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• Nova metodologia de avaliação torna a 
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• A pesquisa Top Suppliers está em fase final de 
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OS 35 ANOS DA REVISTA 
UPPHARMA

Há alguns anos, um poeta brasileiro compôs uma música em que mencionava 
que 30 era o limite para tudo. A canção exaltava que acima dos 30 anos, a 
experiência fazia com que a pessoa conhecesse melhor a vida. Por isso, este 
poeta não confiava em nada e em ninguém com mais de 30 anos. Provavelmente, 
ele estava buscando inocência e não experiência. Inocência é agradável e bonita. 
Mas experiência nos traz segurança para escolhermos os caminhos, saber onde 
pisamos e não darmos um passo maior do que nossas pernas.

Temos a certeza de que após os 30, ou melhor, os 35 anos que comemoramos 
em 2012, alcançamos o objetivo proposto no início dos trabalhos deste projeto, 
que é hoje a Revista UPpharma.  Nossas ações têm sido norteadas pelos anseios 
e necessidades daqueles que nos acompanham ao longo dessa trajetória 
vitoriosa, nossos leitores.

Por isso, celebramos 35 anos de existência com muita alegria. Estamos cientes 
de nossas futuras responsabilidades e desafios para dar continuidade a esse 
trabalho e brindar nosso público com matérias de qualidade, respeitabilidade 
e credibilidade. Agradecemos a cada um que nos ajudou nessa jornada e que 
possa comemorar conosco esse marco histórico da DPM Editora.

Nelson Coelho
Publisher

Editorial
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Programa de Medicamentos via Operadoras 
de Saúde: uma nova oportunidade para a 
Indústria Farmacêutica.

www.epharma.com.brCentral de Atendimento: 11 4689-8686 www.epharma.com.brCentral de Atendimento: 11 4689-8686 www.epharma.com.brAtendimento: 11 4689-8686

A ePharma, com 13 anos de experiência e referência no mercado de PBM, 
está pronta para apoiar a indústria farmacêutica na ampliação do acesso 
aos seus produtos dentro desta nova oportunidade. Solicite uma visita.

•  Rede credenciada com mais 
de 14.000 farmácias no Brasil.

•  Exclusivo programa Specialty 
para produtos oncológicos 
e de alta complexidade.

•  Gestão de grupos de pacientes 
crônicos (GRS).

•  Mais de meio milhão de vidas 
cobertas com subsídio de 
medicamentos.

•  Líder no desenvolvimento 
de programas de adesão da 
indústria farmacêutica (Follow).

•  Gestão de formulários 
de medicamentos com ênfase 
em patologias crônicas.

121105 EPH An-RN ANS UpPharma 205x275mm.indd   1 11/5/12   12:42 PM



Sindusfarma

A GLOBALIZAÇÃO FARMACOPEICA 
Dr. Lauro Moretto

O Comitê de Especialistas em Especificações 
Farmacêuticas da OMS tem conhecimento 
dos esforços dos países para elaborar 
suas farmacopeias, e deverá assumir 
a missão de compor uma política de 
harmonização farmacopeica.

A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) promoveu um encontro em 
Genebra, Suíça, em março deste ano, 
com os representantes de órgãos 
oficiais de seus países-membros res-
ponsáveis pela elaboração de farma-
copeias. O objetivo era conhecer a 
realidade do contexto farmacopeico 
mundial para apresentar os resultados 
ao Comitê de Especialistas em Especi-
ficações Farmacêuticas da OMS.  

Um dos resultados deste encon-
tro foi a constatação de que existem, 
atualmente, 35 farmacopeias, inclusi-
ve, uma da própria OMS. Outra consta-
tação é a de que, com raras exceções, 
a frequência de edições de atualização 
é muito irregular, assim como existem 
muitas diferenças na  estrutura dos ór-
gãos que se encarregam da elabora-
ção das monografias.

A pedido dos participantes da refe-
rida reunião, a OMS decidiu estruturar 
um painel no Congresso da Federação 
Internacional de Farmácia e Ciências 
Farmacêuticas (FIP), realizado no perí-
odo de 3 a 8 de outubro, em Amsterdã, 
Holanda, para expor a situação atual, 
bem como debater com os cientistas 
alguns tópicos que poderiam fazer 
parte de uma política e estratégia glo-
bal de harmonização farmacopeica. 

No âmbito da legalidade, as farma-
copeias são compêndios que elencam 
as monografias de substâncias farma-
cêuticas autorizadas na terapêutica 
de cada país, com descrição de suas 
características físicas, físicoquímicas, 
químicas e biológicas. Também inse-
rem, entre outros capítulos, monogra-
fias que descrevem as formas farma-
cêuticas e preparações, os métodos 
gerais utilizados para as análises, 
tanto dos insumos quanto das formas 
farmacêuticas.  

Atualmente, o Comitê de Especia-
listas em Especificações Farmacêuti-
cas da OMS tem conhecimento dos 
esforços, recursos e estruturas dos pa-
íses para elaborar suas farmacopeias, 
e deverá assumir uma difícil missão de 
compor uma política e estratégia de 
harmonização farmacopeica. Tal tarefa 
da OMS constitui um dos desafios dos 
tempos modernos, ou seja, conseguir 
sinergia entre as instituições existentes 
no sentido de racionalizar a reunião do 
conhecimento já disponível e propor 
uma sistemática para a globalização 
farmacopeica.

No contexto dessa temática, é de 
se prever que a OMS, com suporte 
das autoridades sanitárias dos países-
-membros que a compõe, envidará 
esforços no sentido de ampliar o esco-
po da Farmacopeia Internacional, para 
prover um compêndio com amplitude 
global e que também atenda aos re-
quisitos básicos de cada país, respei-
tando suas individualidades. 

Dr. Lauro Moretto é Vice-Presidente Executivo do 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma) e Presidente 
da Academia Nacional de Farmácia (ANF).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

A existência de farmacopeias, no 
campo farmacêutico, remonta a sécu-
los. São conhecidas várias publicações 
dos egípcios, gregos e persas que de-
ram origem ao que hoje se denomina 
Farmacopeia. O compêndio conside-
rado como sendo a primeira farmaco-
peia foi elaborado por Valerius Cordus, 
em 1542, em Nuremberg. Ele reuniu 
uma coleção de receitas médicas de-
senvolvidas pelas mais eminentes au-
toridades médicas da época e as apre-
sentou ao senado, obtendo aprovação 
para ser usada pelos médicos de sua 
cidade. Alguns registros a designam 
como Farmacopeia Nuremberga.

A primeira farmacopeia em língua 
portuguesa foi editada em 1572, e a 
pioneira edição de uma no Brasil foi a 
Farmacopeia Paulista, em 1917. Esta 
foi organizada por uma comissão, 
cujo presidente foi o professor João 
Florentino Meira de Vasconcellos. 
A 1ª edição da Farmacopeia Brasileira 
foi editada em 1926, elaborada dili-
gentemente pelo professor e tenente 
farmacêutico Rodolpho Albino, como 
responsável do Controle de Qualidade 
do Laboratório Químico Farmacêutico 
do Exército Brasileiro. De 1926 a 2012, 
foram editadas mais quatro edições: a 
2ª em 1959; a 3ª em 1977; a 4ª em 
2004; e a 5ª em 2010.
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Publicações Científicas
Artigos Científicos 
Reprints Exclusivos
Coleção Adis ‐ Drugs
Coleção Advances in Therapy
Publicações Rápidas de Artigos
Cobertura de Congressos Internacionais
Edição Local de Revistas Internacionais
Livros e Capítulos de Livros Medicinais
Imagens Anatômicas, Atlas, etc

e‐Business
WebSite, HotSite & Portal Educacional
Soluções Digitais, Biblioteca Eletrônica
Artigos Científicos Interativos
Vídeo Conferencia, GEO Congress
Library Program‐Digital
e‐learning
Soluções para Tablets & Smartphones
DVD Health a Animações 3D

InScienceCommunications
Educação Médica Continuada
Projetos Especiais sob Medida
Experiência da Prática Clínica
Revistas Jornalista‐Científica
Projetos com Sociedades Médicas
Comentários de Líderes de Opinião/KOL
Programas de Atualização Científica
Monografias & Manuais de Treinamento

Av. Arizona, nº 1.349, 9º andar , Brooklin - CEP 04567-003 | São Paulo | SP | Brasil  Tel: 11 5103-5691 / Fax: 11 5102-2992
mauricio.derzi@springer.com -www.springerhealthcare.com



Alanac

não há comprovação científica de que 
a transmissão da resistência a antibió-
ticos nos animais para seres humanos 
ocorra exclusivamente a partir do con-
sumo da carne, pois há inúmeras ori-
gens possíveis para essa transmissão. 
A própria União Europeia, uma das 
principais referências quando se trata 
de legislação sanitária, informa que os 

Segundo dados do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) e da União Brasileira de 
Avicultura (UBABEF), o Brasil é o tercei-
ro maior produtor, atrás dos Estados 
Unidos e da China, e líder mundial 
em exportação de carne de frango.  
O frango produzido aqui chega a 142 
países, e muito desse sucesso se deve 
à capacidade de produção em larga 
escala com alto índice de qualidade. 
Em relação à carne bovina, o suces-
so se repete, sendo o segundo maior 
produtor, atrás dos Estados Unidos, e 
maior exportador do mundo.

