farmacêuticas.

Dr. Lauro Moretto é Presidente da Academia
Nacional de Farmácia e Vice-Presidente de Assuntos
Regulatórios e Programas Sociais e Educacionais do
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos
no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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DIREITO À SAÚDE E DEVER DO
ESTADO
Henrique Tada

Segundo a socióloga Dr.ª Amélia
Cohn, há duas grandes vertentes de
possibilidades de se concretizar o dever do Estado em prover para a sociedade o direito à saúde:
1) O Estado ser provedor e produtor dos serviços de saúde;
2) Ou o Estado prover esse direito
sem exercer o monopólio da produção
desses serviços de saúde, permitindo
que instituições do setor privado da
saúde participem na oferta de serviços, mas sempre vinculadas à lógica
da saúde “como um direito de todos e
um dever do Estado”.
A forma de articulação na divisão
de trabalho entre os subsistemas público estatal e privado de serviços de
saúde é que vai compor o perfil do sistema nacional de saúde de cada país,
sendo esse mix público/privado que
prevalece no sistema brasileiro.
O direito à saúde articula-se com
um conjunto altamente dinâmico de
atividades econômicas que podem se
relacionar virtuosamente em um padrão de desenvolvimento que busque
a inclusão social e a equidade, além do
crescimento econômico.
Os setores de base industrial e de
serviços em saúde interagem sistematicamente, de forma que as questões
que pautam o alcance de justiça social passam pela discussão de uma
base tecnológica e industrial compatível não somente com as propostas
de desenvolvimento econômico, mas
com os direitos sociais garantidos pela
Constituição Federal e pelas leis orgânicas de saúde. É com base nesta
12

percepção geral que as ações em saúde são construídas para aliar o crescimento econômico ao desenvolvimento
e à equidade social.
Assim, a saúde contribui tanto para
os direitos de cidadania quanto para
a geração de investimentos, inovações, renda, emprego e receitas para
o Estado brasileiro. Por estas características, pode-se inferir que o desenvolvimento da saúde esteja atrelado ao
papel que o Estado pretende desempenhar na escolha de seu modelo de
desenvolvimento.
Portanto, atualmente, não se trata
mais de satisfazer as necessidades
básicas dos cidadãos portadores de
direitos por meio de políticas públicas,
mas sim de prover formas de inclusão
social.
O desafio é como incluir e fazer
participar da vida social o grande contingente de excluídos do mercado de
trabalho e garantir o acesso a fontes
de renda para sua subsistência.
As políticas de saúde, quer na sua
formulação, quer na sua implementação, se configuram como processos
complexos de jogos de interesses múltiplos existentes na sociedade.
Nesse processo, interagem redes
de interesses, de demandas, de representações e de valores permanentemente em disputa, tendo por base
sólidos interesses econômicos já configurados ao longo do tempo.
Por outro lado, a realidade social
não permite mais que se pense as políticas sociais como divididas de forma
estanque entre políticas/programas
para pobres e para ricos, já que os
subsistemas público e privado se articulam entre si de tal forma que dividem
tarefas e clientelas, tornando altamente
complexa a relação que estabelecem

na garantia da lucratividade dos serviços privados de saúde.
O que passa a importar é como
implantar políticas sociais e de saúde
que, ao priorizarem os segmentos socialmente mais vulneráveis em um primeiro momento, o façam com a lógica
da universalização, da integralidade e
da equidade na atenção à saúde.
Esse processo depende de uma
sociedade que participe de forma cidadã e responsável, a fim de que os
direitos sociais se constituam como
uma realidade marcada por maior justiça social.
O que tem ocorrido é o aumento da
quantidade cada vez maior de ações
judiciais individuais que reivindicam do
Estado os mais diversos medicamentos, insumos e tratamentos, justamente para garantir o que está disposto na
Constituição Federal, uma vez que o
Estado brasileiro não está cumprindo
o seu papel.
Essas decisões judiciais, consequentemente, acabam por incidir, de
forma reflexa, na política pública de
saúde, destinada a garantir o direito
social à saúde sob a perspectiva coletiva e distributiva, o que denominamos
de “Judicialização da saúde”.
A Constituição Federal garante a
saúde de forma absolutamente ampla,
mas por outro lado, a ingerência entre
os três poderes não percebeu que este
aumento das demandas judiciais configura uma forma de a sociedade exigir
o que é de cada cidadão por direito.

Henrique Tada é Diretor-Executivo da Associação
dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac).
E-mail: alanac@alanac.org.br
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Comunicação

ONDE ESTÃO OS LIMITES?
Yuri Trafane

Ao falar de saúde, não posso ser parcial
e nem tendencioso. Nem preciso. Posso
me manter no tema sem entrar em áreas
polêmicas que gerem dúvidas no consumidor.

Celulares são computadores.
Computadores são lojas. Televisores
são salas de cinema. Salas de cinema são centros de entretenimento.
E a mistura não está restrita ao mundo da tecnologia. Livrarias são cafés.
Academias são restaurantes. Lojas de
brinquedos são parques de diversão.
Observe e você vai perceber que
as barreiras entre coisas que eram
consideradas diferentes estão caindo
a todo o momento. Sites de relacionamento competem com sites de busca
que preocupam empresas de software. As fronteiras que antes eram óbvias
são revistas e questionadas. E o mundo da comunicação não poderia ficar
fora dessa. O que era conteúdo virou
propaganda. E o que era propaganda
virou conteúdo.
Os consumidores estão cansados
de interrupções e buscam alternativas o tempo todo para escapar dos
comerciais. O zapping na TV foi a pré-história. Hoje, com a TV Digital, podemos gravar um programa e começar
a vê-lo alguns minutos depois, acelerando durante os intervalos. Nem precisamos mais mudar de canal para fugir da propaganda. A solução inicial foi
importar a mensagem comercial para
dentro dos programas, diminuindo a
barreira entre quem financia e quem
produz conteúdo. Mas esse não é o
futuro. É o passado. Quando erguemos os olhos e nos inclinamos adiante, vemos as marcas como produtoras
de conteúdo. Vemos conteúdos tão
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harmonicamente entrelaçados com
marcas, que nos fica a dúvida do que
se trata. E para o consumidor fica o alívio de não ser interrompido.
Se eu sou uma empresa farmacêutica, tenho autoridade para falar
sobre saúde. Além disso, tenho muito conteúdo armazenado e acesso a
fontes importantes de descobertas na
área. Posso ser útil para pessoas que
se interessam pelo tema. E que, certamente, serão meus consumidores em
algum momento, desde que confiem
em mim. E para que haja confiança
deve haver transparência. Ao falar de
saúde, não posso ser parcial e nem
tendencioso. Nem preciso. Posso me
manter no tema sem entrar em áreas
polêmicas que gerem dúvidas no consumidor. Se tenho foco em moléculas
ligadas à cardiologia, por exemplo,
posso falar de cuidados com a alimentação e atividades físicas. Posso explicar anatomia e fisiologia cardíaca em
uma linguagem acessível para aqueles
que querem entender como seu corpo
funciona e os problemas pelos quais
estão passando. As alternativas não
pantanosas são muitas.
Mais do que produzir conteúdo,
posso disponibilizá-lo desviando da
mídia tradicional. Posso espalhá-lo
de muitas formas diferentes. Sites de
vídeo e redes sociais são caminhos
mais pavimentados. Mas o futuro
guarda outros atalhos. Posso usar os
próprios médicos como canal. Muitas
vezes, eles querem orientar seus

pacientes baseados em materiais mais
elaborados, e um vídeo produzido por
uma empresa farmacêutica pode ser
bem mais impactante do que um livro
ilustrado.
Como já disse, essa é a mensagem
comercial invadindo o conteúdo. E o
conteúdo invadindo a mensagem comercial? Basta ver quantos programas
existem no mundo em que propagandas são exibidas, analisadas, criticadas e usadas como forma de diversão.
Os próprios festivais se prestam a esse
fim. Neles, a propaganda não é celebrada pela sua capacidade de gerar
negócios, mas por suas possibilidades como peça de entretenimento e
por suas qualidades criativas. Viraram
conteúdo. Isso é ruim? Não necessariamente. Desde que a criatividade seja
sempre vista como uma plataforma
sobre a qual se constroem negócios.
Em um mundo complexo em que
os limites são fluídos, não poderíamos
imaginar que a comunicação seria poupada. Tampouco os profissionais de
comunicação o serão. Precisaremos
desenvolver competências ligadas a
esse tema e entender cada vez mais
como mesclar esses dois universos de
forma útil para nossos clientes e nossas empresas.

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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A Boehringer Ingelheim foca seus esforços
no desenvolvimento de soluções inovadoras que
promovam saúde, bem-estar e acesso à população.
O ePharma Follow contribui com esta missão.
O ePharma Follow possibilita à sua empresa criar e gerenciar
programas de descontos em medicamentos, facilitando o acesso
dos pacientes aos seus produtos. A ferramenta conecta mais de 14 mil
farmácias e oferece atualização de regras e condições comerciais
em tempo real, permitindo tomadas de decisões rápidas e seguras.
Utilize o ePharma Follow e aumente os seus negócios promovendo
mais acesso aos seus medicamentos.

A PARCERIA COM A EPHARMA
É UM EXEMPLO DE COMO
PODEMOS PROPORCIONAR
O ACESSO AO TRATAMENTO
POR MEIO DA INOVAÇÃO.
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS,
MEIO MILHÃO DE PACIENTES
JÁ FORAM BENEFICIADOS.

FOLLOW

ROBERTO SLEPETYS
Diretor de BI
Boehringer Ingelheim

Central de Atendimento: 11 4689-8686
www.epharma.com.br
Atendimento: 11 www.epharma.com.br
4689-8686
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Propaganda Médica

PROPAGANDA MÉDICA

2.0

Scher Soares

Se você está antenado e se mantém
conectado com o mercado farmacêutico, certamente tomou conhecimento
do 1º Pharma Point 2012, realizado recentemente pelo Grupemef, que teve
como tema a promoção médica digital,
suas perspectivas e tendências.
O evento, que aconteceu no auditório do Sindusfarma, em São Paulo,
contou com um importante debate
com a presença de médicos, dirigentes da indústria farmacêutica, de agências de propaganda e de empresas de

mesmo tendo deixado a posição de
propagandista há muitos anos, se vê
completamente capacitado a assumir
uma pasta e realizar uma visita e fazer
propaganda médica, chamando-nos a
atenção para o fato de essa atividade
ter permanecido pouco inalterada ao
longo dos anos.
A despeito de isso ser bom ou ruim,
cabe-nos refletir a respeito da questão,
pois com todas as demais mudanças
que abarcam a natureza dessa atividade, é no mínimo desejável questionar

visita dentro do consultório do referido
médico por causa do seu dispositivo
de geolocalização.
Assim como este, muitos outros
representantes de diversas empresas
ainda se restringem ao mesmo velho
pacote de visitas médicas e contatos
em eventos institucionais e/ou científicos para fazer seus impactos na classe médica.
Novamente, a despeito de isso ser
certo ou errado, a questão que quero
propor está relacionada à amplitude da

O cliente só abrirá espaço para aqueles representantes e empresas verdadeiramente
profissionais, que prestem serviços de qualidade e agreguem valor à sua prática clínica.
tecnologia, além de especialistas de
marketing digital. Evidentemente, que
a fusão entre o tema e o quilate dos
debatedores produziu um excelente
resultado, mas uma citação que aconteceu já ao final do debate me chamou
bastante atenção.
Nessa citação, um dirigente de um
laboratório, executivo experiente e que
começou sua carreira na indústria farmacêutica como propagandista, nos
brindou com um ponto de vista que
merece a melhor de nossas reflexões.
O executivo, que ocupa o cargo de presidente, mencionou que
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se a inércia nesse quesito está mais
para uma questão de comodidade ou
de pertinência do modelo de atuação.
Um dos aspectos que merecem
nossa inquietação é o conformismo
com os meios conhecidos pelos quais
um representante pode ou deve visitar
o médico. Nesse ponto, vou resgatar
outra brilhante contribuição extraída
do nosso talk show no Pharma Point,
em que, dessa vez, por meio de um
dos médicos, ouvimos um depoimento de que determinado representante
recusou um convite do médico para
um almoço, pois ele precisava lançar a

nossa visão a respeito do assunto. Se
o representante é mesmo um elemento-chave da estratégia e do processo
de promoção de medicamentos, será
que questões como CRM não deveriam estar mais no escopo das suas
atividades e demandar maior nível de
conhecimento, esforço e atuação?
Em outro ponto, será que com o
avanço de tendências como o uso de
redes sociais e a constante conectividade, esse representante não deveria
ter elementos adicionais de impacto
junto ao médico, que não exclusivamente a visita presencial?
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Quer fazer um teste? Investigue na
sua companhia quantos representantes
seguem seus médicos-alvo no Twitter
e quantos desses possuem uma boa
rede de conexões em redes sociais,
como facebook e linkedin. Observe que
se na propaganda médica tradicional os
representantes fazem uma ou duas visitas ao médico por mês, na propaganda médica 2.0 esses representantes
podem impactar o médico de quatro
a oito vezes ao mês, desde que tenha
uma estratégia e mensagem relevantes.
Essa mesma conectividade resulta
em outras possibilidades exponenciais,
como a capacidade de identificar cada
vez mais e melhor, necessidades e estilos dos seus principais alvos e de oferecer mensagens sob medida, ao mesmo
tempo em que permite um processo de
CRM de fato personalizado e realizado
por aquele que é a melhor pessoa para
explorar o relacionamento com o médico: o representante.

Vale ressaltar que há desafios, e um
deles reside no nível de receptividade
da classe médica a essa abordagem
2.0 e o consequente nível de resistência que os médicos devem oferecer
em relação a fornecer seus contatos
e a aceitar se conectarem com representantes e indústrias farmacêuticas
em suas redes sociais.
A maneira de lidar com isso é uma
das poucas coisas que não sofreram
muitas mudanças nos últimos anos,
e que também não deve mudar muito
nos próximos.
O cliente, seja ele o médico ou
outro profissional da saúde, só abrirá
espaço para aqueles representantes e
empresas verdadeiramente profissionais, que prestem serviços de qualidade, agreguem valor à sua prática clínica e que saibam criar relacionamentos
baseados em confiança, credibilidade
e habilidade. A propaganda médica e o médico 2.0 estão aí, e ávidos

A propaganda médica e o
médico 2.0 estão aí, e ávidos
por encontrar os propagandistas 2.0. Prepare seu time,
inove e ouse na estratégia.

por encontrar os propagandistas 2.0.
Prepare seu time, inove e ouse na estratégia. Garanto que o presidente da
indústria que mencionei no início deste artigo, se quiser voltar a fazer uma
propaganda médica um dia, não esteja
tão facilmente preparado assim.