Um dos fatores apontados como 
primordial para atingir esse patamar 
de excelência é uso de antibióticos 
em dosagens efetivas como aditivos 
melhoradores de desempenho, que 
contribuem para promover melhor 
desempenho zooeconômico dos ani-
mais. Tal prática é condenada em di-
versos países e blocos econômicos. 
Por exemplo, a União Europeia proí-
be seu uso desde 2006. Em abril de 
2012, os Estados Unidos passaram a 
recomendar que a prática seja aban-
donada voluntariamente. O medo re-
lacionado a essa prática deriva da re-
mota possibilidade do surgimento de 
cepas resistentes aos antibióticos em-
pregados. Mas até que ponto esse ris-
co supera os benefícios alcançados?

Apesar de todas as proibições e 
restrições impostas por agências re-
guladoras, até o presente momento, 

DESMITIFICANDO CONCEITOS
Douglas Duarte e Fernando Marcussi 

maior crescimento dos animais visando 
somente o lucro?

Esse é um dos maiores mitos que 
necessitam de esclarecimento por parte 
das agências reguladoras e da classe 
profissional. A própria denominação “an-
tibióticos para promoção do crescimen-
to” é enganosa. Os antibióticos atuam 
na eliminação de microorganismos 

dados disponíveis ainda carecem de 
maior consistência para embasar essa 
possibilidade.

Além disso, ainda que microorganis-
mos resistentes possam ser transmiti-
dos pela carne, as operações de pro-
cessamento às quais esse alimento é 
submetido antes do consumo, em ge-
ral, inativam ou matam as bactérias re-
sistentes. E quanto à percepção do pú-
blico de que as empresas utilizam tais 
métodos com o intuito de garantir um 

nocivos ao organismo dos animais, fato 
importante também para evitar o sofri-
mento e maus-tratos de acordo com 
as normas internacionais. Assim como 
nós, seres humanos, normalmente per-
demos peso quando estamos doentes, 
o mesmo ocorre com os animais.

O principal efeito que os antibió-
ticos causam nos animais é a elimi-
nação de microorganismos nocivos 
que se encontram naturalmente na 
flora intestinal. A eliminação desses 
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microorganismos faz com que os 
animais aproveitem melhor o alimen-
to que é oferecido, reduzindo o con-
sumo alimentar e diminuindo o índi-
ce de mortalidade deles. Contudo, é 
sempre importante lembrar que ape-
nas o médico veterinário é capaz de 
indicar o melhor antibiótico para cada 
espécie, de modo a reduzir apenas a 
população dos microorganismos in-
desejados, preservando aqueles que 
contribuem para o desenvolvimento 
saudável dos animais.

A criação de animais de maior por-
te também é favorável sob outro as-
pecto. Para manter a produção nos 
níveis atuais com animais menores, 
seria necessário aumentar considera-
velmente o seu número, o que implica 
aumento de custo em termos de área 
de produção, demandando maior 
espaço físico (o que seria contrário 
às atuais premissas de preservação 
ambiental), alimentação, cuidados 
veterinários, entre outros envolvidos 
diretamente na linha produtiva. Esse 
significativo aumento de custo, inva-
riavelmente, chegaria ao consumidor 
final, prejudicando a participação do 
produto brasileiro, tanto no mercado 
interno quanto no internacional.

Recentemente, alguns estudos 
apresentam dados que contestam 
os benefícios dessa prática. Porém, 
em grande parte, tais estudos são 
feitos em condições ambientais alta-
mente controladas, com um número 
reduzido de animais, em condições 
que não se aproximam do ambiente 
real de produção. Assim, é neces-
sário ter muito cuidado ao analisar o 
resultado desses estudos e compará-
-los com a prática brasileira, um país 
continental e tropical/subtropical que 
possui demandas e características to-
talmente diferentes de outras nações, 
especialmente as da Europa. Cabe 
ressaltar que a produção tecnificada 
em alta escala, atualmente alcançada 
pelo Brasil, permite oferecer alimen-
tos de qualidade, a baixo custo, a um 
crescente número de pessoas, antes 
excluídas do consumo de proteínas 
animais, em virtude dos altos preços 
desses alimentos.

Com a evolução das restrições, al-
ternativas ao uso dos antibióticos estão 
sendo estudadas. Uma das mais pro-
missoras é o uso de probióticos, em 
especial as espécies Streptococcus 
faecium, Lactobacillus acidophilus, 
Saccharomyces cerevisae e Bacillus 

Alanac

subtilis. Tais probióticos são conhe-
cidos por atuar, principalmente, na 
regulação da flora intestinal, e, por 
mecanismo semelhante ao dos antibi-
óticos, podem auxiliar no crescimento 
dos animais. Porém, essa alternativa 
ainda está sendo estudada, em es-
pecial a sua aplicabilidade a grandes 
populações de animais, de modo que 
a demonstração da viabilidade do seu 
uso em curto prazo é pouco provável.

Esse é um dos pontos mais im-
portantes: sendo o Brasil um país de 
tanto destaque na produção e expor-
tação de alimentos de origem animal, 
é necessário um investimento maior 
em pesquisas nessa área, tanto para 
evidenciar a segurança do uso dos 
antibióticos, quanto para a proposi-
ção de alternativas ao seu uso. Apesar 
dos esforços, os estudos disponíveis 
no Brasil ainda são pequenos e pouco 
conclusivos, e a tendência é de que os 
mercados consumidores sejam cada 
vez mais críticos com relação a isso.

Por enquanto, não há evidências 
de que o uso dos antibióticos na pro-
dução de animais de corte seja real-
mente causador dos riscos sanitários, 
alegados para a proibição e restri-
ção de utilização desses medicamen-
tos. Além disso, as alternativas pro-
postas ainda não demonstraram que 
são realmente viáveis na substituição. 
Assim, o uso dos antibióticos conti-
nua a ser uma prática importante para 
a manutenção do lugar de destaque 
que o Brasil ocupa na produção e ex-
portação de carne no mercado mun-
dial. 

Douglas Duarte e Fernando Marcussi são, 
respectivamente, Gerente Técnico Regulatório 
e Analista Técnico Regulatório da Associação 
dos Laboratórios Nacionais (Alanac).
E-mail: tecnica@alanac.org.br

Não há evidências de que o uso dos antibióticos na produção de 
animais de corte seja realmente causador dos riscos sanitários, 
alegados para a proibição de utilização desses medicamentos.
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Top Suppliers

A Pesquisa Top Suppliers já está 
em fase final de apuração. Realizado 
anualmente pela Revista UPpharma e 
o Sistema Informativo SnifBrasil, am-
bos da DPM Editora, o levantamento 
tem como objetivo apontar as empre-
sas mais conceituadas do mercado 
farmacêutico em várias categorias e 
em duas classificações distintas (share 
of mind e conceito).

Na primeira edição de 2013, a 
Revista publicará os finalistas e comu-
nicará a data de entrega da premiação. 
O Prêmio Top Suppliers, que já está 
em sua quinta edição, tem alcançado 
grande reconhecimento no segmento, 
sendo considerado pelos profissionais 
uma ferramenta de trabalho importan-
te, que auxilia na escolha dos melhores 
parceiros comerciais, bem como con-
tribui para o desenvolvimento de for-
necedores em toda cadeia produtiva.

A pesquisa conta com apoio do 
Sindicato da Indústria de Produtos 

PREMIAÇÃO TOP SUPLLIERS ENTRA 
EM FASE FINAL DE APURAÇÃO

O Prêmio Top Suppliers, que está 
em sua quinta edição, 
Já é considerado pelos 
profissionais uma ferramenta 
de trabalho que auxilia na 
escolha dos melhores parceiros 
comerciais.