Scher Soares é Consultor de empresas e
Presidente do Grupo Empresarial Triunfo.
E-mail: scher.soares@grupotriunfo.com
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Recursos Humanos

A ASCENSÃO DA CLASSE MÉDIA PODE IMPACTAR
NA ESTRATÉGIA DAS FARMACÊUTICAS
André Jacques Pasternak

Dentro do universo dos países
emergentes, o Brasil é considerado hoje
o segundo maior mercado deste bloco
de nações, que também inclui China,
Índia e Rússia, o denominado BRIC.
Junto com outros países como África
do Sul, Turquia e Coreia do Sul, chega‑se a um universo estimado de quase dois bilhões de pessoas com poder
de compra de aproximadamente US$ 7
trilhões, segundo estudo da consultoria
McKinsey, realizado entre os anos de
2010 e 2011.
Este mesmo estudo identificou que
menos de 20% das vendas dos cinco
maiores conglomerados farmacêuticos do mundo provém de mercados
emergentes. No caso do Brasil, com a
ascensão das classes de menor poder
aquisitivo, existe a percepção de que,
neste público, há preferência pelos programas públicos de reembolso de medicamentos sem patente, predominantemente genéricos.
Como consequência desta tendência identificada, as grandes
multinacionais farmacêuticas
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direcionaram esforços por meio da
criação de unidades de negócios de
genéricos de marca para atender à demanda da classe média em ascensão.
No entanto, existe enorme concorrência
com as nacionais de genéricos, mercado este que cresce a uma taxa anual de
28%.
Um olhar mais detalhado sobre o
tema também aponta para outra constatação igualmente importante. Com a
ascensão na pirâmide social, uma parcela de consumidores de classe média
também desponta: aqueles que também
priorizam melhores níveis de educação
e saúde. A pesquisa da McKinsey indica
que 63% dos respondentes elencam a
marca e patente do medicamento como
argumentos para justificar uma relação
custo-benefício que implica a propensão de se pagar um preço mais alto por
um produto patenteado.

Adicionalmente, o estudo identificou
que dentro de uma amostra significativa
que compõe a classe média brasileira
existe uma segmentação de consumidores dispostos a investir recursos financeiros em saúde, ou seja, pessoas
que evitariam a fila de espera para consulta médica ou exame pelo Sistema
Único de Saúde – SUS e priorizaria a
relação direta entre preço mais elevado
e efetividade do medicamento. Tratase de um universo propenso a dedicar
recursos financeiros em prol de marcas
patenteadas.
Outro argumento que subsidia este
mercado em potencial indica que as famílias de classe média com parentes de
maior faixa etária que sofrem de doenças crônicas gastam aproximadamente
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15% a mais em assistência médica
e 10% a mais em medicamentos de
marca. Nesse aspecto, outra tendência também reforça este argumento: a
ocorrência de enfermidades crônicas
vem crescendo rapidamente em países emergentes. Um bom exemplo é o
diabetes, doença que deve apresentar
uma das maiores taxas de incidência no
Brasil nas próximas duas décadas.
Em função de um mercado de trabalho em patamares considerados de
pleno emprego, aumentou consideravelmente o número de brasileiros com
cobertura de planos de saúde subsidiados pelas empresas, o que faz com que
haja sobra de recursos no orçamento
doméstico para compra de medicamentos, já que a maior parte dos planos
reembolsa as consultas médicas e exames para tratamentos, mas não a compra de remédios.
Surge aí um nicho de mercado com
potencial para ser explorado devido ao

“apetite” de uma parte da classe média
ávida a destinar mais recursos a drogas
patenteadas. Em se confirmando este
cenário, pode haver mudanças significativas de competências técnicas e
perfis para busca de executivos no mercado farmacêutico.

Para atingir um objetivo
audacioso, você precisa se
propor a dar algo mais e fazer
o que a maioria não faz.
O mercado de produtos patenteados demanda maior grau de especialização e de segmentação médica e de
pacientes, o que exige sólida habilidade
analítica e numérica. Esse nicho também exige maior grau de especialização na definição da estratégia de mobilização dos líderes de opinião, o que
aumenta a complexidade do diferencial

das drogas comprovado por estudos
clínicos.
Aos executivos desse mercado em
busca de maior sedimentação na carreira, é mais do que hora de investir em seu
crescimento e carreira. Aprimorar o conhecimento de métricas financeiras e de
rentabilidade é essencial: mais vendas
nem sempre significa mais lucro. Inglês
fluente é primordial e, muitas vezes, representa o critério de desempate num
mercado cada vez mais concorrido.
E busquem exemplos de vida pessoal e profissional em sua rede de relacionamentos. Podem ter a certeza de
que, para atingir um objetivo audacioso,
você precisa se propor a dar algo mais
e fazer o que a maioria não faz. Mãos
à obra, boa sorte e sucesso em suas
empreitadas!
André Jacques Pasternak é Diretor da FESA para o setor
de Life Sciences.
E-mail: fesa@fesa.com.br
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Opinião

CONTEÚDO E FORMATO NA COMUNICAÇÃO
UMA NOVA ERA
Adolfo Saettini Filho

O grande desafio dos produtores de
conteúdo será atender às diversas
demandas do conhecimento médicocientífico, respeitando as áreas
regulatórias e a alta competitividade
do mercado farmacêutico.

Um conteúdo é uma forma semiologicamente interpretável, desenvolvida
em determinado formato e que adquire
significado devido aos antecedentes socioculturais das pessoas que acessam.
Ou seja, um conteúdo torna-se importante devido ao valor de uso que ele representa para o seu destinatário1.
Tal definição é capital para assegurar
assertividade aos mais diversos públicos
e canais de distribuição para os quais
a indústria farmacêutica leva conteúdo,
quer seja para o médico, residente, outros profissionais de saúde e até mesmo
aos pontos de venda (PDVs).
O grande desafio dos produtores
de conteúdo será atender às diversas
demandas do conhecimento médico-científico, respeitando as áreas regulatórias e a alta competitividade do mercado
farmacêutico.
Nesse sentido, a tecnologia tem sido
a grande aliada da indústria farmacêutica
no cumprimento do seu papel de informar, educar continuamente e divulgar
novos avanços de fármacos e procedimentos para o tratamento das mais diversas patologias.
Já sabemos que a tecnologia é a
grande difusora do conhecimento, mas o
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grande segredo é selecionar os formatos
(mídias tecnológicas) que terão mais impacto em determinado público, em certa
atividade e em local estabelecido, além
do momento adequado.
Diante disso, precisamos saber utilizar habilmente as diversas soluções disponíveis para produção e/ou divulgação
de um determinado conteúdo:
a. Impressa
b. Site
c. Hot site
d. Webcast
e. Podcast
f. E-mail marketing
g. Chat
h. Aplicativos (tablets/smartphones)
i. Redes Sociais
Recentemente, foi publicado na revista ISTOÉ o artigo A saúde ao toque
dos dedos, em que se aborda o uso de
aplicativos na medicina, indicando os celulares smartphones e tablets como um

dos mais novos recursos na difusão de
conteúdo da área da saúde, atingindo os
públicos médico e paciente.
Nessa área, os recursos são vastos,
mudam a interface dos vários públicos
(médicos, estudantes, pacientes, esportistas etc.), monitoram e ajudam pacientes a aderir ao tratamento, lembrando o
horário para tomada dos medicamentos
ou da pílula anticoncepcional. Alguns
desses aplicativos ainda permitem que o
paciente insira os dados e informe a uma
central médica, que monitora pacientes
com doença crônica, com o objetivo de
manter o paciente sob controle e seguro.
Os recursos de conteúdo disponíveis
estão cada vez mais diversificados, e a
estratégia deve ser adequada a cada
um deles. A resposta à melhor estratégia
está em orientar essas soluções, identificando previamente a audiência e a segmentação dos diversos públicos.
Outro componente importante desse processo é o representante/propagandista. De nada adianta a utilização
| Mai-Jun 2012

Precisamos fazer diferente, e
fazer diferente significa utilizar os
recursos disponíveis, porém, de
forma estratégica e orientada para
resultados.
desses meios se não temos um treinamento para orientar como aplicar as ferramentas e, com isso, obter resultados.
Talvez a correria do dia a dia não nos
deixe perceber, mas estudos afirmam
que, do momento em que acordamos
até a hora de dormir, recebemos entre
800 e 3.000 mensagens de conteúdo
em vários formatos.
Estamos vivendo a segunda década
de internet e não podemos mais dizer
que ainda estamos aprendendo como
usar os recursos que ela pode oferecer. Tornou-se imprescindível ser mais
arrojado e desvendar os caminhos da
tecnologia.

Precisamos fazer diferente, e fazer diferente significa utilizar os recursos
disponíveis, porém, de forma estratégica
e orientada para resultados.
O sucesso está em romper os desafios atuais e implementar de forma
integrada um conjunto de soluções
com a melhor retenção da mensagem
desejada.
A tecnologia da comunicação é e
continuará sendo a grande aliada do
conteúdo, gerando formatos, quantidade, intensidade, flexibilidade e agilidade
na informação, porém, o conteúdo ainda
é o grande maestro dessa orquestra.

Referência bibliográfica:
1) Torres, E.; Mazzoni, A. Conteúdos
digitais multimídia: o foco na usabilidade e acessibilidade. Ci. Inf., Brasília, v. 33,
n. 2, pp. 152-160, maio/ago. 2004.

Adolfo Saettini Filho é Diretor-Geral
Conectfarma – Soluções em Educação Médica.
E-mail: adolfo@conectfarma.net
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Treinamento

ENTREVISTA PARA REPRESENTANTE
André Reis

Uma seleção para a vaga de representante deixou um candidato bastante
surpreso em relação à abordagem e às questões feitas pelo entrevistador.

Um conhecido, neófito, entrou num
processo seletivo para representante.
Após sua primeira entrevista, logo ao
chegar em casa, me enviou o seguinte
e-mail:
“Hoje, às 10h30, fiz uma entrevista
para uma vaga de representante em
São Paulo para o laboratório tal e gostaria de compartilhar com você como
foi essa experiência. Acho interessante, pois é sempre bom ter informação a
mais pra uma futura entrevista.
Fiquei quase uma hora com o entrevistador, que é também representante
do laboratório. Depois de um breve
bate-papo sobre o tempo e a eliminação do Palmeiras (foi o quebra-gelo,
né!), ele começou com as perguntas:
Sobre mim:
– O que você faz atualmente?
– Formou-se na graduação com
quantos anos?
22

– Por que resolveu fazer esse curso
na graduação?
– Por que saiu do seu último
emprego?
– Você tem religião?
– Você namora ou é casado? (falei
que tinha namorada)
– Há quanto tempo?
– O que sua namorada faz?
– Qual a religião dela?
– Onde ela mora?
– Vai se casar com ela?
– Quando vai se casar?
– Onde vai morar?
– Tem médico, advogado, policial
(militar e civil) ou engenheiro na família?
Sobre meus pais:
– De onde são?
– O que fazem?
– Qual a religião deles?
Sobre meus irmãos:
– De onde são?
– O que fazem?
– Qual a religião deles?

Essas são apenas algumas que eu
consegui lembrar, mas houve várias
outras.
Ele me informou que são cinco etapas para avaliação. Fui aprovado na
primeira, e na segunda-feira irá acontecer a segunda etapa, com a participação do gerente distrital. Já recebi
um texto de uma página para decorar
ponto por ponto para apresentar para
o GD nesta nova fase. Uma das etapas vai acontecer no Rio de Janeiro, e
acredito que seja a última.”
Diante de tal relato, comentei:
“Perguntaram se o cachorro e o papagaio rezavam também?!?”

André Reis é Sócio-diretor da REPFARMA.
E-mail: andre@repfarma.com
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www.conectfarma.net

A excelência em conteúdos
científicos está no nosso DNA.

Entre em contato com a
Editora Conectfarma e solicite uma visita
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dos nossos representantes: (11) 5181-2618

Atualização Médica

CONGRESSOS MÉDICOS VIA WEB
REALIDADE OU FICÇÃO CIENTÍFICA?
Dr. Renato Roithmann

O congresso virtual, com seu caráter inteiramente científico e sua abrangência
sem limites geográficos, tornou-se mais um importante aliado, que se
intercala ao congresso presencial, para manter ativo o debate científico.

Sábado de manhã. O médico levanta-se às 7h30 – bem mais tarde do
que de hábito –, toma seu café da manhã e senta-se diante do computador
(ou tecla na tela do seu iPad). Hora de
responder aos e-mails atrasados? Dar
uma olhada no Facebook? Acessar o
site de notícias para ver quem vai ser o
pole-position na corrida? Não. Nesse
dia, em especial, ele sentou-se em
frente ao computador para, acredite
se quiser, participar de um Congresso
Médico On-line.
Para muitos otorrinolaringologistas brasileiros foi assim que começou o dia 14 de abril de 2012,
data do 2º Congresso On-line da
ABORL-CCF – Associação Brasileira
de Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cérvico-Facial.
Às 8h00 em ponto, estava sendo
transmitida na internet a imagem de
nossa bandeira tremulando ao som do
hino nacional, para médicos de todo
o Brasil, na solenidade de abertura do
Congresso, que teve audiência média
de 600 médicos, de norte a sul do
País.
Depois de uma bem-sucedida e
pioneira edição em 2009, a ABORLCCF repetiu a iniciativa em 2012, com
o objetivo de levar a seus associados,
independentemente de onde estivessem, informações e debates sobre o que há de mais moderno na
especialidade.
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No centro de convenções virtual, o médico internauta pôde
selecionar uma das três salas,
que transmitiam as sessões simultaneamente. As primeiras
sessões da manhã contaram
com palestrantes internacionais de Portugal, EUA e
Colômbia. Todos em seus
respectivos países, falando
e interagindo ao vivo com
médicos brasileiros, por
meio da internet.
Em seguida, algumas das maiores
autoridades do País em suas respectivas áreas, debateram casos clínicos
em temas variados, como Rinologia,
Otologia, Voz, Plástica da Face, Ronco/
Apneia do Sono, Otorrinolaringologia
Pediátrica, entre outros.
Nos intervalos, os internautas visitaram os estandes virtuais dos patrocinadores, que neles expuseram suas
principais marcas, disponibilizaram

Debates on-line

Centro de Convenções Virtual

seus materiais ou ofereceram promoções especiais para os participantes do
congresso.
E, no final da manhã, os médicos participaram de um dos três
simpósios-satélites oferecidos pelos
patrocinadores.
Tudo ao vivo, simultâneo, interativo,
na velocidade da internet: um congresso curto (apenas uma manhã), com sessões de conteúdo estritamente prático,
baseado na discussão de casos clínicos
e troca de experiências entre todos que
assistiam. Nada de aulas longas e expositivas. A regra do dia foi encurtar distâncias e compartilhar conhecimentos.
Em uma área à parte, separada
da área científica, pacientes puderam
também enviar suas perguntas e tirar
suas dúvidas ao vivo, em um vídeo-chat
com os médicos: mais uma iniciativa da
ABORL-CCF, e de seu presidente atual,
Dr. Marcelo Hueb, para aproximar a
entidade/especialidade do grande
público.
| Mai-Jun 2012

25

Atualização Médica

Estandes virtuais dos patrocinadores

Mas, por que fazer um Congresso
Virtual?
É inegável que a internet propiciou
um aumento substancial na velocidade
com que as informações circulam. Na
área médica, um estudo que é publicado hoje, amanhã já está sendo discutido, apresentado em reuniões médicas,
simpósios, encontros e minieventos
presenciais ou por meio da web.