Patrocínio

Veja a seguir as categorias que serão contempladas no Top Suppliers 2012

Equipamentos de Informática – Hardware;

Automóveis para Frota;

Automóveis para Executivos;

Agências de Propaganda Virtual – WEB;

Software – Comercial/Produção/Automação;

Empresas de PBM.

Distribuidora de Medicamentos;

Pesquisa Ad hoc;

Pesquisa Contínua;

Instituições Financeiras/Bancos;

Hotel para Eventos/Viagens/Congressos;

Editora de Publicações Científicas;

Rede de farmácias/drogarias;

Gráficas;

Agências de Viagens;

Agências de Propaganda; 

Embalagens Promocionais;

Capacitação Profissional;

Suppliers
2012

Prêmio

Farmacêuticos no Estado de São 
Paulo (Sindusfarma), Grupo dos 
Profissionais Executivos do Mercado 
Farmacêutico (Grupemef), Associação 
de Profissionais de Crédito e Cobrança 
(Credinfar), Sociedade Brasileira de 
Medicina Farmacêutica (SBMF) e 
ABCFarma.

Nesta edição, além das categorias 
já conhecidas, uma novidade é a inclu-
são da categoria Empresas de PBM, 
atendendo a uma solicitação dos pró-
prios laboratórios. Também por uma 
sugestão dos profissionais do setor 
farmacêutico, excluímos da apuração 
a categoria Sistema de Comunicação 
Telefonia Móvel. 

O Top Suppliers é uma pesqui-
sa eletrônica em que os participantes 
são convidados a votar espontanea-
mente nas empresas que consideram 
os melhores fornecedores em cada 
área apurada. Além disso, a partici-
pação dos profissionais não está liga-
da a qualquer tipo de premiação ou 
bonificação.

Cada profissional convidado pode 
também indicar outras pessoas da pró-
pria área na empresa em que atuam ou 
de outras Farmacêuticas. Todas as in-
dicações são confirmadas e validadas, 
a fim de garantir a imparcialidade e a 
consistência do levantamento. 

Apoio

Mídias Oficiais
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A excelência em conteúdos 
científicos está no nosso DNA.

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

www.conectfarma.net

AF_an 205x275.indd   1 5/17/12   6:23 PM
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Especial

Quando foi criada, há 35 anos, a Revista UPpharma, editada pela DPM 
Editora, já apresentava uma proposta inovadora: ser uma fonte de informação 
confiável que contribuísse para o crescimento dos profissionais e o desenvolvi-
mento do mercado farmacêutico brasileiro.

Ao longo dos anos, atenta às transformações do setor, a publicação ado-
tou uma linha editorial imparcial e independente, buscando levar aos leitores 
conteúdo útil e atualizado. Para isso, a Revista sempre manteve um canal de 
comunicação aberto com o mercado, recebendo sugestões e opiniões que 
resultaram, muitas vezes, em melhorias importantes, ajudando a fazer deste 
veículo um produto de alta qualidade.

Graças a essa postura séria e profissional, a Revista ganhou credibilidade, 
sendo hoje respeitada no mercado farmacêutico e reconhecida como uma 
ferramenta de trabalho para o dia a dia do setor. Com o advento da inter-
net e o crescimento da comunicação digital, a Revista também se preparou 
para uma nova era. Além da versão impressa, a publicação pode ser con-
ferida bimestralmente online no site da DPM (www.dpm.srv.br), o que asse-
gura um acesso mais rápido e democrático a um número maior de leitores. 
Também foi criado o Hot Site, onde os leitores podem encontrar informações 
mais detalhadas sobre os temas abordados nas reportagens da Revista.  
Com o objetivo de garantir maior dinamismo no fornecimento das informa-

ções, a DPM ainda lançou o portal de notícias Snifbrasil, que complementa o 

ESTAMOS COMEMORANDO OS

DA REVISTA UPPHARMA
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Temos aprimorado constantemente a publicação, a fim 
de atender às necessidades de leitura dos profissionais 
com consistência e modernidade.

conteúdo impresso. Com atualização diária, é um canal de comunicação con-
solidado e de grande audiência no mercado farmacêutico.

A comunicação digital é hoje uma realidade que veio para ficar. Apesar des-
se cenário, a versão impressa da UPpharma possui grande importância, pois 
traz conteúdo amplo e bem elaborado. Temos aprimorado constantemente a 
publicação, a fim de atender às necessidades de leitura dos profissionais com 
consistência e modernidade.

Por ser segmentada, a UPpharma consegue abordar com mais foco e de 
forma mais detalhada os assuntos de interesse do mercado 
farmacêutico. 

Na opinião de Maurício Azêdo, Presidente da 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI), as revistas seg-
mentadas, como a UPpharma, desempenham um papel 
fundamental no campo da informação, pela possibilidade 
que oferecem a determinados setores da sociedade de co-
nhecer aspectos de seu interesse, que, em geral, não figu-
ram na pauta de outras publicações, por  mais amplo que 
seja o conjunto de notícias e reportagens que tais veículos 
produzem e difundem.  

“Por essa razão, a Revista UPpharma merece admiração. 
E essa importância não se esgota nessa oferta de informa-
ções. As revistas segmentadas constituem também um des-
tacado segmento do mercado de trabalho para os profissio-
nais da comunicação. Em algumas cidades e em capitais de 
Estados importantes, o contingente de profissionais alocados 
às revistas segmentadas supera o total de profissionais admiti-
dos pelos veículos tradicionais”, complementa Azêdo.  
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Especial

Cenário promissor

Na visão do presidente da ABI, as revistas segmentadas são tam-
bém uma fonte de aperfeiçoamento da capacidade técnica dos jorna-
listas que as produzem, e também um campo de experimentações de 
formas de se apresentar as matérias, tanto do ponto de vista editorial 
quanto no aspecto gráfico. 

“A Revista UPpharma tem-se constituído em um belo exemplo de to-
dos os aspectos anteriormente assinalados, pela versatilidade de sua pauta, 
ainda que restrita a um aspecto determinado da atividade industrial; pela sensi-
bilidade na apresentação das matérias; pelo bom gosto nas ilustrações e apoio 
fotográfico sempre presente em suas edições. Poucas revistas segmentadas, 
mesmo quando editadas por poderosas empresas, podem exibir a qualidade 
jornalística que ela apresenta. Essa qualidade  impôs  a UPpharma à admiração 
de quantos acompanham sua fecunda trajetória de 35 anos, que agora se com-
pletam”, destaca o presidente da ABI.  

Segundo Azêdo, o horizonte para as publicações segmentadas continua a 
ser altamente favorável, uma vez que o desenvolvimento econômico do País 
exigirá cada vez mais informações especializadas sobre os mais diversos seto-
res. “É certo que, pela projeção que já alcançou e pelo vigor que ostenta nestes 
35 anos, a UPpharma continuará mantendo um papel de ponta nesse campo 
da comunicação. Não há por que temer nessa área a concorrência de formas 

digitais de comunicação, que vão ter de percorrer 
longo caminho para chegar ao patamar em que se 
localiza agora  a UPpharma”, finaliza.

Queremos agradecer aos colaboradores, assi-
nantes e anunciantes da Revista UPpharma, que 
acreditaram em nosso trabalho ao longo desses 
35 anos e nos motivaram a fazer um produto 
cada vez melhor e próximo das expectativas de 
todos.

Confira a seguir outros comentários de en-
tidades representativas da imprensa sobre a 
UPpharma.

A UPpharma sempre 
manteve um canal 
de comunicação 
aberto com o 
mercado, recebendo 
sugestões e opiniões 
que resultaram 
em melhorias 
importantes.

Maurício Azêdo, da ABI
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“No merca-
do competitivo 

em que vivemos, 
toda a forma de co-

municação, seja ela impressa (revista, 
jornal, tabloides), televisiva, radiofônica 
ou pela internet, é extremamente ne-
cessária. Porém, as revistas segmen-
tadas na imprensa brasileira, como a 
UPpharma, são uma maneira de apre-
sentar a força de um setor de merca-
do, valorizando sempre os seus me-
canismos com atividades próprias, às 
vezes, até individuais. Como nos en-
sinou o ‘mago’ das atividades de su-
cesso no mercado internacional, Peter 
Drucker: ‘se você não for o melhor na 
sua rua, jamais conquistará sequer o 
seu bairro, quanto mais sua cidade’. 
Nessa filosofia de mercado segmenta-
do é que se enquadram perfeitamente 
as revistas setorizadas. Vejo, na qua-
lidade de Presidente da Associação 
Paulista de Imprensa, entidade que 
atua há quase 80 anos na defesa da 
liberdade de expressão, do direito da 
informação e da comunicação social 
no Estado de São Paulo, com repre-
sentação de 75.000 jornalistas e co-
municadores sociais, que a Revista 
UPpharma completa 35 anos de inin-
terrupta atividade como um verdadeiro 
veículo social e informativo, agregador 
de valores profissionais, tecnológicos 
e corporativos. Isso, em benefício da 

indústria farmacêutica do País, é al-
tamente positivo e progressista. Por 
quê? Positivo, porque firma, com com-
petência, seu vigor de informar com 
responsabilidade e qualidade os pro-
fissionais da indústria farmacêutica ao 
longo de 35 anos. Essas mais de três 
décadas são a prova viva do seu va-
lor, da seriedade e pluralidade perante 
seu público cativo, o que garante o seu 
singular sucesso em mais de uma ge-
ração. Também progressista, porque, 
além de sair na vanguarda do tempo, 
passados 35 anos de veiculação, de-
monstra estar no caminho certo, ape-
sar de competidores ferozes, como a 
TV, o Rádio e a web (internet), visto 
que a sua credibilidade editorial é in-
contestável, atualizando o seu público 
leitor com trabalho digno de admiração 
profissional. A tendência da imprensa 
brasileira é se manter sempre atenta 
aos sinais de avanço da tecnologia do 
mundo digital: os tablets estão ocu-
pando importante espaço no cenário. 
Hoje, são mais de 1.500.000.000 de 
aparelhos no mundo. O nosso grande 
desafio é não sofrer por antecipação. 
A mídia digital é uma realidade insofis-
mável, mas a criatividade humana é o 
diferencial nesse cenário.”

Sérgio de Azevedo Redó
Presidente da Associação Paulista de Imprensa (API) 

Com o advento 
da internet e o 
crescimento da 
comunicação digital, 
a Revista também se 
preparou para uma 
nova era.
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“É com grande orgulho e 
satisfação que a Ordem dos 

Jornalistas do Estado de São 
Paulo – OJESP conta, em seu 

quadro associativo, com a presença do Editor 
da Revista UPpharma,  Nelson Nunes Coelho, 
ocupando o cargo de Diretor Vogal, e da Editora-
Assistente da publicação, a jornalista Madalena 
Almeida, pertencente ao Conselho Deliberativo 
da OJESP. Nessa data em que se comemora o 
aniversário de 35 anos de uma revista bimestral, 
dirigida ao segmento farmacêutico, que conseguiu 
ser difundida pelo Brasil todo, só nos resta para-
benizar toda a equipe que nela trabalha por ter 
conseguido esse feito. Com certeza, ainda muitos 
anos virão pela frente para que esse sucesso con-
tinue. O que observamos é que nos tempos atuais, 
em que a internet impera, e aqui abrimos parênte-
ses para registrar que a referida Revista também 
não deixa passar em branco esse segmento, pois 

mantém para os internautas os portais de notícias 
SnifBrasil, dirigido aos profissionais do mercado 
farmacêutico, e o Snifdoctor, voltado aos médi-
cos, a Revista UPpharma  impressa é muito con-
sistente, permitindo aos leitores consultar, quantas 
vezes forem necessárias, o conteúdo publicado. 
Nossa opinião é de que a revista impressa nun-
ca morrerá.  As revistas segmentadas, como é a 
UPpharma, são uma forma de levar a informação 
atualizada específica para um determinado setor 
profissional, que, no caso é o segmento farma-
cêutico. E isso vem sendo feito com muita pro-
priedade pela UPpharma, que ainda inclui em seu 
conteúdo notícias em geral, além de informações 
sobre cultura e lazer, bem como coberturas de 
diversos eventos que a área farmacêutica realiza. 
Com isso, vem conseguindo manter a fórmula do 
seu sucesso.” 

Manoel Inácio
Presidente da Ordem dos Jornalistas do Estado de São Paulo (OJESP)

Especial
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Especial Lupa de Ouro

Neste ano, com a utilização 
da plataforma webmeeting, 
o Grupemef conseguiu mais 
amplitude na avaliação, já 
que médicos e profissionais 
de todo o Brasil puderam 
julgar as campanhas e 
projetos.

O mercado mundial, especialmente o farmacêutico, passa por um mo-
mento de grandes mudanças. A crise financeira na Europa e nos Estados 
Unidos, que afetou o comércio internacional, aliada à queda de patentes de 
medicamentos em várias áreas e à consequente redução do pipeline das 
empresas, tem feito com que os laboratórios desenvolvam novas estraté-
gias para alavancar seus negócios. Nesse cenário, buscar novos mercados 
com potencial de crescimento e investir em produtos inovadores são algu-
mas das alternativas encontradas pelas Farmacêuticas para manterem a 
competitividade.

Com uma moeda estável desde 1994, uma economia sustentável, além 
de boas relações internacionais, o Brasil está no foco das atenções mun-
diais, atraindo olhares e investimentos e tornando-se uma grande oportuni-
dade de negócios no âmbito internacional.

Além disso, na área da saúde, o Brasil já começa a se destacar no de-
senvolvimento de novas moléculas e tem sido referência em várias pesqui-
sas e estudos clínicos.  Sem contar a escolha do País para sediar grandes 
eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, que, 
sem dúvida, serão o pano de fundo para novas mudanças e mais cresci-
mento. Ou seja, o Brasil está definitivamente “na moda”.

É inspirada nessa onda de otimismo que a Lupa de Ouro 2012, o mais 
cobiçado prêmio do marketing farmacêutico, reforça o orgulho de ser bra-
sileiro. O tema deste ano “O Mundo Agora é Verde e Amarelo”, traduz esse 
importante momento da nação e a condição promissora e pujante da indús-
tria farmacêutica brasileira.

GRUPEMEF ADOTA INOVAÇÕES E TORNA O EVENTO 
AINDA MELHOR
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Todas as informações veiculadas nas tabelas (empresas, nomes, campanhas ou projetos) foram fornecidas integralmente pelo Grupemef

Mantendo-se alinhada às transfor-
mações do País e atendendo a solici-
tações dos laboratórios, a 36ª Lupa de 
Ouro também incorporou importantes 
inovações. Para tornar a votação ain-
da mais dinâmica e moderna, diferen-
temente dos anos anteriores, em que 
a apuração era feita em duas fases, 
nesta edição, o Grupemef anunciou 
uma nova metodologia para apresen-
tação das campanhas e avaliação das 
categorias, cujo grande diferencial foi 
o uso de avançados recursos digitais.

Assim, em vez apresentações 
presenciais, cada inscrito gravou pre-
viamente um audiovisual, seguindo 
roteiro preestabelecido em regula-
mento, com uniformidade de formato 
e tempo, para defender a campanha 
ou o projeto, tal como seria presen-
cialmente. Feito isso, os vídeos foram 
enviados para avaliação da comissão 
julgadora, formada por médicos e 
profissionais da área de saúde, sele-
cionados por categoria e conforme as 
especialidades de indicação de cada 
produto, sem qualquer interferência 
do Grupemef. Para cada critério, os 
jurados concederam notas de 0 a 7. 