A realização do congresso
virtual possibilita que todos
os interessados ligados
à entidade possam se
aproximar uns dos outros,
para debaterem todas
aquelas informações e
conhecimentos que se
pulverizaram na internet.

A realização do congresso virtual
possibilita que todos os interessados
ligados à entidade possam se aproximar uns dos outros, ainda que virtualmente, para debaterem de forma
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Mas o congresso virtual, com seu
mais estruturada todas
aquelas
informações caráter inteiramente científico e sua
e conhecimentos que abrangência sem limites geográficos,
se pulverizaram na in- sem as dificuldades de agenda ou
ternet desde o último logísticas, e seu custo praticamente
congresso presencial. zero, tornou-se mais um importante
O virtual, portanto, tor- aliado, que se intercala ao congresso
nou-se uma extensão presencial, para manter ativo, com
da sociedade médica, maior periodicidade, o debate cientíuma valiosa prestação fico e a divisão de um conhecimento
de serviço aos seus as- com o qual todos só têm a ganhar:
sociados, com o objeti- médicos, que se mantêm atualizados;
vo pura e simplesmente entidade, que presta um valioso servide continuar a difundir conhecimento. ço a seus associados; patrocinadores,
Sem custos extras, sem taxas de ins- que entram nas casas de seu públicocrição. Prestação de serviço, ciência e -alvo e demonstram seu compromiscompartilhamento de conhecimentos, so com a especialidade; e pacientes,
que, imaginamos, vão colher os frutos
de forma ética e conveniente.
O conteúdo gerado ao vivo, fru- de receber melhores tratamentos, por
to de um amplo debate, tem caráter médicos de uma especialidade unida
plural e apresenta respostas construí- e conhecedora das melhores práticas.
A ABORL-CCF foi a entidade médidas “a muitas mãos”. Esse conteúdo,
que continua gravado e disponível a ca pioneira na realização de congresqualquer momento, na íntegra, é de sos médicos on-line ao vivo, no Brasil.
grande valia para todos
que queiram ver e rever
as sessões, sejam eles
médicos jovens, saindo
da vida acadêmica para
a prática clínica diária,
sejam médicos experientes, que veem na
internet uma ferramenta
útil para se manterem
atualizados. Com base
nisto, a ABORL-CCF
decidiu que o congresSimpósios-satélites oferecidos pelos patrocinadores
so virtual, a partir de
Com esta iniciativa, além de outras,
2013, será realizado anualmente.
Isto significa que os congressos coordenadas pelo seu departamento
virtuais vão substituir os presenciais? de Educação Continuada, a entidade
Não, de modo algum. Congressos demonstra seu compromisso com a
presenciais, realizados normalmente a formação dos seus médicos, agora e
cada dois ou quatro anos, continuam no futuro.
imprescindíveis, porque é neles que se
estreitam laços, discutem-se novos temas, encontram-se amigos e colegas
que se admiram e que aprendem uns
com os outros. A internet, agora e por
um bom tempo, dificilmente terá con- Dr. Renato Roithmann é Presidente do 2º
Congresso On-Line da ABORL-CCF.
dições de substituir isso.
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Evento

EMPREENDEDORES DA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA E PERSONALIDADES
DA SAÚDE SÃO HOMENAGEADOS

Em 26 de abril, o Sindicato da
Indústria de Produtos Farmacêuticos
no Estado de São Paulo (Sindusfarma)
realizou a solenidade de entrega do
Colar Cândido Fontoura do Mérito
Industrial Farmacêutico para 44 empreendedores do setor farmacêutico
e personalidades da área da saúde. O
evento, que teve lugar no Golden Hall
do World Trade Center, em São Paulo,
marcou o 79º aniversário da entidade e comemorou o Dia da Indústria
Farmacêutica Paulista. Cerca de 700
pessoas participaram do evento.
As personalidades homenageadas foram o Prof. Giovanni Guido
Cerri, Secretário Estadual da Saúde
de São Paulo; a Irmã Maria Thereza
Lorenzzoni, Diretora do Hospital Santa
Marcelina; o Prof. Jorge Kalil, Diretor
do Instituto Butantan; e a ex-Ministra
Dorothea Werneck.
Em suas mensagens de agradecimento, as quatro personalidades foram unânimes em ressaltar o destacado papel desempenhado pela indústria
28

farmacêutica para a promoção da saúde no País.
O presidente da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), Dirceu
Barbano, e o senador Paulo Bauer
também prestigiaram a cerimônia. O
deputado federal Arnaldo Faria de Sá
também participou do evento.

Paolo Bellotti, que recebeu a comenda na categoria Empresários/
Dirigentes Executivos, discursou em
nome dos homenageados.
No final da cerimônia, foi lançada a
edição atualizada do pôster A História
das Fusões, que mapeia em uma linha do tempo a dinâmica de consolidações da indústria farmacêutica no

História das fusões
Ao agradecer a presença de ambos, a diretoria do Sindusfarma manifestou publicamente seu reconhecimento pelo relevante trabalho de
modernização da Anvisa, desenvolvido
por Barbano. E destacou a atuação do
senador Bauer, autor da Proposta de
emenda à Constituição, que isenta os
medicamentos de uso humano de todos os impostos.
O evento foi aberto pelo presidente
do Sindusfarma, Omilton Visconde Jr.,
que saudou os presentes e os comendadores agraciados neste ano e nas
edições anteriores.

Quarenta e quatro
personalidades receberam o
Colar Cândido Fontoura, em
cerimônia realiza no Golden
Hall do World Trade Center,
em São Paulo, que reuniu
cerca de 700 pessoas.
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Brasil no período de
1965 a 2012. Todos
os presentes receberam um exemplar
do pôster.

Dr. Nelson Mussolini

Empresas apoiadoras
Dr. Lauro Moretto

As empresas Barclays Capital,
EMS Pharma, Merck Serono, Weathon
Brasil, com o apoio da ddCom
Systems e da Hypermarcas, se associaram ao Sindusfarma na realização
da solenidade.
Confira a seguir, os agraciados de 2012 com o Colar Cândido
Fontoura do Mérito Industrial
Farmacêutico:
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PROFISSIONAIS
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Alcides Horie

Dimitri Lunin

Eduardo Alejandro Sedano

Enrico Gustavo Rossi

Flavio José Rodrigues de Aguiar

Henrique P. C. de Barros Barreto

Heros Brown da Silva

Jayme Segal

Jorge Miguel Samia
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PROFISSIONAIS (continuação)
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José Nicola Saran

José Pedro Salgado Egreja

José Ximenes

Luiz Alberto Maschietto

Luiz Oscar Cumer

Magyd Name

Marcio Antônio da F. e Silva

Maria Lucia N. S. de Dalgo

Mario Augusto dos Passos
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PROFISSIONAIS (continuação)

Ruderico P. C. Moraes

Sergio Hugo Manetti

Yosimitu Furukava

Alberto Pinto Serra

Aldo Macellaro

EMPRESÁRIOS / EXECUTIVOS

Adhemar Purchio

O evento marcou o
79º aniversário da
entidade e comemorou
o Dia da Indústria
Farmacêutica Paulista.

Antonio Benedito Brianti
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Cesar Preti
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Escolha a opção que combina com você!

Soluções em interatividade

- marketing digital
- sites, portais e hot sites
- sistemas customizados
- e-mail marketing
- estratégia digital

(11) 3045-0907

3dgarage@3dgarage.com.br
www.3dgarage.com.br
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EMPRESÁRIOS / EXECUTIVOS (continuação)
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Dagoberto Lima Godoy

Eloisio Cruz Geraldi

Ernest Egli

Ernesto Neumann

Guilherme Emrich

Hansruedi Wipf

Otto Fernando de Brito Ewald

Paolo Gugliemo Bellotti

Varso Toppjian
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PARCEIROS

Alberto Rany Mansur

Luiz Carlos Fontes

Paulo Gonçalves

AUTORIDADES
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Ronaldo José Neves de Carvalho

Walter Sagesser

Giovanni Guido Cerri

Jorge Kalil

Irmã Maria Thereza Lorenzzoni

Dorothea Werneck
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Tendência

NOVAS TECNOLOGIAS PARA ENTENDER AS
MUDANÇAS DE HÁBITO DOS PACIENTES
As doenças crônicas respondem
atualmente por 75% de todos os gastos com saúde em países desenvolvidos. Diante disso, empresas do setor
começarão a sofrer pressões para demonstrar que estão ajudando seus pacientes a adotar hábitos mais saudáveis
e lidar com doenças de forma mais efetiva. Essas foram algumas das conclusões do estudo Progressions - The third
place: health care everywhere, realizado
pela Ernst & Young, empresa que atua

Essas inovações estão gerando o
que o relatório descreve como o “terceiro local” em health care, isto é, a
mudança do epicentro do sistema do
hospital e do consultório do médico
para qualquer lugar em que o paciente
estiver. Essas mudanças podem trazer
mais sustentabilidade ao setor, porém,
também irão gerar transtornos para
empresas que não forem capazes de
adaptar seus modelos de negócios a
essa nova realidade.

dieta, controle de peso, e adesão à
medicação.

3. Smarthphones e dispositivos
médicos – A linha que divide objetos
do dia a dia, como celulares e dispositivos médicos está cada vez mais
tênue. Smartphones e outros produtos
com sensores embutidos e redes sem
fio estão permitindo que os pacientes
sejam capazes de gerar e monitorar
suas próprias informações médicas e
interagir com profissionais de saúde
Estudo indica tendência dos pacientes acessarem informações sobre
– sem ter que se losua saúde, por meio da tecnologia, de onde estiverem – sem precisar ir comover até o conao consultório ou ao hospital.
sultório ou hospital.
Ao mesmo tempo,
em serviços de Auditoria, Impostos,
Tecnologia e o “terceiro local” dispositivos médicos estão ficando
Transações Corporativas e Assessoria. em health care
mais inteligentes, conectados e sob
Segundo o relatório, para ter sucontrole dos pacientes.
cesso nesse campo, as empresas terão
O estudo da Ernst & Young lista
de reinventar seus modelos de negó- diversas tendências tecnológicas que
Mudança de comportamento –
cios para torná-los mais centrados no estão gerando essas mudanças no se- um novo negócio
paciente e capazes de gerar mudanças tor de saúde:
de comportamento dos consumidores.
Para entender e influenciar o comEsse imperativo para que as empre1. Próxima geração de mídias so- portamento do paciente e obter sucessas do setor de saúde entendam melhor ciais – Baseadas no aumento do uso so para seus negócios, as companhias
e influenciem positivamente o compor- de mídias sociais especializadas em terão de alavancar conhecimentos no
tamento do consumidor tem sido ace- saúde, que permitem que pacientes, campo da economia comportamental.
lerado por dois fatores. O primeiro deles médicos e outros discutam suas condi- Na última década, grandes avanços
é a necessidade, cada vez mais urgen- ções, efeitos colaterais e alternativas de foram alcançados na compreensão
te, de as empresas de saúde obterem tratamento, novas páginas na internet de pré-conceitos que impedem que
custos mais sustentáveis. A adoção de etc. vão além, utilizando processamen- indivíduos façam mudanças para uma
um estilo de vida mais saudável pode to de linguagem natural e inteligência vida mais saudável.
reduzir significativamente os gastos das artificial para identificar padrões e ten“Empresas de sucesso serão
seguradoras, sobretudo em relação dências entre tópicos de discussão em aquelas que conseguirão unir seu coao tratamento de doenças crônicas. diversos sites.
nhecimento em ciência médica com as
O segundo fator é o uso de tecnologias,
preferências individuais dos consumicomo aplicativos de smartphones, mí2. “Gamification” – Jogos eletrô- dores para cumprir a promessa da medias sociais, sensores e monitores, que nicos e online, muitas vezes tidos dicina personalizada”, avalia Frank de
permitem que indivíduos tenham mais como empecilhos para comportamen- Meijer, líder de Life Science da Ernst &
controle sobre as informações de sua tos saudáveis, estão sendo usados Young Terco no Brasil.
saúde.
para promover bons hábitos, como
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BONS NEGÓCIOS EM UMA
BORRIFADA
Madalena Almeida

O mercado de beleza no Brasil descobriu na água termal
uma importante oportunidade de negócios. O conceito,
que a cada ano ganha mais espaço no País, pode ser um
nicho lucrativo também para a indústria farmacêutica.
O uso de águas minerais com propriedades consideradas medicinais, utilizadas para complementar o tratamento
de vários problemas de saúde, é um hábito ancestral, adotado desde a época
do Império Grego. No Brasil, esse costume é um legado da colonização portuguesa. Durante algumas décadas, a
crenoterapia, como é chamada nos dias
de hoje, foi, inclusive, disciplina conceituada e valorizada, presente em escolas
médicas, como a UFMG e a UFRJ.
Apesar da redução da produção
científica nessa área com a evolução natural no campo médico após o término
da Segunda Guerra Mundial, a Medicina
Termal cresceu no País, bem como o turismo de saúde.
Atualmente, o valor terapêutico
das águas das diversas estâncias hidrominerais brasileiras é reconhecido
internacionalmente.
Mas não é só na área medicinal que
as propriedades da água vêm sendo
exploradas com sucesso. No campo da
beleza, já existem no Brasil produtos à
base de águas minerais que prometem
inúmeros benefícios. São os chamados
dermocosméticos, posicionados entre
medicamentos e os cosméticos comuns e prescritos, normalmente, pelo
médico.
Como revelou Dra. Débora Pedroso,
Diretora Científica e fundadora da
42

PuraInova, os dermocosméticos são
definidos pela Anvisa como produtos
grau 2, ou seja, apresentam características que exigem comprovação de
segurança e eficácia, além de informações e cuidados quanto ao modo e
restrições de uso.
“Também possuem ação bem definida nos mais diversos problemas da
pele e têm eficácia comprovada por
testes laboratoriais, além de serem
produzidos com ingredientes mais potentes e em mais altas concentrações. Os dermocosméticos são comercializados
exclusivamente no canal
farma, com suporte de uma
dermoconsultora especialmente treinada”, explica Dra.
Débora, da PuraInova.