“A mudança foi possível graças a 
uma parceria que estabelecemos com 
a Atitude Mídia Digital, desenvolvedo-
ra da plataforma WebMeeting, que foi 
responsável pela confecção do sis-
tema utilizado pelo Grupemef para o 
gerenciamento do Lupa de Ouro 2012. 
A Atitude disponibilizou seus estúdios 
para a gravação deste conteúdo, em 
formato de apresentação, em dia e 
horário combinados. Já a seleção dos 
médicos ficou a cargo de um outro 
importante parceiro, a Resulta CNP. 
Cada campanha foi avaliada por uma 
amostra de 30 médicos por especia-

LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PRODUTO

PESCRIÇÃO MÚSCULO-ESQUELÉTICO

ACHÉ SÉRGIO RICARDO CUNHA NISULID
ACHÉ SÉRGIO RICARDO CUNHA ACHEFLAN
ACHÉ MARCUS VINICIUS MATTEDI ARTROLIVE
ACHÉ MARCUS VINICIUS MATTEDI ARTROSIL
APSEN FERNANDA DE CARVALHO / KELLY MUNIZ MIOSAN CAF
APSEN FERNANDA DE CARVALHO/KELLY MUNIZ ARPADOL
BIOLAB NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA XEFO
JANSSEN BRUNA SANTOS MARTINS TYLEX®
MANTECORP MÁRCIO DOS SANTOS ALVARENGA MAXSULID
MERCK RAFAELA GOULART FERMATHRON
SANOFI FELIPPE BENTO ARAVA
SANOFI FELIPPE BENTO ACTONEL

ACHÉ LYGIA MARTINS OMEPRAMIX
ACHÉ LYGIA MARTINS DIGEPLUS
ACHÉ RONALDO ARAUJO SILVA CLOPIN
ACHÉ JULIANA GERSCOVICH GASTRIUM
ACHÉ PEDRO MEDINA VERTIZINE D
ACHÉ PEDRO MEDINA DINATON
BAYER RENATO KLEIN & CAROLINA FELSBERG NATELE
BIOLAB HELOÍSA NASCIMENTO PRESS PLUS
BIOLAB LUIZ CARLOS RODRIGUES NEBILET
EMS SIGMA PHARMA GUSTAVO HOHENDORFF SOMALGIN CARDIO
GERMED PHARMA ROSIMERY VICENTE DE SIQUEIRA LIPIBLOCK
GERMED PHARMA ROSIMERY VICENTE DE SIQUEIRA SIGMATRIOL (calcitriol)
JANSSEN HUDSON SANTOS PARIET
MERCK ANDRÉ MARQUES THIOCTACID HR
MERCK ANDRÉ MARQUES GLIFAGE XR
MERCK STEPHANIE EHLERS ROXFLAN
MERCK RAFAELA GOULART CITONEURIN
MERCK PAULA BM COELHO CONCOR
TAKEDA THIAGO MAGALHÃES SIILIF
TAKEDA THIAGO GOMES RAFAEL VENALOT H
TAKEDA THIAGO GOMES RAFAEL TEBONIN 
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lidade-foco, que seguiu o regulamen-
to definido para cada categoria. Com 
isso, conseguimos nivelar os recursos 
a todos que se inscreveram e obti-
vemos maior eficiência e rapidez na 
votação e no gerenciamento dos re-
sultados”, explicou Humberto Katori, 
Diretor-Geral do Grupemef.

Segundo ele, a utilização da plata-
forma webmeeting permitiu mais am-
plitude na avaliação, já que médicos e 
profissionais de todo o Brasil puderam 
julgar as campanhas e projetos, tor-
nando assim o processo mais abran-
gente e a premiação mais democráti-
ca e versátil.

Além disso, como a votação ocor-
reu online pela plataforma digital, o 
Grupemef conheceu os grandes fina-
listas e vencedores de 2012 rapida-
mente, sem a necessidade de tabula-
ção manual. 

Redução de categoriais

Outra novidade deste ano foi a re-
dução do número de categorias. Para 
tornar a premiação mais competitiva e 
valorizar o trabalho dos profissionais 
inscritos, o Grupemef definiu dez ca-
tegorias para a edição 2012.  São elas: 

Especial Lupa de Ouro

ACHÉ CINTIA MENDES PEREIRA ADINOS GEL CREME
ACHÉ CINTIA MENDES PEREIRA DERMOMAX
ACHÉ CINTIA MENDES PEREIRA REVANESSE
ACHÉ CINTIA MENDES PEREIRA REDEXIS
ACHÉ ANDRÉIA FRIAS BUSONID NASAL
ACHÉ PEDRO MEDINA REMILEV
ACHÉ VANESSA PALOMA SAITO NOTUSS
ACHÉ VANESSA PALOMA SAITO PRELONE
ACHÉ JACQUELINE PAIVA COMBIRON
BAYER VALTER VASCONCELOS FILHO XARELTO
BAYER RENATO KLEIN & CAROLINA FELSBERG LUCIARA
GLAXOSMITHKLINE GILSON NICOCELLI SERETIDE
MANTECORP SAYURI IWAMURA LISADOR
MANTECORP CAROLINA LEOPOLDO DA SILVA GINGILONE
MERCK ERIVELTON LAUREANO SAIZEN
MERCK MILENE SANT'ANNA FLORATIL
MERCK MILENE SANT'ANNA FLORALYTE
MERCK CLARISSE GALLO PERGOVERIS
MERCK AMANDA COUTINHO / LUIZ SANTOS FLOXOCIP
SANOFI MARCOS MARTIRE ALLEGRA
SANOFI EDSON SOTO SHINMYO PURAN T4
TAKEDA JOSÉ ARTHUR LORENZETTI KALOBA
TAKEDA JOSÉ ARTHUR LORENZETTI ALVESCO
TAKEDA LUIZ CONCEIÇÃO BRONCHO-VAXOM
TAKEDA LUIZ MARCELO SIQUEIRA NORIPURUM ORAL
TAKEDA RAFAEL FORTES OMNARIS

LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PRODUTO

INSTITUCIONAL

BAYER RENATO KLEIN & CHRISTIANE BONAPARTE CAMPANHA VOCÊ SABIA
JANSSEN CATIALINE DIAS PINTO PROGRAMA ESSENCIAL
MERCK PAULA BM COELHO SEMANA INTERNACIONAL DA TIREOIDE
MOKSHA8 MARIO GRIECO MOKSHA8, NOSSO COMPROMISSO COM A REALIDADE DO PACIENTE
PFIZER LUCIANE MERO/ HELAINE CURY MELHOR IDADE 
ROCHE ANITA SILVA CAMPANHA PARA O DIA MUNDIAL DAS HEPATITES 2011
ZAMBON ANA CAROLINA MORETTI COSTA PECFARMA - TRANSFORMAÇÃO POR MEIO DA EDUCAÇÃO
ZODIAC MARKUS SILVA CAMPANHA PARE A DOR

Todas as informações veiculadas nas tabelas (empresas, nomes, campanhas ou projetos) foram fornecidas integralmente pelo Grupemef
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Campanha Prescrição; Campanha 
Lançamento de Prescrição; Campa-
nha OTC/OTX; Campanha Hospitalar/
Oncologia; Campanha Institucional; 
Projeto Inteligência de Mercado; Pro-
jeto Produtividade e Efetividade; Pro-
jeto Sustentabilidade; Performance 
Empresarial (Rx, Prescrição, Ético); e 
Performance Empresarial Genéricos.

Como explicou Katori, a rigor, por 
sempre agrupar um número gran-
de de inscritos, a primeira categoria 
(Campanha de Prescrição) foi ainda 
subdividida em Sistema Cardiometa-
bólico; Dermatológico, Sistema Ner-
voso Central; Aparelho Respiratório e 
Demais Classes Terapêuticas.

Os vencedores da Lupa de Ouro 
2012, que contou com 149 inscrições, 
serão conhecidos em cerimônia rea-
lizada em 30 de novembro, no WTC 
Golden Hall, em São Paulo, onde esta-
rão reunidos os grandes finalistas. 

 “A edição 2012 é marco na his-
tória da premiação, que há mais 
de três décadas vem reconhecen-
do o talento de grandes profissio-

Especial Lupa de Ouro

Todas as informações veiculadas nas tabelas (empresas, nomes, campanhas ou projetos) foram fornecidas integralmente pelo Grupemef

LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PRODUTO

PRODUTIVIDADE EFETIVIDADE

APSEN FELLIPE ZAMBRANO/THIAGO GARCIA APSEN
MERCK RENATO OLIVEIRA, ANDRÉ MARQUES, PAULA COELHO E STEPHANIE EHLERS CARDIOMETABOLISMO MIX CHALLENGE
MERCK ERIVELTON LAUREANO PRÊMIO QUERO SER GRANDE
MERCK SERONO ANDRÉA RODRIGUES E ARLETE MOURA RELACIONAMENTO COM O PACIENTE COMO FERRAMENTA DE ADESÃO
MERCK SERONO JULIO CESAR SANDRE ROCHA & AGNALDO MEDEIROS TARGET E SEGMENTAÇÃO (PROJETO TER)
ROCHE FERNANDO SEIXAS/RODRIGO MOURO UNIFORMIZAÇÃO DOS OBJETIVOS E EQUALIZAÇÃO DE SETORES
STIEFEL - GSK DAVID CESNIK / PAULO OLIVEIRA AFINAÇÃO
TAKEDA RODRIGO OLIVEIRA, EDUARDO VILAR, RAFAEL ROZENBLUM SALES FORCE HIGH PERFORMANCE CULTURE
TAKEDA RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA EXPANSÃO DA FORÇA DE VENDAS RX
ZAMBON IVIA CAROLINA VASQUES CAMPANHA IL CONDUCENTE 

LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PRODUTO

PRESCRIÇÃO GENITURINÁRIO

ACHÉ JULIANA GERSCOVICH FEMINA
ACHÉ LEILA FALAVIGNA FENTIZOL
ACHÉ JACQUELINE PAIVA ALLESTRA
BAYER JÚLIO SILVA YAZ
BAYER RENATO KLEIN & PRISCILA MORITA DIANE 35
GLAXOSMITHKLINE MARCELO ANTUNES AVODART
JANSSEN ANA CRISTINA KATTAR EVRA®
MERCK GABRIELLA MARCOS E JÚLIO ROCHA DICLIN
MERCK GABRIELLA MARCOS MESIDOX
MERCK GABRIELLA MARCOS SEROPHENE

LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PRODUTO

HOSPITALAR ONCOLOGIA

ACHÉ THAIS SILVA ARAUJO NEO DECAPEPTYL
JANSSEN VIVIANE PAIGA STELARA
TEVA DANIEL NAVES COPAXONE
UNIÃO QUÍMICA RÚBIA TEIXEIRA UNIANF
UNITED MEDICAL/CELGENE THERESA MONTEIRO VIDAZA (AZACITIDINA)
ZODIAC LIDILENE TOCZEK CARDIOXANE
ZODIAC VAGNER MONTEIRO ELIGARD 22.5 - ACETATO DE

LEUPRORRELINA
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Especial Lupa de Ouro

nais, sendo considerada o ‘Oscar’ 
da indústria farmacêutica. Todas 
as mudanças implementadas nes-
te ano garantiram uma competição 
mais justa e ainda mais abrangente.  
Essa é missão do Grupemef: tradu-
zir em ações as diversas solicitações 
dos laboratórios, de modo a contribuir 
para o desenvolvimento do País e do 
mercado farmacêutico brasileiro”, fina-
lizou Katori.

Confira nas tabelas, as campanhas 
e projetos inscritos em cada categoria, 
exceto as de Performance Empresa-
rial e Performance Genérico. Nesses 
casos, a apuração dos ganhadores 
exige a realização de auditorias. Até o 
fechamento desta edição, o processo 
de avaliação nessas categorias ainda 
não havia sido concluído.

O tema deste ano “O Mundo 
Agora é Verde e Amarelo”, 
traduz um importante 
momento do País e a 
condição promissora 
e pujante da indústria 
farmacêutica brasileira.

LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PRODUTO

OTC

ACHÉ JACQUELINE PAIVA MILLAR
BAYER DANIELA CRUVINEL BEPANTOL BABY
BAYER DANIELA CRUVINEL BEPANTOL DERMA
BMS FLÁVIA MARINHEIRO PEREIRA NALDECON
BMS MARCELO BARBOSA / PAULO DEL NERO LUFTAL
BOEHRINGER RODRIGO AKIO KURATA ANADOR
EMS PHARMA EVERTON SCHEMES BALSAMO BENGUÉ 
EMS PHARMA EVERTON SCHEMES ENERGIL ZINCO 
HYPERMARCAS ANDREY CASTRO Addera D3
NOVARTIS VIVIAN MARINHEIRO CATAFLAM - LINHA PARAUSO TÓPICO
SANOFI NATÁLIA RAMOS OENOBIOL
SANOFI EDGAR DE BRITO POLICELLI OSCAL 
SUPPORT ALESSANDRA ARRAIZ NUTRIDRINK
TAKEDA RENATO SUZUKI NEOSALDINA
TAKEDA JULIANA FRAGALLE TORDIN NEBACETIN
TAKEDA BRUNO GALLERANI EPAREMA
TAKEDA THIAGO MAGALHÃES PROCTYL
UNIÃO QUÍMICA SOLANGE ANDRADE RAMOS MAMYDRAT
ZAMBON RODRIGO BELLO DOZE FLUIMARE
ZAMBON RODRIGO BELLO DOZE SEKI
ZAMBON ANA CAROLINA MORETTI COSTA FLUIMUCIL

LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PRODUTO

LANÇAMENTO DE PRESCRIÇÃO

ACHÉ LYGIA MARTINS PROLIVE
ACHÉ FÁBIO FORTUNATO MONTELAIR
ACHÉ SÉRGIO RICARDO CUNHA GLICOLIVE
ACHÉ JACQUELINE PAIVA FISIOTON
BAYER ALINE ANSCHAU ULTRAPROCT LDO
BAYER REGINA LESCURA QLAIRA
BIOLAB NATÁLIA PINHEIRO DA SILVA ARTROTABS
BIOLAB HELOÍSA DA SILVA NASCIMENTO PREVELIP
HYPERMARCAS MÁRCIO DOS SANTOS ALVARENGA MILGAMMA
MANTECORP JOSÉ RODINEI FERNANDES EPISOL
MANTECORP REGIANE GOVATO BLANCY
MERCK DENISE ABUD FLEXIVE
MOKSHA8 MARIO GRIECO KITAPEN
SANOFI EDGAR DE BRITO POLICELLI DEPURA
SHIRE RENATA ALEDO VENVANSE
SUPPORT PATRÍCIA MINATTI NEOCATE ADVANCE
TAKEDA JOSÉ ARTHUR LORENZETTI DAXAS
TAKEDA EDUARDO HENRIQUES TECTA
TAKEDA EDUARDO HENRIQUES MESACOL MMX
TAKEDA LUIZ MARCELO SIQUEIRA DRAMIN CAPSGEL
TAKEDA RAFAEL FORTES ALEKTOS
UNIÃO QUÍMICA CRISTINA FOCASSIO POLONIATO HYABAK
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Todas as informações veiculadas nas tabelas (empresas, nomes, campanhas ou projetos) foram fornecidas integralmente pelo Grupemef

LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PRODUTO

INTELIGÊNCIA DE MERCADO

APSEN RONALDO ALVES, LUIZ THIAGO GARCIA PORTAL APSEN
CHIESI RODRIGO FRANCELLI VIP - VENDAS PARA

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

TAKEDA FERNANDO AKIRA YAGI PROSPECT
TAKEDA VANESSA NAOMI TAKAHASHI ABE EARLY ADOPTERS

JANSSEN ADRIANA DE AZEVEDO ROSA ROLDAN SETOR VERDE
MERCK M. LUIZA CAPLIKAS - CLARISSE GALLO PROGRAMA ACESSO
MERCK CLEO FERREIRA PROGRAMA MERCK DE INCLUSÃO SOCIAL
MERCK PEDRO BUNAZAR E CLARISSE GALLO ACADEMIA MERCK SERONO
MERCK SERONO ARLETE MOURA E EDUARDO FRANCO II BOLSA DE ESTUDOS INTERNACIONAL MERCK SERONO
MERCK SERONO ANDRÉA RODRIGUES E ARLETE MOURA CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO SUSTENTÁVEL DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS MERCK SERONO
ROCHE MARCO AURÉLIO KULRBAUM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COMUNIDADE DE JACAREPAGUÁ 
SANOFI ELIS PAULUCCI O DESAFIO DO PRIMEIRO RELATÓRIO E A MOBILIZAÇÃO DE 3 EMPRESAS
TAKEDA VIVIANE MANSI CONSOLIDANDO UM MODELO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 



No dia a dia de nossa vida profis-
sional, nos deparamos com palavras 
que são usadas continuamente, po-
rém, confundimos, muitas vezes, o 
significado de cada uma. Nas equi-
pes de vendas, esportes, executivas,  
marketing etc., sempre falamos que 
precisamos de tática, técnica, estra-
tégia etc. Será que você pode definir 
a diferença entre essas palavras, de 
maneira a poder explorar cada uma 
delas no seu próprio significado? Pois 

é, neste artigo, vamos tentar definir tais 
palavras de modo a entender o seu 
significado.

Vamos recorrer ao dicionário 
para conhecer os siginficados:  

Técnica (do grego téchne, arte, 
técnica, ofício, a palavra se origina do 
grego techné, cuja tradução é arte. 
Portanto, a técnica confundia-se com 
a arte, tendo sido separada desta ao 
longo dos tempos) é o procedimento 

ou o conjunto de procedimentos que 
tem como objetivo obter um determi-
nado resultado, seja no campo da ci-
ência, da tecnologia, das artes ou em 
outra atividade.

Tais procedimentos não excluem 
a criatividade como fator importante 
da técnica, como os conhecimentos 
técnicos e a capacidade de impro-
visação. A técnica não é privativa do 
homem, pois também se manifesta na 
atividade de todo ser vivo e responde 
a uma necessidade de sobrevivência. 

OS SIGNIFICADOS DE TÉCNICA, 
TÁTICA E ESTRATÉGIA NO 
MUNDO CORPORATIVO
Fernando Loaiza 

Reciclagem

A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória; tática sem estratégia 
é o ruído antes da derrota.
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Reciclagem

No animal, a técnica é característica de 
cada espécie. No ser humano, a técni-
ca surge de sua relação com o meio e 
se caracteriza por ser consciente, re-
flexiva, inventiva e fundamentalmente 
individual. O indivíduo a aprende e a 
faz progredir. Entretanto, não são ape-
nas os humanos que são capazes de 
construir, com a imaginação, algo que 
logo podem concretizar na realidade. 

Campos de ação: O campo da 
técnica e da tecnologia responde ao 
interesse e à vontade do homem de 

transformar seu ambiente, buscando 
novas e melhores formas de satisfazer 
suas necessidades ou desejos. Essa 
atividade humana e seu produto re-
sultante é o que chamamos técnica e 
tecnologia, segundo o caso. A técnica 
também pode ser passada de gera-
ção para geração. Como exemplo, te-
mos os povos Incas, particularmente 
em Machu Picchu, que construíram 
terraços nas cordilheiras dos Andes, 
para sua agricultura. Esses terraços 
são dotados de curvas de nível para a 
proteção das encostas e seus cultivos, 
hoje utilizadas por toda a agricultura 
pelo mundo.

A técnica então pode ser exclusiva 
da pessoa como indivíduo ou pode ser 
aprendida, profissionalmente. Então 
falamos que técnica, as competên-
cias e as habilidades de cada pessoa 
são uma arte que nasce com ela, são 
características individuais que se tem 
para desenvolver um trabalho, sejam 
tais habilidades inatas ou adquiridas, 
cujo objetivo é obter um resultado.

Para esclarecer o assunto, colo-
quemos o exemplo da seleção bra-
sileira de futebol nas Olimpíadas de 

2012. Antes da final, se escutou   
frequentemente os jornalistas 
esportivos dizerem que a sele-
ção brasileira era mais técnica 
do que a seleção mexicana. 

Fico pensando que o comen-
tário é um pouco confuso: que  

técnica é essa que não consegue o re-
sultado esperado? Como podemos ser 
tecnicamente melhores se perdemos a 
medalha de ouro? Talvez os jornalistas 
possam falar que a arte do futebol bra-
sileiro é melhor do que a do mexicano;  
que a ginga da equipe brasileira é a me-
lhor do mundo; que o drible brasileiro é 
único; que a alegria do futebol brasileiro 
é a melhor. Porém, está incorreto falar 
que a técnica é melhor, já que, segundo 
o significado da palavra técnica, tem de 
se alcançar um resultado. E esse resul-
tado para o torcedor, definitivamente, é 
a medalha de ouro. 

Também se fala muito de tática. 
Portanto, vamos  dar uma olhada no 
seu significado:

Tática (do grego taktiké ou téchne; 
arte de manobrar [tropas]) é qualquer 
elemento componente de uma estra-
tégia, com a finalidade de se atingir a 
meta desejada em um empreendimen-
to qualquer. Enquanto estratégia bus-
ca visão “macro”, de conjunto ou, por 
assim dizer, sistêmica, relativamente ao 
empreendimento, tática ocupa-se de 
visão “micro”, no sentido de elementar 
ou particular em relação ao todo.

Tática também pode ser entendida, 
no sentido bélico, como parte da arte 
da guerra, que trata da disposição e da 
manobra das forças durante o comba-
te ou na iminência dele.

Numa comparação mais simples, a 
tática seria o  “como”  se deve realizar 
determinada função (em oposição à 
estratégia, mais próxima de “o que” se 
deve realizar).

Intimamente relacionadas, tática e 
estratégia se complementam, sendo 
que aquela seria o plano em curto pra-
zo e esta o plano em longo prazo.

Táticas são as maneiras como as 
estratégias são executadas:

Formações:
•	 Manobras;
•	 Posicionamento;
•	 Ataques pelos flancos;
•	 Emboscada;
•	 Patrulha.

No mesmo exemplo da seleção de 
futebol, a tática corresponderia à equi-
pe e não mais ao indivíduo, e estaria 
em como atacar a outra equipe para 
ganhar a partida.

Cabe ao técnico elaborar e ensi-
nar a tática usada para os jogadores.  
De igual forma, a tática tem objetivo de 
atingir a meta desejada, logo também 
não se pode afirmar que a tática foi 
boa, quando não se ganhou o jogo, a 

Enquanto a 
estratégia é 
abstrata e baseada 
em objetivos de 
longo prazo, a 
tática é concreta e 
fundamentada no 
melhor movimento 
a se fazer de 
imediato.
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Fernando Loaiza Sotomayor é Presidente dos 
Laboratórios Bagó Brasil. 
E-mail: floaiza@bago.com.br

menos que a meta tenha sido perder a 
medalha ou o jogo.

Para terminar, vejamos alguns con-
ceitos de estratégia:

Estratégias

Estratégia é “a seleção dos meios 
para realizar objetivos“. A palavra foi 
herdada dos gregos, e diz respeito ao 
cargo e/ou à dignidade de ministro da 
guerra, ou seja, comandante de uma 
batalha, em Atenas. Estratégia é o pro-
cesso de construção do futuro, apro-
veitando competências fundamentais 
da empresa.

•	 A estratégia diz respeito à organi-
zação e ao ambiente;

•	 A essência da estratégia é 
complexa;

•	 A estratégia afeta o funcionamen-
to da organização;

•	 A estratégia envolve questões re-
lativas ao caminho determinado, 
assim como o processo de se de-
terminar esse caminho;

•	 A estratégia realizada quase nun-
ca é a mesma que foi planejada;

•	 A estratégia envolve um exercício 
de definição de conceitos e análi-
se da realidade;

•	 Estratégia é o planejamento to-
tal, quer dizer, como a campanha 
conseguirá os objetivos.

Com estratégia, você planeja início, 

meio e fim. Sabe onde quer che-
gar, principalmente, em longo prazo. 
Táticas são as faces, os planos, as 
formas de atacar, que compõem a sua 
estratégia. Se a estratégia representa  
para onde vamos, as táticas indicam 
como vamos. E a técnica é como exe-
cutaremos as táticas.

Enquanto a estratégia é abstrata e 
baseada em objetivos de longo prazo, 
a tática é concreta e fundamentada 
no melhor movimento a se fazer de 
imediato.

Necessitamos muito de estratégia 
para manter nossas táticas no rumo 
que definimos. Em nosso exemplo da 
seleção de futebol, a estratégia seria 
“vamos elaborar um plano para ir às 
Olimpíadas e ganhar a medalha de 
ouro”. As táticas seriam as que o téc-
nico aplicaria para ganhar cada partida 
conforme o opoente. E a técnica seria 
a capacidade e competência individual 
que cada jogador colocaria a serviço 
do treinador para cumprir as táticas e 
seguir a estratégia. Porém, de acordo 
com os conceitos expostos, é um erro 
dizer que uma equipe é tecnicamente 

melhor do que a outra quando não 
consegue ganhar dele. 

Espero que para o Mundial de 
2014, nossos jornalistas esportivos 
deixem de atrapalhar a seleção, elo-
giando uma técnica que não pode ser 
considerada melhor se não cumpre o 
requisito fundamental, que é ganhar. 
Talvez, se falassem que nossa técnica 
não é boa o suficiente para ganhar a 
medalha olímpica; começássemos a 
aceitar que é preciso melhorar nossa 
equipe, que se esforçaria o suficiente 
para ganhar da próxima vez. Por en-
quanto, talvez seja melhor a técnica 
da seleção mexicana, que ganhou a 
medalha de ouro nas Olimpíadas. Mas 
também respeito sua opinião, leitor, 
caso você pense o contrário. No que 
se refere à parte profissional, espero 
ter colaborado, reciclando tais concei-
tos. 

Sun Tzu em A arte da Guerra:  
“A estratégia sem tática é o caminho 
mais lento para a vitória; tática sem 
estratégia é o ruído antes da derrota.” 

Reciclagem
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Treinamento

dentro do carro. Então, por que esco-
lher a profissão de representante? 