Entre os dermocosméticos, a sensação do momento são os produtos
à base de água termal. Os benefícios
das águas termais/minerais dependem
da sua composição de sais minerais.
Cada água mineral tem uma formulação única. Ou seja, as propriedades
variam de acordo com a região e o
tipo de rocha pelo qual a água passou.
As composições de cada fonte diferenciam-se pelas temperaturas, gases
dissolvidos ou emanados, radioatividade, pH, teor total de sais dissolvidos
em equilíbrio iônico, dureza e concentrações de elementos ou compostos
com propriedades biologicamente ativas etc. A maior parte tem magnésio,
cálcio, ferro e zinco, mas cada marca
tem um diferencial.
A França é o local em que o uso
de água termal para tratamento de

Sensação do momento
Trata-se, na verdade,
de um campo de grande
potencial, que tem atraído
grandes empresas. Além da
PuraInova, comercializam
suas linhas no Brasil a La
Roche-Posay, Vichy, ROC,
Uriage, Avène e, recentemente, a companhia brasileira ASP – Águas de São
Pedro®.
| Mai-Jun 2012

Jöel Ponte, Presidente da PuraInova.

doenças da pele é mais comum.
Naquele país, a Avène mantém, na
cidade do mesmo nome, um hospital
que recebe centenas de pessoas com
queimaduras, cicatrizes e psoríase em
busca de banhos termais que ajudam
a combater esses problemas. Todos
chegam com prescrição médica.
Mais sais minerais
A água termal possui dez vezes
mais sais minerais do que a água mineral, o que garante os benefícios estéticos e terapêuticos que o produto
oferece: limpar, hidratar e acalmar a
pele após tratamentos agressivos.
A explicação é a seguinte: devido à
alta temperatura a que esteve submetida sob o solo, seus minerais são mais
estáveis, ou seja, conseguem penetrar
melhor e oferecer mais benefícios à
pele.
A água termal brasileira é uma das
mais alcalinas e sulfurosas do mundo,
o que a torna ideal justamente para
o tipo de pele que é mais comum no
Brasil: a oleosa. Segundo especialistas, ela reconstitui a barreira de proteção cutânea, deixando a pele mais
saudável, protegida contra agressões
como a poluição. À substância é

atribuída também uma grande capacidade anti-inflamatória e cicatrizante,
além de propriedades nutritivas, que
ajudam a melhorar as defesas, combatendo a expressão de cansaço e,
há quem diga, prevenindo o envelhecimento precoce.
Pode ser utilizada de diferentes formas, tanto pura, na forma de aerossol,
quanto incorporada nas formulações:
emulsões, loções etc.
A água pura, normalmente, é comercializada na forma aerossol, que
proporciona um jato leve e agradável,
muito usada para refrescar a pele, sendo prescrita pelo dermatologista para
uso no pós-peeling ou pós-laser, em
peles sensibilizadas.
Para ajudar a difundir as proprie-

No campo da beleza,
existem no Brasil
produtos à base de águas
minerais que prometem
inúmeros benefícios.
São os chamados
dermocosméticos.

dades da água termal na comunidade
médica, a PuraInova realizou, em novembro último, em Florianópolis (SC),
o simpósio-satélite Desvendando a
ciência por trás das águas e seu uso
na Dermatologia, no último dia do 66º
Congresso Brasileiro de Dermatologia.
Na ocasião, a Dra. Bhertha M. Tamura,
Mestre e Doutora em Dermatologia pela
FMUSP e Chefe da Dermatologia do
AME Barradas, em São Paulo, abordou
os efeitos biológicos das águas minerais
e seus benefícios na pele.
Em sua palestra, a médica lembrou
que existem trabalhos na literatura

sobre ingesta de diferentes tipos de
água, inclusive água retirada do fundo
do mar, com a intenção de tratar doenças difíceis, como a dermatite atópica.
Ela citou outros estudos, mas ainda iniciais, como o de Halevy Skenik S., publicado nos Archives of Dermatology,
em 1998, que mostra a água com fins
terapêuticos em acne, eczema, micose fungoide, pitiríase rubra, urticária
pigmentosa, granuloma anular, entre
outros, que são doenças desafiadoras
para os dermatologistas.
Mercado em crescimento
Hoje, o mercado total brasileiro de
dermocosméticos representa R$ 1,2
bilhão/ano, dos quais 40% são produtos formulados à base de água termal/
mineral, como por exemplo, os portfólios da La Roche-Posay, Avène e Vichy.
No entanto, o costume do uso da
água termal/mineral pura, em spray,
ainda não está disseminado na população brasileira, como está na Europa.
“O custo das águas termais/minerais,
em spray, das marcas importadas,
também é um impeditivo para a maior
parte da população brasileira. Nossa

Fábio Lazzerini, da Área de Desenvolvimento
da ASP.
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Turismo de saúde
O uso das águas minerais para tratamento de saúde é um procedimento dos
mais antigos. Foi descrito por Heródoto
(450 a.C.), autor da primeira publicação
científica termal. O Termalismo compreende
as diferentes maneiras de utilização da água
mineral e sua aplicação em tratamentos de
saúde. A Crenoterapia consiste na indicação e uso de águas minerais com finalidade
terapêutica, atuando de maneira complementar aos demais tratamentos de saúde.
No Brasil, a partir da década de 1990, a
Crenoterapia passou a dedicar-se a abordagens coletivas, tanto de prevenção quanto de promoção e recuperação da saúde,
inserindo neste contexto o conceito de
Turismo Saúde e de Termalismo Social, que
tem por objetivo a busca e a manutenção da
saúde. Países europeus como a Espanha,
a França, a Itália, a Alemanha, a Hungria e
outros adotam desde o início do século XX
o Termalismo Social, no sentido de oferecer
às pessoas idosas tratamentos em estabelecimentos termais especializados, seja para
recuperar ou tratar sua saúde, assim como
preservá-la.
O Brasil abriga importantes estâncias
hidrotermais. Além de Minas Gerais, Goiás
e Rio de Janeiro, São Paulo também é um
dos principais polos do turismo de saúde.
Uma das cidades paulistas mais conhecidas
por suas estações termais é Águas de São
Pedro, no interior do Estado.
A estância de Águas de São Pedro foi
fundada em 25 de julho de 1934, por Octavio
Moura Andrade, quando da inauguração do
Grande Hotel (hoje Grande Hotel São Pedro,
de propriedade do Senac). Reconhecendo a
importância das fontes termais da região, o
Governo do Estado criou, em 19 de junho de
1940, a Estância Hidromineral e Climática de
Águas de São Pedro. Chamada de balneário-cidade, Águas de São Pedro nasceu para
ser uma estância hidromineral, totalmente
planejada com objetivo de atender os que
necessitam de tratamento e turistas em busca de diversão e lazer.
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estratégia é democratizar o
uso com produtos de custo
mais acessível”, explica Jöel
Ponte, presidente e fundador
da PuraInova.
Ainda segundo Ponte, o
mercado nacional de dermocosméticos tem apresentado
crescimento anual da ordem
de 25% nos últimos quatro
anos. Porém, é bastante recente e dominado ainda pelas
marcas importadas. “Diante
disso, acreditamos que existe oportunidade para um laboratório no País oferecer
produtos de alta qualidade
adaptados ao clima e à pele
brasileira, com um preço inferior às marcas importadas e
respondendo à necessidade
do dermatologista”, analisa o
presidente.
Um dos carros-chefe da linha da PuraInova é produzido
com água da Serra do Japi,
apresentando pH fisiológico
(6,2). O produto possui estrôncio em sua composição,
elemento químico que está
relacionado à redução da sensação de irritação da pele.
“Além disso, estudos científicos realizados com esta
água comprovaram sua atividade na produção da filagrina (proteína ligada à barreira
cutânea), de aquaporina-3
(canais de transporte de água
na célula) e multiplicação de
fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno e elastina. A água mineral da Serra do Japi, usada
nos produtos da PuraInova,
foi submetida a vários testes de eficácia, cujos resultados foram publicados na
Revista Científica Surgical and
Cosmetic Dermatology 3(3):
197-202, 2011”, revela Dra.

Débora, da PuraInova.
Entretanto, nas peles não sensibilizadas, a água sozinha não consegue
penetrar. Pensando nisso, a PuraInova
desenvolveu outra linha (a Acquassoma)
à base de água mineral, que usa o lipossoma para carregar a água e seus
sais minerais para as camadas mais
internas da epiderme, proporcionando
a hidratação da pele uma hora após a
aplicação.
Na verdade, o laboratório emprega

Angela Lazzerini, Diretora-Geral da ASP.

a água mineral da Serra do Japi em todos os seus produtos, agregando outros ativos. São eles: Acqua-Age (cremes antissinais diurno FPS30 e noturno
firmador), Acqua-Dry (produtos para
pele oleosa), Acqua-sensive (para pele
sensível) e AcquaBlock (proteção solar
contra raios UVA e UVB).
Início no Brasil
A PuraInova iniciou o desenvolvimento dos seus produtos em março
2009, lançando as primeiras linhas em
novembro de 2010. Hoje, seus compostos estão presentes em 500 drogarias em São Paulo, Rio de Janeiro,
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Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS),
Curitiba (PR) e Belém (PA).
A empresa é responsável pelos
processos de fabricação e controle de
qualidade de todos os produtos, mas
terceiriza a produção em duas fábricas:
a MacSpray, responsável pelas versões
em aerossol, e a K&G pelas emulsões
e loções.
Segundo o presidente da PuraInova,
os consumidores desses itens são essencialmente mulheres das classes A
e B. Além disso, o mercado de maior
potencial concentra-se nas grandes
capitais e nas regiões Sul e Sudeste.
Entretanto, nos últimos anos, as linhas
também vêm registrando forte penetração em capitais do Norte e Nordeste.
“O crescimento do mercado de

Dra. Débora Pedrosa, da PuraInova.

dermocosméticos no País deve-se a
algumas razões: a modernização do
canal farmacêutico, com uma valorização dessa categoria de produtos
(exposição e atendimento); maior entendimento e exigência do consumidor
sobre os benefícios dessas soluções,
e atuação mais forte dos dermatologistas, prescritores desses produtos.
Diante desse cenário favorável, a expectativa da PuraInova é ficar entre as
dez primeiras marcas deste segmento
em cinco anos”, frisa Ponte.
Representante nacional
Apesar da predominância das marcas estrangeiras, o mercado brasileiro
já possui um representante no segmento de dermocosméticos à base de
água termal: a ASP – Águas de São
Pedro®, que envasa e comercializa o
produto desde 2002.
“Entre as águas com benefícios
dermatológicos mais evidentes estão
as de classificação sulfurosa, sendo
a de maior teor sulfídrico a da Fonte
Tabiano, na Itália. No Brasil, a representante desse tipo de água é a Fonte
de Águas de São Pedro (SP), que ainda possui pH mais alcalino que sua
‘irmã’ italiana, o que proporciona maior
poder de limpeza e absorção dérmica

de seus ativos naturais. A
Água Thermal H2OS da
ASP é, naturalmente, encontrada em temperaturas
elevadas, pertencente ao
grupo das águas chamado
clorossulfurosas, obtida da
Fonte da Juventude de São
Pedro, um lençol com 200
milhões de anos”, descreve
Fábio Tadeu Lazzerini, da
área de Desenvolvimento
de Produtos da ASP Águas de São Pedro®.
Classificada como a primeira água das Américas e
a segunda água do mundo
em teor de enxofre, a Água
Thermal H2OS pertence também ao mesmo tipo de água
das fontes de Uriage e Saint-Honoré,
na França; de Aix-la-Chapelle, na
Alemanha; além de Sirmione e Tabiano,
na Itália.
Como representante da Talasso
terapia (terapêutica por meio de recursos naturais marinhos ou litorâneos), a
ASP produz ainda a “Água Mãe” como
solução hipersalina 100% natural.
“Esta água possui mais de cinco vezes a salinidade superior à da marinha
e com a exclusiva presença de todos
os elementos químicos da tabela periódica. Seus princípios e evidências de
benefícios à saúde podem ser correlacionados às famosas aplicações e produtos do Mar Morto, em Israel. Suas
recomendações de usos são: banhos,
terapias ortomoleculares, máscaras ou
protocolos estéticos, seborreia, psoríase, nutrição, tonificação etc.”, complementa Angela Lazzerini, DiretoraGeral da ASP.
Como se vê, o segmento de beleza no Brasil cresce a passos largos.
Portanto, por todos os benefícios que
esses produtos proporcionam e pelo
potencial hidromineral do País, a indústria farmacêutica tem um grande
mercado a desbravar.
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Ponto de Vista

APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS
ÀS ÁREAS TÉCNICAS DA ANVISA EM
GRAU RECURSAL
O EMBATE ENTRE O FORMALISMO E A BUSCA DA VERDADE REAL NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Dr. Rogério Leal Damasceno

O processo administrativo guarda
algumas semelhanças em relação ao
processo judicial, mas não uma completa identidade, porquanto diversos
dos princípios que norteiam um e outro
são distintos, implicando, logicamente,
soluções diferentes para uma mesma situação, quando analisada sob o prisma
jurídico de cada uma dessas espécies
de procedimento.
Não obstante, por vezes, verifica-se
que a Administração Pública, utilizando-se equivocadamente de princípios do
processo judiciário, cria burocracias e
formalidades incompatíveis com o sistema mais singelo e célere (ao menos na
teoria) do processo administrativo.
Nesse contexto, a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) não é
exceção e tem optado por indeferir petições submetidas às áreas técnicas da
Agência a admitir a juntada de novos
documentos, nas hipóteses em que entende que os mesmos deveriam ter sido
juntados anteriormente, quando do protocolo da correspondente petição.
Diante desse cenário, cabe discutir
a legalidade de eventual decisão administrativa, mesmo em grau recursal, que
negue a apreciação de novos documentos juntados em processo administrativo
sanitário, dirigido às áreas técnicas da
Anvisa.
Inicialmente, cabe destacar que a
Agência tem por finalidade institucional,
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conforme a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, promover a proteção da
saúde da população, o que se dá de
maneira complexa, não apenas pela
proibição da comercialização de produtos que não atendam aos requisitos de
eficácia e segurança necessários, como

A Administração
Pública, utilizando-se
equivocadamente de
princípios do processo
judiciário, cria burocracias e
formalidades incompatíveis
com o sistema do
processo administrativo.

também pela viabilização da comercialização do maior número de medicamentos seguros e eficazes, proporcionando à população acesso ao tratamento
médico adequado, seja pela oferta de
novos produtos que trarão alternativas

terapêuticas inéditas aos pacientes,
seja pela oferta de medicamentos que
concorrerão entre si, provocando uma
diminuição no custo de tratamento dos
mesmos.
Destarte, considerando sua função
institucional, a Anvisa deveria sempre
priorizar a análise da segurança e eficácia dos medicamentos à mera burocracia protocolar, buscando verificar a
qualidade dos produtos postos ao seu
exame, solicitando, por meio de exigências, as comprovações cabíveis, em vez
de simplesmente indeferir o pedido de
seu registro ou renovação. Todavia, a
Agência tem optado, preferencialmente,
por indeferir tais pedidos, baseando-se
na Resolução RDC nº 204, de 6 de julho
de 2005, que regulamenta o procedimento de petições submetidas à análise
pelos setores técnicos da Anvisa, e que
estabelece que “não são passíveis de
exigência técnica as petições que não
estiverem instruídas com a documentação exigida quando do seu protocolo”.
Trata-se de um procedimento incompatível com a finalidade da Agência
e, mesmo, com a legislação aplicável ao
processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, especialmente a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro
de 1999.
A referida norma determina que sejam observados no processo administrativo pela Administração Pública Federal
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e, logo, pela Anvisa, entre outros, os
princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, contraditório, interesse público e eficiência – e, por outro lado, a
observância a esses princípios implica a
necessidade de uma mudança de postura da Agência ante a situação descrita.
Além desses princípios, a Lei nº
9.784/1999 aponta especificamente a
necessidade de adoção de formas simples no processo administrativo, a garantia do direito à produção de provas e
a interpretação da norma administrativa

A Anvisa tem por
finalidade institucional
promover a proteção da
saúde da população.

da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige.
Ademais, também são asseguradas ao
administrado a facilitação do exercício
de seus direitos e a apresentação de
documentos antes da decisão, os quais
devem necessariamente ser objeto de
consideração pelo órgão competente.
Por fim, a Lei nº 9.784/1999 estabelece a possibilidade de o interessado,
antes da tomada da decisão, mesmo em
grau recursal, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias,
bem como aduzir alegações referentes
à matéria objeto do processo, estabelecendo que somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada,
as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.
Todos esses procedimentos deixam
evidente que o processo administrativo
visa à “verdade real”, permitindo que os

administrados busquem trazer aos autos todos os elementos de prova que
considerarem aptos a comprovar suas
alegações. Trata-se do corolário do direito constitucional da ampla defesa, de
observância obrigatória também no processo administrativo.
Logo, considerado o panorama legal
existente, a decisão que nega a possibilidade de análise de documento, juntado
posteriormente ao protocolo da petição
de registro de medicamento, ou sua
renovação em processo administrativo
sanitário é patentemente ilegal e contraria os objetivos institucionais da Anvisa,
devendo, portanto, o órgão rever tal posicionamento, sob pena de ver “judicializado” o processo administrativo sanitário, para a correção dessa distorção.

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

QUANDO AS MARCAS BRILHAM
Mario Fernandes

O segredo da fidelidade consistente e duradoura
está na revelação do Significado Universal,
verdadeiramente, a grande energia geradora de brilho.

“As marcas existem para
brilhar”
Trago duas notícias. Uma ruim e
uma outra muito boa. A ruim: mais
de 90% do mercado é constituído de
marcas de “Brilho Pálido”. É provável
que algumas de suas marcas façam
parte dessa imensa constelação. A
boa notícia: mais de 90% do mercado é constituído por marcas de “Brilho
Pálido”, sugerindo inúmeras oportunidades em potencial para serem transformadas em “Estrelas Brilhantes”,
aquelas marcas que se destacam reluzentes no “firmamento”, que é a mente
do médico.
Oito perguntas que merecem respostas imediatas:
O que é uma “Estrela de
Brilho Pálido”?
É aquela marca que tanto faz
para o médico. Portanto, tanto faz
como tanto fez prescrevê-la ou substituí-la por uma marca similar ou até
por genérico. Algumas são até prescritas. Um dia é a primeira na lembrança; em outros momentos cede lugar
para concorrentes. Às vezes, some do
“firmamento”, causando estragos nos
departamentos de marketing, vendas
e fortes repercussões no financeiro.
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O brilho varia de intensidade. Talvez
aconteça por não ter brilho próprio, ou
seja, não é uma “Estrela”. Seu brilho
é resultado de um verniz aplicado na
superfície da percepção, não tendo
atingido as alturas do “firmamento”.
E o que é “Estrela Brilhante”?
Mesmo sabendo da existência de dezenas de outras
marcas com a mesma composição,
o médico é fiel a ela. Não se trata
de superficial lembrança, resultado
do mecânico “trabalho de marca”,
e nem por causa de um temporário
diferencial competitivo.
Existe profunda relação de gratidão, de confiança e respeito mútuo: do médico pela marca e, principalmente, da marca pelo médico.
Sinceridade na informação, colocando “luz nos efeitos indesejáveis
comumente escondidos nas trevas”.
O segredo da fidelidade consistente e duradoura está na revelação
do Significado Universal, verdadeiramente, a grande energia geradora de brilho. É a verdade que não
a vemos, mas a percebemos e a
sentimos.
Isso é verdade?
O que você acha dessas marcas: Puran T4, Medley, Roche,

Floratil, Redoxon, Plenty, Pylori Pac,
Supradyn, Stilnox, Digesan, Lexotan,
Targifor C, Bepantol e Bactrim?
O Significado Universal da
marca é uma descoberta
recente?
Nem tanto. Observe a “idade” das
marcas acima. Olhando para a lista
das 100 marcas mais valiosas do mundo do mercado global, editada pela
empresa Interbrand, estaremos diante
de significados que desobedecem ao
famoso “ciclo de vida do produto”.
De onde surgiu essa ideia?
O Significado Universal é assunto da psicologia, ciência
humana raramente considerada nos
livros de marketing e ausente dos
Busines Plan, cujo conteúdo contempla quase com exclusividade os aspectos tangíveis do produto, do mercado e do target. Não é uma dessas
teorias de marketing que aparecem
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vez por outra e cujo brilho
tem pouca duração. Com
a mesma velocidade que
surgem se apagam. Não é
algo específico, portanto, limitado ao marketing. Faz parte
do patrimônio da humanidade e
é parte integrante de nossa percepção que capta, independentemente de raça, cultura e região, o
brilho, o colorido coletivo e universal
dos objetos, pessoas e situações.
O Significado Universal é
uma ideia que se agrega
ao produto?
Não, absolutamente não.
Trata-se da verdade simbólica
do produto percebida pelo inconsciente coletivo. Isso quer
dizer que não se encontra no
produto, e sim na mentes. Porém, é tão
real e verdadeiro quanto o que se vê.

E a Anvisa com sua implacável RDC 96/08?
Sem problemas. Nada que uma
leitura atenta de meia dúzia de estudos
não resolva. Sempre a “palavra-chave” estará presente em um ou mais. É ela quem
abrirá a porta para a intuição penetrar no
universo (inconsciente) dos Significados
Universais. Por mais racionais que sejam, os pesquisadores não perderam a
condição de humanos, e as mentes não
são tão racionais como muitos gostariam
que fossem. A sabedoria do inconsciente
transbordará e se fará presente.
O sucesso da Sibutramina — via
Plenty — credito à palavra-chave “sustentável” (perda de peso) que, no contexto
obesidade, abre caminho para “a sustentável leveza do ser”. Acontece que nosso
hábito de leitura está viciado em focar em
atributos. E, como diz o sábio ditado chinês, quem pensa com os olhos, engana-se facilmente.

Parece uma ideia de viés
exótico!
E aquilo que nesse momento
se revelará aos povos;
Surpreenderá a todos, não por ser
exótico;
Mas pelo fato de poder ter sempre
estado oculto;
Quando terá sido o óbvio.
(Um Índio, de Caetano Veloso)

Mario Fernandes é Fundador e Consultor de branding da
Lápis de Cor.
		
E-mail: mario.fernandes@lapisdecorpublicidade.com.br

Formação de Representantes
Gerência Distrital
Pesquisa Clínica
Treinamentos In Company
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Recrutamento e Seleção

SUPERAÇÃO, SUCESSO E
ENTUSIASMO
Arnaldo Pedace

Permita que a vida se mostre por inteiro, com suas falhas e mazelas,
não tenha medo de interagir.

Com certeza, você já conheceu, ou
pelo menos ouviu falar, aqueles profissionais que entram em uma empresa
como office-boy e chegam à presidência, graças única e exclusivamente
ao seu esforço e competência. Para
a geração de profissionais anterior à
nossa, essas histórias eram sinônimos
de uma carreira de sucesso. Mas para
nós, profissionais modernos, como
é possível ocupar um cargo tão alto
sem uma pós-graduação, MBA, sem
estágio no exterior ou sem falar inglês
fluentemente?
É incontestável que o mundo de
30 ou 40 anos atrás, quando muita
gente fazia carreira dessa forma, era
bem menos complexo que o de agora. Hoje, o profissional que sonha com
o sucesso já tem de começar a carreira com diploma superior, pelo menos um idioma estrangeiro, domínio
de ferramentas de informática e uma
lista enorme de outras competências.
O fato é que, assim como as empresas
precisam ser altamente competitivas
para ter bons resultados, os profissionais que desejam ser bem-sucedidos
também fazem de tudo para se manter competitivos.
No mundo do esporte não é diferente. Quando você pensa em histórias de superação de limites vem logo
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aquela imagem da maratonista suíça
cambaleando quase desfalecida para
cruzar a linha final. Ela não venceu a
prova. Sua classificação nem foi importante. Mas a imagem de alguém
que, contrariando as próprias fraquezas, busca forças para atingir o objetivo é emblemática.
Na história da humanidade há diversos casos de pessoas que se destacaram em meio às mais diversas dificuldades. Beethoven, mesmo surdo,
continuava compondo. Grande parte
de suas obras foi realizada no período
de maior gravidade de sua doença.
Clodoaldo Francisco da Silva é outro exemplo de história da vida real.
Até pouco tempo desconhecido, e
talvez com grande possibilidade de
ser “mais um”, destacou-se ao vencer não só seis medalhas de ouro na
natação das últimas Paraolimpíadas,
como venceu o preconceito. Mostrou
que é possível ser um atleta de alta
performance mesmo sendo uma pessoa com deficiência. Os antigos gregos foram mestres em criar histórias
de pessoas e seres extraordinários.
Destaca-se a história de Hércules e
seus 12 trabalhos. Como se forma um
campeão? Entre tantas características importantes, uma se destaca: a
superação!

A superação vem basicamente da
vontade de realizar algo maior, de superar os limites, de alcançar o topo.
É isso que torna algumas pessoas especiais. Vencedoras!
O esporte mundial é um catalisador de situações de superação humana. Uma das mais destacadas foi
o bicampeonato mundial da seleção
brasileira masculina de vôlei, pois traduzem o mais alto espírito de superação do ser humano. Pessoas comuns
capazes de atingir o mais elevado
posto em sua atividade: o sucesso!
O trabalho em equipe é cada vez
mais um diferencial competitivo. Se
sozinho é possível alcançar elevados
índices de produtividade, em equipe
os resultados se multiplicam. Aqui
cabe lembrar a diferença entre equipe
(ou time) e grupo.
Uma equipe é constituída de pessoas que têm objetivos em comum.
Trabalham para o mesmo propósito
e, por isso, não competem entre si,
mas cooperam. O grupo é um amontoado de pessoas que estão juntas
por alguma afinidade, mas que não
garante o alcance de resultados comuns. Voltando ao diferencial que o
trabalho em equipe proporciona, vale
destacar que quando se trabalha em
equipe a diversidade é importante
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Quando colocamos nossas
emoções positivas em
prol de uma atividade,
nos sentimos contagiados
pelo sucesso.

para o resultado positivo. Visões diferentes
podem auxiliar na tomada
de decisões, o que sozinho você talvez demorasse mais para encontrar.
A sensação de pertencer a uma equipe é, por si só, motivadora. Ayrton
Senna e Michael Schumacher não seriam grandes vencedores sem o apoio
de uma equipe. Pense nisso quando
surgir aquela oportunidade na empresa de fazer parte de um time para
solucionar um problema que, aparentemente, não tem a ver com você.
A dedicação pessoal é a parte que
cabe a cada um para fazer a diferença. É notória a história que li sobre a
época áurea do Santos Futebol Clube.
Por volta de 1965, um dos destaques
era a dedicação pessoal do maior
jogador de todos os tempos: Pelé.
Aqueles que acompanharam de perto
a trajetória do “Rei do Futebol” contam
que após os treinos ele se dedicava
exclusivamente à cobrança de faltas.
Com isso, muitos de seus gols de falta foram decisivos para o brilhantismo
da era Pelé. Na empresa também é
assim. O profissional que dedica um
tempo extra para aprender algo novo

ou simplesmente busca a qualidade
no que faz, faz a diferença.
A palavra entusiasmo vem do
grego e significa “sopro divino”.
Os antigos gregos eram politeístas, ou
seja, acreditavam em vários deuses.
Entendiam que a pessoa entusiasmada era aquela que estava possuída por
um dos deuses. Sendo assim, poderia transformar a natureza e fazer as
coisas acontecerem. Se traduzirmos
para os dias de hoje: é fazer tudo com
prazer e ter prazer em tudo que faz.
Quando colocamos nossas emoções
positivas em prol de uma atividade,
certamente nos sentimos contagiados
pelo sucesso e também influenciamos
os que estão por perto.

É muito gratificante trabalhar com
pessoas que vibram com o que realizam. Compartilhe! As estradas para
a vitória apontam para aproximação
entre as pessoas, empresas, países,
raças, credos e mundos. O meu amanhã depende do nosso hoje, e não
está escrito em lugar algum que faremos isso sozinhos. Permita que a
vida se mostre por inteiro, com suas
falhas e mazelas, não tenha medo de
interagir.
Tenha certeza que, para um indivíduo ou uma equipe obter o sucesso, é
necessária muita superação. Acreditar
em seu potencial de realização e fazer acontecer. A fórmula do sucesso
é simples, mas exige muita determinação: trabalho em equipe + dedicação
pessoal + emoção + garra + paixão =
conquista!
Por fim, vem a tríade: emoção-garra-paixão. Para transformar tais
sentimentos e sensações em ações
práticas na gestão organizacional é
preciso entusiasmo.
Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais
Trabalhistas do Sindicato das Indústrias de Produtos
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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Farmacogenômica

OS CAMINHOS DA MEDICINA
PERSONALIZADA
Nise Yamaguchi

Os tratamentos do câncer tiveram
enorme avanço nos últimos 40 anos,
com a possibilidade de cura em situação avançada no testículo, em linfomas e leucemias, em diversos tipos
infantis. Com o diagnóstico precoce,
muitos tumores de cabeça e pescoço,
estômago, intestino, mama e pulmão,
entre outros, são curados.
Quanto mais se conhece a estrutura genética das células, de pedaços
de RNA inibidores, dos fatores predisponentes ao câncer, dos mecanismos imunológicos de escape que
fazem com que seja desenvolvida tolerância ao tumor, mais complexa é a

Existem tratamentos
personalizados mais
acessíveis porque evitam
que a pessoa tome
remédios sabidamente
ineficazes ou em dose
inadequada ao paciente.
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compreensão do câncer e dos seus
tratamentos. Muitos dos tratamentos
estruturados anteriormente não levavam em consideração as particularidades herdadas de cada organismo
ao lidar com medicamentos – farmacogenômica. Elas fazem com que
uma medicação relativamente rápida
na eliminação dure horas em alguns
ou mesmo que não ocorra nunca, determinando toxicidades inesperadas.
Ao usar métodos de mensuração
de nucleotídeos enzimáticos, já conseguimos antecipar se determinado
paciente pode ou não ter uma mutação de eliminação de determinado
medicamento.
Outro aspecto importante é a determinação da assinatura genética de
um grupo predominante de células
tumorais, sabendo que as células tumorais vão se diferenciando entre elas
ao longo do tempo, em clones diversos, com mutações e características
diferentes.
Esta assinatura genética pode
ajudar a encontrar tratamento muito
mais específico para um tumor, com
respostas bem melhores do que os
antigos protocolos de assistência

quimioterápica. Por exemplo: os protocolos eram feitos, e ainda o são,
baseados no fato de o tumor ser originário do intestino, ou do tipo adenocarcinoma ou neuroendócrino ou
então do pulmão. Se possuía células
semelhantes a glândulas ou a tecidos
de revestimento.
Hoje, temos tecnologias que chegam bastante além do que o órgão
onde o tumor se originou, mas ainda
se encontram, na maioria dos centros
de estudos, em nível experimental.
Rapidamente este conhecimento é
democratizado, e cada vez mais, surgem medicamentos específicos para
as mutações de genes, que não são
específicas de um órgão de origem.
O que nós, médicos, que cuidamos de vidas, temos como obrigação,
é nos aprimorarmos no conhecimento
do genoma, que abrange a pesquisa do DNA, do RNA, das moléculas
inerentes à conversa intracelular, do
sistema imunológico e do organismo
como um todo, para que possamos
acompanhar a nova linguagem da ciência. Fala-se atualmente em Biologia
de Sistemas, em modelos matemáticos de informática para a associação
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Hoje, é possível ajudar a encontrar tratamento muito mais
específico para um tumor, com respostas bem melhores do que
os antigos protocolos de assistência quimioterápica.

de medicamentos, e, certamente, da
individualização de cada protocolo.
Temos de melhorar a forma como
as amostras tumorais são coletadas
e conservadas, a educação do sistema como um todo e nos prepararmos
para que as regulamentações acompanhem esse novo momento da medicina, para que, em última instância, os
pacientes se beneficiem de tratamentos mais específicos, menos tóxicos e
mais abrangentes.
O custo operacional de toda esta
tecnologia precisa ser absorvido pela
capacitação dos nossos cientistas e
técnicos, bem como das nossas universidades, que podem e devem estar
na liderança desta mudança de paradigmas. Um paciente bem tratado
custa menos para o sistema, sem contar que mantém o seu poder produtivo
e de interação em uma sociedade.

Alguns tratamentos personalizados ainda são caros e, por serem
orais, a saúde suplementar nem
sempre os paga. Mas outros tratamentos personalizados são mais
acessíveis porque evitam que a pessoa tome remédios sabidamente
ineficazes ou em dose inadequada
ao paciente.
Cada vez mais descobrem-se
alimentos que protegem do câncer,
como o chá verde, o brócolis, a couve-flor, a uva, o tomate, o óleo de
peixe, o azeite de oliva. Além disso,
sabe-se que alguns remédios extremamente baratos de combate ao
diabetes, como a metformina, protegem do câncer de intestino, próstata
e mama, assim como a aspirina em
baixas doses. Cada um com os seus
efeitos colaterais e sem que seja
possível o seu uso indiscriminado.

O conhecimento cura e protege
nas doses certas e da forma adequada. Precisamos somente querer que
esteja disponível, buscar incessantemente a atualização científica e movermos o sistema inteiro em benefício
dos pacientes. Se associarmos a esta
medicina personalizada, a humanizada, em que encontramos o indivíduo
no acolhimento e na solidariedade,
teremos uma medicina de ponta, com
pacientes bem cuidados, amorosa e
sabiamente. Certamente, as possibilidades de cura e de bem-estar se ampliarão, melhorando o intercâmbio do
indivíduo com a família, os amigos e a
sociedade.

Nise Yamaguchi é oncologista, Diretora do Instituto
Avanços em Medicina e Pesquisadora da FMUSP.
E-mail: niseyamaguchi@gmail.com
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Responsabilidade Social

ARQUITETURA DE ESCOLHA
Marcelo Weber e Renata Schott

É difícil conseguirmos mudar nossos hábitos. Muitos deles já
estão tão enraizados, que parecem fazer parte da nossa vida.

No início deste ano, os supermercados paulistas deixaram de ter as
populares sacolinhas plásticas disponíveis para embalar as compras. Apesar
de terem sido necessários cinco anos
para amadurecer e lançar a campanha
“Vamos tirar o Planeta do Sufoco”, os
consumidores acharam a mudança repentina e se sentiram lesados.
O custo das sacolas plásticas sempre foi baixo, pois nunca considerou as
externalidades ocultas, ou seja, o custo que não está incluído no preço dos
produtos, já que os fabricantes não precisam arcar com as despesas geradas
pelo recolhimento e destinação adequados ao produto. Essa parte da conta é silenciosamente transferida para o
sistema público de gestão de resíduos
sólidos ou, mais claramente, para o
contribuinte.
Essa não é a primeira vez que o
público reage mal ao ter de sacrificar
algo em benefício do meio ambiente.
No passado, o rodízio de automóveis
foi encarado como uma medida impopular. Porém, de acordo com o ativista
e político Fabio Feldmann, há medidas
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antipopulares que se legitimam no processo, e por isso, hoje, o rodízio já está
incorporado na rotina dos motoristas.
O consumidor reage mal ao dar de
cara com restrições, pois pensa o consumo como um espaço de liberdade,
sem contar que mudar práticas enraizadas é muito mais difícil do que as campanhas de conscientização imaginam.
No caso das sacolas plásticas,
faltou um processo mais efetivo de
sensibilização.
É difícil conseguirmos mudar nossos hábitos. Muitos deles já estão tão
enraizados, que parecem fazer parte da
nossa vida, e se forem alterados, seria
como mudarmos a nós mesmos.
Existe uma corrente em que especialistas em Psicologia Econômica acreditam que o consumidor não aprende.
Ainda que queira tomar a melhor decisão para si ou para a sociedade, o indivíduo perde-se no caminho, porque
não tem as oportunidades necessárias,
feedback, ou o encorajamento para fazer escolhas intertemporais, ou seja,
abrir mão de uma facilidade individual
no presente em troca de um benefício

coletivo futuro. A tendência é agirmos
por inércia, e não tomarmos decisões.
Levando isso em consideração, não se
pode deixar o indivíduo ao léu, e seria
necessário um empurrão que o levasse a escolher aquilo que, no fundo, ele
mesmo sabe que é melhor.
Este empurrão é denominado nudge. O nudge existe o tempo todo: publicidade, marketing, políticas públicas
e muitos serviços, públicos ou privados,
que já induzem permanentemente, e
nem sempre para o bem.
Este empurrão na consciência é
uma importante oportunidade para a indústria farmacêutica se diferenciar, pois
a tendência é que os consumidores se
conscientizem cada vez mais quanto
à questão da sustentabilidade, e, com
isso, reconheçam mais as empresas
que se mostram alinhadas com a questão em todas as suas estratégias.
As oportunidades são muitas. Os
Indicadores Farmasustentável proveem
informações que permitem a reflexão
sobre várias dessas oportunidades.
Uma delas seria Inovação, inovação em embalagem, minimizando ao
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máximo a quantidade e variedade de
matéria-prima, visando economia e facilidade de reciclagem, mantendo, é claro, os limites necessários para proteção
e manutenção do produto.
Outras oportunidades podem ser
analisadas por meio do Indicador
Consumo e Prescrição Responsáveis,
no qual se encontram pontos importantes
a serem refletidos nas estratégias do
setor:
Consumo e Prescrição
Responsáveis
Estimular o consumo
responsável por parte dos
consumidores e pacientes, desencorajando os excessos e o uso inadequado
de seus produtos/serviços, bem como
incentivar a prescrição responsável por
parte dos profissionais de saúde, garantindo o respeito às indicações de bula
dos produtos e/ou indicações testadas
e validadas cientificamente por estudos
clínicos.
• Paciente
Garantir nível de informação adequado ao paciente, em linguagem clara
e acessível, evitando o uso inadequado
do produto prescrito, sobretudo no que
diz respeito às quantidades e ao período de sua utilização.

Propiciar amplo serviço de apoio ao
paciente, contribuindo para a sua aderência aos tratamentos de caráter crônico e, assim, a eficácia do tratamento
indicado.
• Consumidores
Garantir um nível de informação
adequado ao consumidor sobre os produtos comercializados, evitando os ex-

Os Indicadores
Farmasustentável
proveem informações
que permitem a
reflexão sobre várias
oportunidades para
sustentabilidade.

cessos e os erros no ato do consumo e/
ou da administração.
• Profissionais de Saúde
Contribuir para um nível de informação e conhecimento adequado dos profissionais de saúde sobre os produtos

por meio de programas estruturados
e sistemáticos de educação, evitando os excessos e os erros no ato da
prescrição.
• Parceria com os canais de distribuição (atacado e varejo)
Garantir armazenagem, distribuição,
comercialização e dispensação adequadas de seus produtos em toda a rede
de varejo e distribuidores. Contribuir
para a capacitação dos profissionais
que atuam no varejo e são responsáveis
direta ou indiretamente pela manipulação, fracionamento ou dispensação dos
produtos de prescrição.
Trabalhar na Arquitetura de Escolha
do consumidor (nudge), direcionando
para o bem individual e coletivo, é uma
escolha de empresas conscientes do
seu papel na utilização de recursos sem
prejuízo a gerações futuras, ou seja,
empresas que incorporaram a questão
da sustentabilidade em sua gestão.

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

As empresas gigantes, como a General Motors, não nomeiam
só um homem para chefiá-las. Em vez disso, há várias
pessoas, com papéis a desempenhar na companhia.
No último artigo, abordei a matemática associada a alguns conceitos
administrativos que considero serem
um guia para tentar atingir mais rapidamente nossos objetivos. Nesta
edição, dou continuidade ao assunto,
especialmente tratando de poder, arrogância, vaidade, humildade e sucesso.

Poder + Arrogância = Vaidade
Poder + Humildade = Sucesso
O poder é uma doença que tem
vários resultados quando se mistura a
algumas atitudes. Este é um tema de
grande importância, que foi, inclusive,
meu tema do trabalho de formatura do
MBA em Recursos Humanos.
“As pessoas dotadas de grandes
e esplêndidas qualidades não sentem muita dificuldade em admitir
seus erros e fraquezas. Tais pessoas os encaram como algo pelo qual
pagaram, ou até chegam ao ponto
de pensar que, longe de se sentirem
envergonhadas por tais fraquezas,
estão concedendo-lhes a honra de
possuí-las.”
Schopenhauer
Para um executivo superior, a humildade é, geralmente, tida como

56

virtude, não como defeito. Contudo, a
humildade pode ter suas origens tanto no medo de exercer o poder e nas
ansiedades geradas pelo comando,
quanto nos ideais de trabalho em equipe e de cooperação.
Se a humildade não passar de uma
reação às próprias dúvidas e a certo
senso de poder ilegítimo, as consequências serão sentidas em forma de
pecados de omissão. Poder é uma palavra feia. Tem conotações de domínio
e de submissão, de controle e de consentimento, ou seja, a vontade de um
ser humano sacrificada pela autoestima de outro. É uma palavra que evoca
também imagens de um distúrbio humano no qual o orgulho e a ambição
desordenam a percepção.
O poder pode obscurecer a visão
das coisas, distorcê-la por meio de
manipulação e intriga. Não obstante,
é o poder, a capacidade de dominar
e influenciar outras pessoas, que proporciona a base para a direção das organizações e para a execução de objetivos sociais. A liderança é o exercício
do poder.
Se houvesse igualdade completa entre os seres humanos, o poder
estaria ausente da interação deles.
O interesse individual, necessariamente, cederia lugar à cooperação.
Todavia, raros são os momentos em que os interesses pessoais

coincidem, em vez de conflitarem.
À medida que a sociedade e suas instituições se tornam mais complexas, as
divisões de função e de status definem
lealdades e preferências especiais.
O objetivo de grupos particulares
tem sido, com frequência, a preservação do poder e de suas vantagens,
contra as usurpações por parte de
grupos movidos por interesses rivais.
Homens empenhados em atividades que exigem cooperação, devem,
por causa de um objetivo que compartilham, unir suas vontades individuais;
e um objetivo exige esforço comum,
que pode ser frustrado quando há
desconfiança naqueles que detêm o
poder. A desconfiança, seja em relação
à pessoa, seja em relação ao cargo,
pode bloquear a tomada de decisão.
Todavia, há algumas soluções para o
conflito entre poder e objetivo.
Uma solução é a ideologia – uma
visão de um estado ideal em que o
exercício do poder é aceito a serviço
da crença. Mas quando as crenças
se enraízam muito profundamente, a
ideologia pode virar um dogma que
violenta a natureza e a dignidade humanas. Surgem, então, novos conflitos
entre a consciência pessoal e os ideais
coletivos.
Outra solução tradicional para
os conflitos criados pelo poder é
a liderança carismática. A atração
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magnética de um líder carismático induz à lealdade pessoal, assegurando
a aceitação de metas e decisões. Mas
como evitar que tais líderes se tornem
tiranos? Platão falou de filósofos e reis.
Imaginou uma sociedade cujos líderes possuíssem o dom da reflexão e a
perspectiva oferecida pela educação.
Um intelecto educado possui capacidade tanto para a imaginação
quanto para o autocontrole. De acordo
com o ponto de vista de Platão, a subjugação do poder depende, em parte,
das qualidades pessoais dos líderes,
de sua constituição psicológica e do
seu aprendizado escolar. Todavia, o
líder platônico ou qualquer líder carismático, não possui muita atração para
a sociedade contemporânea.
Império da lei
A história recente tem mostrado,
de forma trágica, que tais líderes são,
frequentemente, reprimidos em suas
ações e ideais. Por isso, a maioria das
sociedades estabeleceu o império da
lei e não dos homens. A confiança,
portanto, assenta em instituições e
não em personalidades.
Conferir poder a instituições, uma
terceira solução para o problema do
controle, apresenta seus problemas
próprios. Como o poder é distribuído
entre ocupantes de cargos nas instituições, a determinação de metas e a
alocação de recursos tornam-se complexas. Ademais, os líderes que ascendem aos postos mais elevados de uma
organização não são necessariamente
os mais capazes ou imaginosos. Na
maioria das vezes, o manto da autoridade cai sobre os ombros dos sobreviventes da política organizacional:
aqueles que refletem as características
da “mente empresarial”, uma mente
treinada para calcular, mas não sentir,
para dar maior valor aos meios do que
aos fins e, principalmente, para preservar o poder, ainda que à custa da habilidade política e da iniciativa.

As soluções tradicionais que visam controlar os abusos de poder
não levam em conta a personalidade.
A Psicanálise, a ciência do inconsciente, criada por Sigmund Freud, torna
possível agora compreender como as
personalidades dos líderes acabam
determinando conflitos de poder.
Devido ao fato de a Psicanálise
dar ênfase ao ciclo da vida, a atenção
desloca-se para as origens da necessidade de poder bem cedo na vida e
para as raízes da ansiedade e da atitude defensiva no adulto que procura e
ocupa um cargo empresarial.

A humildade pode ter
suas origens tanto
no medo de exercer o
poder e nas ansiedades
geradas pelo comando,
quanto nos ideais de
trabalho em equipe.

O adulto que assume a liderança
em uma organização leva para seu
serviço uma orientação para o poder,
construída em parte sobre uma fantasia proveniente do passado e em
parte sobre uma avaliação objetiva
das situações e realidades. Quando se
misturam elementos da fantasia e da
realidade, como acontece frequentemente, é difícil distinguir as forças que
atuam sobre os líderes.
Essas forças não constituem
simplesmente realidades que se podem avaliar, medir e convalidar em

consultas com parceiros. Poderosos
elementos subjetivos entram em jogo
– a projeção criativa de uma ideia na
mente de um líder, ou medo irracional,
ou desconfiança, todos eles podendo
predominar sobre as realidades de situações objetivas.
Confiança nos líderes
Geralmente, as pessoas confiam
nos líderes. O letreiro na porta da sala
adverte os frequentadores: “Não atire
no pianista. É o único que conseguimos”; da mesma forma, a ameaça de
uma organização caótica, desprovida
de liderança, é amiúde mais desnorteante que a submissão constante a
executivos medíocres ou impulsivos.
Após ter-se confiado inicialmente em
um líder, a ideia de perturbações em
sua personalidade será difícil de aceitar. Contudo, se ele cometer abusos
de poder ou agir com temeridade,
suas fontes privadas de motivação terão de ser questionadas. O que é que
faz um líder tomar decisões irracionais? O que é que o impele a apresentar à instituição exigências impossíveis
de atender?
“Em 1968, um simpósio realizado
pela American Psychiatric Association,
que abordou Conflitos Particulares
com Consequências Públicas, considerou a possibilidade de os líderes
políticos serem mais vulneráveis às
enfermidades mentais e outras reações ao estresse do que as pessoas
comuns. O argumento apresentado
para os perigos psicológicos do poder
e dos postos sustentava que o poder
detido pelos executivos dificulta sua
capacidade de se protegerem contra
os próprios excessos. A pressão exercida pelas decisões requer certa defesa que impeça que as informações e
a complexidade dos problemas soterrem o indivíduo.
Daí a razão porque, geralmente, os
executivos se isolam da realidade por
meio de staffs, cuja lealdade se volta
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fundamentalmente para eles. O líder
que se faz depositário da lealdade, em
sentido amplo, de seus subordinados
não está “longe de pedir-lhes uma
severa proteção de suas prerrogativas e o apoio irrestrito ao seu poder
monolítico”. Como dependem dele, os
membros do seu staff provavelmente
omitirão informações desagradáveis,
fornecendo-lhe apenas as boas notícias que ele espera.
Os abusos de poder nas organizações são ao mesmo tempo sutis e
cruéis. Já não se trata de simples dominação por líderes e de submissão
por subordinados. A falta de ação no

grave indício de caos psicológico
iminente, é o aparecimento, na psique,
da autoimagem grandiosa – um
padrão interior que é, frequentemente,
reforçado por um staff mal-orientado.
O pecado do orgulho
Os antigos gregos advertiam contra a hybris (insolência), o pecado do
orgulho que se recusa a estabelecer
ou reconhecer os limites do poder.
A psicanálise explica a hybris como
sendo o fracasso de um indivíduo
em modificar ou abandonar uma autoimagem grandiosa. Em sua forma

O poder pode obscurecer a visão das coisas,
distorcê-la por meio de manipulação e intriga.

atitudes ambivalentes, em relação a
pais e irmãos, funcionando, dessa forma, com um fraco sentido de tempo e
de relações humanas.
Paradoxalmente, com frequência a
raiva inconsciente favorece as realizações e a ascensão ao poder na vida
empresarial. Ela pode produzir uma
cena de amenidade de caráter, uma
condescendência externa às formas e
convenções da atividade empresarial.
A mesma agressão evita que o indivíduo crie apegos e compromissos
e, no líder complacente, alimenta uma
postura moralmente neutra, atenuando a culpa ou escrúpulos relativos a
atos que constrangeriam pessoas
mais sensíveis. Para o self-made -man,
o perigo da hostilidade inconsciente é
que, uma vez no poder, ele pode achar
que suas formas características de
controle são inadequadas. Aí, então,
a grandiosidade e a hybris podem tornar-se manifestas.
Liderança por consenso

momento apropriado, por exemplo,
perturba aqueles que dependem do
executivo, e, quando o líder não toma
uma medida visível, os subordinados
acham difícil exprimir sua irritação.
Consequentemente, devem suportar
a mágoa em silêncio, o que despersonaliza ainda mais o relacionamento
superior-subordinado.
Utilizar bodes expiatórios (ou os
chamados “para-raios”) para afastar a
controvérsia do chefe-executivo é outra
forma de crueldade. Sua justificativa
política é a preservação de uma faixa
de opções para o executivo. Utilizar
as pessoas com segundas intenções,
entretanto, geralmente, produz nelas
um estado de espírito cauteloso,
uma espécie mesmo de prudência
paranoica. Com o tempo, à medida
que os acontecimentos contrariam
as expectativas, o executivo tornase vulnerável à raiva e à depressão.
O antídoto habitual para as reações
depressivas, provavelmente o mais
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extrema, a grandiosidade vira megalomania. A utilização judiciosa do poder
exige certo sentido de tempo e progressão. A grandiosidade nada sabe
a respeito do tempo, pois todos os
problemas se apresentam no presente. Qualquer delonga entre a intenção
e a ação causa frustração à vítima da
hybris. Onde existe orgulho arrogante,
perde-se a perspectiva do Eu em relação aos outros e das consequências
dos atos pessoais.
A grandiosidade e as resultantes
deformações da consciência de poder de alguém não se restringem aos
“grandes homens”, cujo amor-próprio
independe do posto que ocupem dentro da organização. Os líderes mais
vulneráveis são aqueles que se consideram self-made-man, mesmo diante
de sua dependência em relação ao
cargo e ao poder. Esses homens rejeitam seu passado, porque as hostilidades inconscientes contra si mesmos e
contra as outras pessoas resultam de

Há uma certa sabedoria na vida
das empresas a proteger a instituição contra a grandiosidade nos seus
líderes, seja ela latente ou manifesta. Atualmente, essa proteção toma
a forma de coalizões e de liderança
por consenso. As empresas gigantes,
como a General Motors, não nomeiam
só um homem para chefiá-las. Em vez
disso, há um triunvirato ou outro tipo
de constelação de pessoas, com papéis a desempenhar na empresa, e os
mecanismos de tomada de decisões
requerem o consenso da coalizão
executiva.
Estas são algumas das matemáticas de sucesso que, espero, os ajudem em algo para seu dia a dia.

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

MUITO LOUCAS!
Isabel Vasconcellos

Várias empresas de vanguarda já entenderam que
podem usar a intuição feminina também nos negócios.
As mulheres, por séculos e séculos,
foram consideradas seres frágeis, emocionais, inferiores ao homem, incapazes de raciocínio lógico, muito loucas...
Até a década de 1960, inclusive, diante
das dificuldades cotidianas, a reação
de muitas era simplesmente desmaiar.
Não é difícil perceber que nós próprias,
por muito tempo, acabamos por acreditar nessa fragilidade, nessa fraqueza,
nessa inferioridade que o mundo machista nos impôs.
Interessante é notar que, ao longo
da história da humanidade, encontramos milhares de exemplos de mulheres que desmentem esse estereótipo
de fraqueza. E a mulher de hoje, então!
Trabalha, estuda, muitas são os chefes
de suas famílias, matam um leão por
dia e ainda encontram tempo para fazer
as unhas!
O professor Dr. Joel Rennó Jr. é
Ph.D em psiquiatria e coordenador do
Projeto de Atenção À Saúde da Mulher
do Instituto de Psiquiatria da USP. Ele
chama atenção para dados interessantes. Entre os transtornos de ansiedade, a predominância é de pacientes
do sexo feminino. Veja os dados do Dr.
Joel:
• Ansiedade generalizada: 3,5% nos
homens; 7% nas mulheres;
• Síndrome do pânico: 2,5% nos homens; 5% nas mulheres;
• Estresse pós-traumático: 5% nos homens, 10,4% nas mulheres;
• Fobia social: 11% nos homens, 15%
nas mulheres;
• Fobias (medos diversos: de avião, de
barata etc.): 6% nos homens, 15%
nas mulheres;

• E a depressão (doença) também é
prevalente no sexo feminino, de 60 a
40%.
Dr. Joel explica que muito dessa
diferença se deve à dança dos hormônios no corpo feminino. Na menstruação; na menopausa. A dança hormonal
feminina, o preço que pagamos pela
capacidade de gerar filhos, tem direta
influência sobre o cérebro, sobre os níveis de serotonina e dopamina, sobre a
química cerebral.
Mas não é só esta a causa. A causa
dos transtornos de humor é multifatorial.
Mulheres infelizes no casamento, diz
uma recente pesquisa da Universidade
de Yale, ficam mais doentes do que as
felizes.
Depende das condições de vida,
das circunstâncias, de como se lida com
os sentimentos e com as emoções.
Nós, mulheres, estamos vivendo,
na minha maneira de ver, o mais difícil
momento histórico de nossas vidas.
O verdadeiro feminismo, as mulheres
seriamente organizadas politicamente,
conquistou para nós, em passado recente, todos os direitos que temos hoje
na sociedade e que, por séculos, não
tivemos. Desde o simples e básico direito de votar até o direito ao prazer e à
independência econômica.
Mas estamos sentadas entre duas
cadeiras. Por um lado, fomos para o
mundo produtivo, o mundo dos homens. E, para nos adaptarmos a esse
mundo, nos tornamos um pouco como
eles: adotamos o valores profissionais
deles, nos tornamos agressivas e competitivas e lutamos com as armas deles

(que são armas testoterônicas de conquista, de vale-tudo) para conseguir o
mesmo sucesso profissional que o deles. Por outro lado, relutamos em abrir
mão de nosso papel de rainhas do lar,
das únicas responsáveis pelas coisas
(mil coisas!) do universo doméstico.
Resultado: dupla jornada de trabalho,
falta de tempo, ansiedade, angústia
etc. Não é de se admirar que sejamos
as maiores vítimas dos transtornos do
humor.
Está na hora de nós, mulheres, começarmos a pensar em levar para o
mundo masculino, e testoterônico, um
grande balde de estrogênio e progesterona. Está na hora de questionarmos
a forma masculina de levar o mundo
produtivo, profissional e político. Está
na hora de nos impormos, como femininas, à ordem masculina do mundo.
A natureza e a cultura femininas ficaram, por séculos e séculos, fora dos
mundos produtivo, profissional e político. É hora de nos retransformarmos em
mulheres no trabalho e na política. Este
é o caminho de um neofeminismo. De
uma nova mulher. Mais centrada. Mais
equilibrada. Mais feliz. Um caminho que
pode, sim, contribuir para relações sociais mais felizes e para uma maior paz
no mundo. Uma mulher que sabe que
os valores do Universo Feminino podem e devem fazer parte do mundo
produtivo, como a intuição, por exemplo. Várias empresas de vanguarda já
entenderam que podem usar a intuição
feminina também nos negócios. Nós,
mulheres, podemos melhorar muito a
vida política e as relações empresariais.
Podemos fazer isso. Com a nossa
força. Com a nossa coragem. Com a
nossa visão feminina, intuitiva, construtiva, da vida. Afinal, nós sempre fomos
muito loucas!

Isabel Vasconcellos é escritora, com nove livros
publicados, e apresentadora de TV e rádio.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br
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ACADEMIA NACIONAL DE FARMÁCIA EMPOSSA
NOVOS MEMBROS

Na mesa, acadêmicos e autoridades: João Paulo Vieira, Leon Rabinovitch, Mateus Mandu de Souza, Diogo dos Santos
Miron (Presidente do CRF do Rio Grande do Sul), Célia Chaves (Presidente da Fenafar), Lauro D. Moretto, Caio Romero,
Antonio Gerson Pianetti, Onésio A. Pereira, Vicente Nogueira e Celso Figueiredo Bittencourt.

Em 20 de abril, em uma glamurosa
e emocionante cerimônia, realizada no
Clube Naval do Rio de Janeiro, foram
empossados na Academia Nacional
de Farmácia:
Profa. Dra. Elfriedes
Eva Shermann Schapoval, ocupando
a Cadeira nº 71, Seção de Ciências
Naturais, cujo Patrono é o Dr. Helios
Homero Bernardi; o Prof. Dr. Eduardo
Chaves Leal, Cadeira nº 28, Seção
de Farmácia, Patrono Dr. Oswaldo de
Almeida Costa; e o Prof. Dr. Marcelo
Marcos Morales na Cadeira nº 45,
Seção de Ciências Físicas e Químicas,
Patrono Dr. Paulo Seabra.
O presidente da Academia Nacional
de Farmácia, Dr. Lauro D. Moretto,
e os acadêmicos presentes na solenidade congratularam-se com os
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recém-empossados. Os novos acadêmicos receberam uma saudação especial feita pelo Dr. João Paulo S. Vieira. A

solenidade contou com a participação
de centenas de convidados, que prestigiaram o evento.

Dr. Lauro Moretto com os novos empossados.
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JOGOS ABERTOS SINDUSFARMA TERÃO NOVO
SISTEMA DE PONTUAÇÃO
Os Jogos Abertos Sindusfarma 2012
começam em 7 de julho com importantes
mudanças. O campeão e a classificação
geral dos VI Jogos Abertos Sindusfarma
vão resultar de um novo sistema que atribui pontuações maiores para os esportes coletivos (veja tabela). Outra novidade
será a inclusão de cinco novas categorias
no atletismo, natação, tênis e tênis de
mesa.
A Caminhada da Solidariedade, tradicional evento de abertura dos Jogos,
será realizada no dia 7, no Parque do
Ibirapuera, em São Paulo. As competições terão início na semana seguinte à
abertura, no dia 14 de julho, e o encerramento da temporada será em dezembro.
Essas e outras informações foram divulgadas aos laboratórios em março, no
Sindusfarma, durante encontro que contou com a presença da campeã olímpica
de vôlei Fofão, madrinha dos Jogos de
2011. A cerimônia foi comandada pelo vice-presidente-executivo, Lauro Moretto,
também mentor dos Jogos.
No atletismo, a partir desta edição,
haverá o revezamento 4x100m livre no
masculino e feminino.
Na natação, foram incluídas as provas
de revezamento 4x50m medley masculino, e 4x25m medley feminino. As provas
de 200m nado livre masculino e feminino
foram excluídas.
No tênis, a novidade é a disputa por
duplas masculinas. No tênis de mesa, as
“duplas” vão contemplar as categorias
homens e mulheres.
Patrocinadores
Os patrocinadores dos VI Jogos
Abertos Sindusfarma são: Cristália,
Eurofarma, Graber, Idea, MSD, Theraskin,
Wheaton, Abafarma, FortNox, SanofiAventis, Védat.

Veja a tabela com o novo sistema de pontuação:

NOVO SISTEMA DE PONTUAÇÃO
COLOCAÇÃO

MODALIDADES COLETIVAS

MODALIDADES INDIVIDUAIS

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

15
12
8
6
5
4
3
2

9
7
6
5
4
3
2
1

As oito modalidades dos VI Jogos Abertos Sindusfarma são:

MODALIDADES VI JOGOS ABERTOS SINDUSFARMA
MODALIDADES
ATLETISMO
BASQUETEBOL
FUTEBOL
FUTEBOL SOCIETY
FUTSAL
NATAÇÃO
TÊNIS
TÊNIS DE MESA

CATEGORIAS
FEMININO/MASCULINO/MÁSTER
FEMININO/MASCULINO
MASCULINO
FEMININO/MASCULINO/MÁSTER
FEMININO/MASCULINO
FEMININO/MASCULINO
FEMININO/MASCULINO/MÁSTER
FEMININO/MASCULINO

CURSO DE PESQUISA
CLÍNICA PARA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA
A REPFARMA, empresa que atua em
capacitação na área comercial farmacêutica, oferecerá um curso gratuito para
funcionários da indústria farmacêutica no
Rio de Janeiro, em que serão abordados
aspectos como: desenvolvimento dos
medicamentos, desde a molécula até as
farmácias; dilemas bioéticos envolvendo
pesquisas com seres humanos, entre outros temas.
As inscrições estão abertas para a
turma de 2 de agosto. As vagas são limitadas. Informações: pelo telefone 21
3553 2673 e ou pelo site www.repfarma.
com.

MAIS UMA
AQUISIÇÃO DO
GRUPO RESULTA
Com o objetivo de reforçar sua atuação na área da saúde, o Grupo Resulta
CNP concluiu, em maio, o processo de
aquisição da Medinsight – Decisions in
Healthcare, empresa nacional do segmento da economia da saúde.
Toda a equipe da Medinsight já foi integrada à sede da Resulta CNP, em São
Paulo. A diretoria da companhia informou que não haverá alterações na atual
equipe de trabalho ou marca, permanecendo a identidade Medinsight, agora
como uma empresa do Grupo.
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Farmacovigilância

A IMPORTÂNCIA DA
FARMACOVIGILÂNCIA NO BRASIL
Kelson Rodrigues

O Sistema de Farmacovigilância permite a comunicação de informações
sobre segurança de medicamentos aos médicos e pacientes de modo rápido
e efetivo.
Os medicamentos tornaram-se uma
importante ferramenta terapêutica no
tratamento e profilaxia de muitas enfermidades, sendo responsáveis pela melhora da qualidade de vida das pessoas.
Por outro lado, os medicamentos podem
aumentar os custos da atenção à saúde
quando utilizados inadequadamente ou
levar à ocorrência de reações adversas.
É aí que a Farmacovigilância aparece
e desempenha um papel relevante na
monitoração da segurança em relação
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ao uso de medicamentos. É capaz de
proteger e promover a saúde em âmbito global. Mas para atingir este objetivo,
depende da participação efetiva de cidadãos, pacientes e profissionais de saúde
adeptos à cultura de vigilância em saúde.
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) define a Farmacovigilância como
“a ciência e as atividades relacionadas
à detecção, avaliação, compreensão e
prevenção dos efeitos adversos ou qualquer outro possível problema relacionado

a medicamentos”. Seu alcance inclui fitoterápicos, medicamentos tradicionais e
complementares, produtos derivados de
sangue, produtos biológicos, aparelhos
médicos e vacinas.
Os objetivos da Farmacovigilância
são:
1. A detecção de eventos não previstos ou não observados até a fase III
do estudo clínico dos medicamentos,
anterior à sua comercialização;
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Os detentores de registro
de medicamentos
devem demonstrar que
possuem um Sistema
de Farmacovigilância
devidamente estruturado.

2. A detecção de reações adversas a
medicamentos previstas na literatura,
com a finalidade de estimar a sua real
incidência na população;
3. A detecção de intera
ç ões medicamentosas;
4. A identificação e a quantificação dos
fatores de riscos relativos ao uso dos
medicamentos;
5. A análise e disseminação das informações obtidas entre os profissionais de
saúde e para a população.
Entre os eventos adversos a medicamentos, suas reações são de particular
interesse para a indústria farmacêutica,
pois, conforme a OMS, são efeitos prejudiciais ou indesejáveis que se apresentam após a administração das doses,
normalmente utilizadas no homem para
a profilaxia, o diagnóstico e o tratamento
de uma enfermidade. As reações adversas a medicamentos também representam um problema de saúde pública, pois
ainda que, em geral, possam ser de caráter leve ou moderado, também podem
levar à morte ou ser responsáveis por lesões irreversíveis.
Em países da Europa, como
Inglaterra e França, bem como nos
Estados Unidos e Japão, as indústrias
farmacêuticas, já há vários anos, devem
relatar compulsoriamente às autoridades
sanitárias, informações de segurança

sobre os seus produtos, tanto aquelas
geradas em ensaios clínicos quanto as
relativas a produtos já disponíveis no
mercado.
A importância da Farmacovigilância
no Brasil amplia-se a cada dia. Muito
mais do que monitorar os relatos de
eventos adversos recebidos, os detentores de registro de medicamentos devem
demonstrar que possuem um Sistema
de Farmacovigilância devidamente estruturado com capacidade para gerenciar
o risco dos medicamentos comercializados no País. Ou seja, a partir de agora
se deve provar para a Anvisa que este
sistema funciona na prática.
Aliado à visão estratégica da empresa e fortalecendo a relação médico-empresa-paciente, o Sistema de
Farmacovigilância permite a comunicação de informações sobre segurança de
medicamentos aos médicos e pacientes
de modo rápido e efetivo. Com a RDC
04/2009, em vigor desde 08/02/2010,
da Portaria CVS 05/2010, em vigor desde 06/02/2010, e o início das inspeções
em Farmacovigilância, as agências regulatórias poderão verificar se a indústria farmacêutica inspecionada não está
sendo negligente com o gerenciamento
de risco dos seus produtos. As inspeções serão baseadas em análise documental, visitas presenciais, entrevistas,
revisão de base de dados e na avaliação

do cumprimento das exigências legais.
Anualmente, os detentores de registro
devem realizar uma autoinspeção em
relação às ações de Farmacovigilância,
mantendo em seu poder o registro da
autoinspeção com a descrição das
ações corretivas necessárias.
Temos as legislações abaixo a serem
seguidas:
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa):
A RDC N° 04/09, em vigor desde
08/02/2010 – dispõe sobre a necessidade de promover a identificação precoce
de problemas relacionados com os medicamentos, para prevenir e minimizar os
danos à saúde dos usuários.
Centro de Vigilância Sanitária
(CVS):
Portaria CVS 5, em vigor desde
06/02/2010 – dispõe sobre a atualização do fluxo de notificações em
Farmacovigilância.

Kelson Rodrigues é Diretor de Comunicação do Grupemef
e Gerente de Produtos Hospitalares da União Química.
E-mail: kelson.rodrigues@grupemef.com.br
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Aconteceu

GRUPEMEF REALIZA 1º
PHARMA POINT 2012

A indústria farmacêutica é um dos
setores mais importantes da economia
e vem buscando sempre aprimorar
seus serviços por meio do uso das novas tecnologias que surgem no mercado. Dessa vez, a inovação acontece
com a forma de se comunicar com a
classe médica, com o recente fenômeno do uso dos tablets. O novo gadget
vem sendo amplamente adotado pelo
setor como plataforma de promoção
digital.
Este assunto foi pauta do 1º
Pharma Point 2012, promovido pelo
Grupemef, que reuniu representantes

e profissionais da
indústria farmacêutica para uma troca
de experiências e
informações sobre
o uso das novas tecnologias digitais
adotadas pelo setor, além de discutir
as dificuldades encontradas na utilização dessa nova plataforma digital pelos representantes médicos.
O evento, que aconteceu em 17
de abril, no auditório do Sindusfarma,
em São Paulo, contou com ilustres
convidados: Wilson Borges (GerenteGeral do Zambon), Dr. Tadeu Fernando

Fernandes
(Pediatra),
Andrea
Mitelman (Gestora de Marketing
Digital da Sanofi Aventis), Dr. Odair
Albano (Ginecologista-Obstetra),
Hamilton Conde (Gerente-Geral da
Atitude), Janaina Rosas (DiretoraExecutiva da Triunfo Propaganda)
e Gustavo Risio (da Track Digital).
Com sucesso de público, o debate teve como moderador o consultor

O evento, realizado pelo
Grupemef, teve parceria do
Sindusfarma e organização
e apoio do Grupo Triunfo.
Humberto Katori, Diretor-Geral do Grupemef.
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Nelson Mussolini, Vice-Presidente do Sindusfarma.
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Scher Soares, do Grupo Triunfo.

específico para o assunto, tenha também trânsito e relacionamento com o
mercado para ajudar na organização
do evento e na definição dos painelistas para o debate.
De acordo com Scher Soares, a
presença e participação do público
foram reflexos também da escolha de
um assunto muito oportuno, pois o
processo de adoção dos tablets tem

A grande mudança
em si não diz respeito
ao tablet, mas sim ao
componente de visão e
compreensão da estratégia
de promoção digital.

empresarial e presidente do Grupo
Triunfo, Scher Soares, que extraiu dos
participantes informações a respeito
dos processos de implantação da promoção digital, suas curvas de aprendizados, além dos desafios e tendências
decorrentes do processo de transição.
Quebra de paradigmas
O evento foi realizado pelo Grupemef,
em parceria com o Sindusfarma e organização e apoio do Grupo Triunfo, que
atua nas áreas de tecnologia, propaganda e consultoria e treinamento, com forte atuação no segmento farmacêutico.
De acordo com o presidente do
Grupemef, Humberto Katori, a definição do tema aconteceu após consultas realizadas com executivos do mercado farmacêutico.
Já o moderador foi escolhido por
sua experiência no mercado farmacêutico e grande conhecimento do processo de promoção digital. Segundo
Katori, é fundamental em um processo como esse escolher um parceiro,
que além de possuir o conhecimento

andado rápido e há uma curva de
aprendizado que precisa ser considerada. “As empresas precisam evitar
aderir ao uso da ferramenta apenas
em função de modismo, e devem considerar a revisão da estratégia por detrás da mudança. Há desafios a serem
contemplados e erros que já foram
cometidos e que podem ser evitados.
A grande mudança em si não diz respeito ao tablet, mas sim ao componente de visão e compreensão da

E/D: Wilson Borges (Zambon), Janaina Rosas (Triunfo Propaganda), Dr. Tadeu F. Fernandes (Pediatra), Andrea Mitelman
(Sanofi-Aventis), Gustavo Risio (Track Digital), Dr. Odair Albano (Ginecologista e Obstetra) e Hamilton Conde (Atitude).

Hamilton Conde, da Atitude.

estratégia de promoção digital, o que
demanda aquisição de novos conhecimentos e modelos de trabalho”,
explicou.
Ainda segundo Soares, é fundamental investir tempo junto à Força
de Vendas nesse processo e também
em áreas de marketing e produtos de
conhecimento a respeito da promoção
digital. “Se mudam as plataformas, os
formatos dos materiais e alguns dos
termos usados no mercado, é fundamental também que existam mudanças nos paradigmas e na visão em
relação a esse processo de transição”,
conclui Scher.
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Dose Única

VOCÊ JÁ SE QUEIXOU HOJE?
Floriano Serra

Ao despertar, qualquer que seja o desconforto ou dificuldade que você enfrentará
nas próximas horas, é importante lembrar que você já começa o dia com a imbatível
vantagem de estar vivo.

Reclamar durante o dia é fichinha,
se você considerar que há muita gente
que já acorda se queixando pelos mais
variados motivos:
“— Tive uma noite péssima! Comi
alguma coisa que me fez mal!”
“— Essa noite fez muito frio (ou calor)! Nem consegui dormir direito!”
“— Acordei com dor de cabeça outra vez! Meu dia vai ser horrível!”
“— Droga! Vou ter de trabalhar e
aguentar de novo aquele chefe chato!”
“— Fico doente só de pensar no
trânsito que vou enfrentar!”
É verdade que de vez em
quando a saúde ou circunstâncias
da vida nos impõem uma série de
desconfortos, mas convenhamos
que a maioria deles pode ser resolvida com um pouco de paciência, boa vontade, criatividade ou
um simples comprimido.
O que quase ninguém lembra
ao despertar é de se sentir feliz e
agradecido por ter acordado vivo!
Afinal, qualquer um dos desconfortos exemplificados anteriormente ou qualquer outro que o
leitor possa acrescentar, só acontecerá se houver uma condição
fundamental: você precisa estar
vivo!
Seja para ter uma dor de cabeça, sentir frio ou calor à noite, enfrentar o trânsito ou aguentar um
chefe chato – você precisa estar
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vivo (e, neste último caso, precisa ter
um emprego, o que é mais um motivo
para agradecer).
Concordo que tudo isso é de uma
obviedade cristalina, mas muitas pessoas parecem não se lembrar ou saber que um em cada 200 habitantes é
a média estimada pelos especialistas
para calcular a incidência da Síndrome
de Brugada, conhecida desde 1992.
Essa síncope cardíaca, geralmente, ocorre em repouso ou durante o
sono, o que leva a pessoa a morrer
dormindo.

De resto, reclamar ou queixar-se é
um direito de todos, mas tomar providências para resolver a situação que
causa a reclamação ou queixa também é – mais do que isso – é um dever. Logo, não estou fazendo apologia
do estoicismo nem do conformismo,
mas da priorização dos sentimentos e
das manifestações humanas – principalmente ao dar início a mais uma jornada diária, porque essa atitude será
decisiva para a qualidade do seu dia.
Ao despertar, qualquer que seja o
desconforto ou dificuldade que você
enfrentará nas próximas horas,
é importante lembrar que você
já começa o dia com a imbatível
vantagem de estar vivo.
E assim, depois de agradecer a Deus ou a quem ou ao que
você achar adequado, decida
como poderá superar as dificuldades ou desconfortos, e procure
ocupar seu pensamento e seus
sentimentos com as coisas gratificantes que poderá fazer hoje com
sua vida.
Ou vai permitir que essa vantagem seja esquecida por causa
de uma dor de cabeça, um trânsito caótico ou um chefe chato?
Floriano Serra é Psicólogo, Consultor, Palestrante.
Ministra seminários comportamentais. É
Presidente da SOMMA4 Projetos em Gestão
de Pessoas, autor de vários livros e inúmeros
artigos sobre o comportamento humano.
Ex-diretor de RH e Qualidade de Vida de
empresas nacionais e multinacionais.
E-mail: florianoserra@somma4.com.br
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Idea Brasil traz novidades em
pesquisa para seus clientes.

Perfil do Consumidor

Fluxo no PDV

Estudo de Geomarketing

Perfil – Conheça as características e os hábitos de seus consumidores e trace novas estratégias
para alcançar êxito na satisfação de seus clientes.
Fluxo - Descubra a melhor forma de estabelecer o layout de seu ponto de venda e o quanto
a organização dos produtos influencia nas vendas.
Geo - Avalie como a localização de sua loja e de seus concorrentes interfere em suas vendas.

Trazemos com exclusividade para o mercado farmacêutico.
Utilize o que há de mais moderno atualmente para testes de conceito e comunicação.
A Idea Brasil traz ao mercado a mais poderosa metodologia para testes de atenção
e sentimentos causados por diferentes materiais de comunicação.
A partir da medição e análise das reações psiconeurofisiológicas:
• Monitore o percurso e fixação do olhar diante de peças publicitárias
• Avalie o grau de memorização de seu material ou campanha publicitária
• Mensure o esforço de atenção
• Identifique o nível de emotional arousal e emotional engagement

55 11 3937 8800

portalmoderna.com.br
contato@portalmoderna.com.br
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