Porque, se você:

1. Considera-se um vendedor quali-
ficado, de produtos para a saúde;

2. Gosta do trabalho na rua; todo dia 
conhecendo pessoas diferentes;

3. Tem interesse em se relacionar  
com uma classe de pessoas  no 
topo da pirâmide social, como são 
os médicos;

4. Gosta de viajar a trabalho, even-
tualmente, até para o exterior;

5. Almeja ganhar salário bem acima 
do que o mercado paga para pro-
motores de vendas.

Então, você escolheu a profissão 
certa! Após duas décadas trabalhan-
do na área comercial da indústria far-
macêutica, sendo que a maior parte 
deste tempo como gerente de produ-
tos, e, posteriormente, como gerente 
de treinamento, o que me permitiu 
interagir com centenas de propagan-
distas em todo o Brasil, posso dizer, 
com segurança, que nunca conheci 
um representante infeliz e sem pers-
pectivas de vida. Na verdade, aqueles 
que são selecionados para essa fun-
ção, geralmente, conseguem se di-
ferenciar dos demais candidatos nos 
processos seletivos de emprego, de-
vido ao conhecimento técnico sobre 
a profissão, empatia, fluência verbal, 
dinamismo e postura discreta. Alguma 
experiência anterior em vendas é 

desejável, porém, não é fundamental. 
A boa aparência pessoal, no entanto, 
é importantíssima.

Contudo, as competências neces-
sárias para a formação de represen-
tantes, geralmente, não são ensinadas 
nas escolas técnicas ou faculdades. 
De fato, ao contrário dos países de-
senvolvidos, que valorizam a formação 
técnica no ensino médio para a área 
comercial das empresas, no Brasil não 
há sequer grande disponibilidade de 
cursos de treinamento especializados 
em vendas, ou atendimento a clientes. 
De forma que, a maioria dos atuais 
representantes aprendeu o que sabe 
na luta diária da profissão, e ingres-
sou no processo seletivo na indústria 
farmacêutica praticamente ignorante 
sobre o complexo negócio que en-
volve pesquisa, produção e venda de 
medicamentos.

Mas há uma evolução em anda-
mento. A proliferação de cursos pre-
paratórios para a função indica a ne-
cessidade de maior profissionalização 
daqueles que pretendem ingressar no 
setor, além de sinalizar o aumento de 
potenciais concorrentes neófitos para 
os veteranos que já estão em atuação. 
Portanto, ser representante significa 
também gostar de evoluir dentro de 
um setor em constante transformação, 
cujo objetivo primordial é melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. 

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

Quando éramos crianças e os 
adultos perguntavam: “o que você 
vai ser quando crescer?”, nas men-
tes infantis, ainda em formação, as 
respostas, normalmente, citavam pro-
fissões de grande visibilidade, como 
policial, bombeiro, piloto de F1, atriz, 
professora, bailarina etc. Na área da 
saúde, as crianças têm os médicos 
e as enfermeiras como referência po-
sitiva. Entretanto, não me lembro de 
ninguém, com menos de 18 anos de 
idade, expressar desejo de ser repre-
sentante de laboratório farmacêutico.

Então, por que há tanto interesse 
por uma profissão obscura, quando a 
grande maioria da população desco-
nhece a extensão de sua atividade e 
cujo empregador, a indústria farmacêu-
tica, possui uma imagem controversa?

Qual a graça de sair todo dia de 
casa, bem vestido, trabalhar das 7h00 
às 18h00, e tentar visitar de 12 a 20 
médicos por dia, muitas vezes, en-
contrando salas de espera lotadas de 
pacientes, que o observam com ani-
mosidade ou desprezo, como se você 
fosse um “fura-filas”?

Outro grande problema está rela-
cionado ao clima. Imagine um dia frio 
e chuvoso, seus sapatos encharcados 
já pela manhã, sendo que você ainda 
tem uma tarde inteira de trabalho na 
rua pela frente. Por outro lado, ainda 
falando sobre temperatura, no verão 
de 40 graus não há ar-condicionado 
na rua. Calor infernal, trânsito parado 
e pior fica se você estiver torrando 

CINCO MOTIVOS PARA SER REPRESENTANTE
André Reis

Nunca conheci um representante infeliz e sem perspectivas de vida. 
Aqueles que são selecionados para essa função, geralmente, conseguem se 
diferenciar dos demais candidatos nos processos seletivos.
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Comunicação

A frase que dá nome a esse artigo 
traduz um dos conceitos mais celebra-
dos do mundo empresarial contem-
porâneo: crowdsourcing, modelo de 
produção (principalmente intelectual) 
que utiliza a inteligência e os conhe-
cimentos coletivos e voluntários es-
palhados pela internet para resolver 
problemas, criar conteúdo e soluções 
ou desenvolver novas tecnologias, 
como também para gerar fluxo de in-
formação. Empresas de todos os tipos 
vêm se dando conta de que, em vez 

de buscar soluções apenas dentro de 
seus muros, podem contar com ideias 
que repousam em mentes espalhadas 
pelo planeta. A lógica é simples: orga-
nizações compartilham seus desafios 
com um grupo maior de pessoas (que 
em alguns casos é, literalmente, todo 
mundo) e aumentam a probabilidade 
de acessar uma solução brilhante para 
grandes e pequenos problemas.

Às vezes, são problemas de na-
tureza científica, como os resolvidos 
inicialmente pela Innocentive, comuni-
dade que nasceu no seio da própria in-
dústria farmacêutica. Em outros casos, 

trata-se de questões tecnológicas ou 
busca por insights para inovação.

Uma rápida análise leva à conclu-
são de que qualquer área que neces-
site de boas ideias pode se alimentar 
dessa abordagem. Sendo assim, nada 
mais natural do que ter o universo da 
comunicação servindo-se de tal recur-
so. Isso pode acontecer em iniciativas 
individuais, como empresas que pro-
movem concursos para que os pró-
prios consumidores sugiram enredos 
para seus comerciais. Há alguns anos, 
houve uma enxurrada deles promovi-
dos pelas empresas anunciantes do 

NINGUÉM É MAIS INTELIGENTE 
DO QUE TODO MUNDO
Yuri Trafane

Crowdsourcing é um modelo de 
produção que utiliza a inteligência e os 

conhecimentos coletivos, espalhados pela 
internet, para resolver problemas, criar 

conteúdo e soluções.
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famoso intervalo do Super Bowl, nos 
Estados Unidos. Há ainda experiências 
mais estruturadas, quando sites fazem 
a intermediação entre anunciantes e 
criadores. 

No caso desses últimos, tudo co-
meçou quando empreendedores vir-
tuais vislumbraram a oportunidade de 
oferecer serviços de comunicação com 
baixo custo para pequenas e médias 
empresas, na medida em que sincro-
nizavam seus briefings com milhares 
de designers, redatores, agências e 
até franco-atiradores curiosos. O inte-
ressante é que as grandes empresas 
viram nesses serviços a oportunidade 
de acessar uma base criativa mais am-
pla, e passaram a usá-la também, em 
alguns casos, com relativo êxito. Por 
certo, não abandonaram suas agên-
cias tradicionais, mas eventualmente 
lançam mão de sites de intermediação 
criativa para jobs específicos.

As grandes vantagens são um cus-
to infinitamente menor do que aquele 
que estão acostumadas a pagar e um 
exército de criativos à disposição – de 
onde podem surgir, eventualmente, 
ideias geniais. Em compensação, o 
tempo gasto para separar o joio do 
trigo é grande, sem contar o risco au-
mentado de construir ao longo do tem-
po uma comunicação sem unidade e 
com posicionamento esquizofrênico 
em função do uso de múltiplas fontes.

Como qualquer outra ferramenta, 
ela pode ajudar, se for bem usada, e 
pode trazer dissabores se for consu-
mida de forma equivocada. Cabe aos 
gestores de comunicação conhecerem 
mais essa ferramenta e aplicá-la da 
forma mais produtiva e adequada aos 
seus negócios. Lembrando sempre que 
em um mundo com tantas ferramentas 
novas, o sucesso não nasce de usá-las 
todas, sob a pena de uma indigestão. 

Mas da capacidade de olhar o infinito 
cardápio das opções que nosso acele-
rado mundo oferece, e escolher aque-
las que contribuem efetivamente para 
o atingimento de seus objetivos. Ah! A 
propósito: é importante ter objetivos. 
A colocação parece óbvia, mas temos 
visto, cada vez mais, rabos abanando 
cachorros nesse mundo em que exe-
cutivos pouco preparados decidem 
fazer coisas sem entender muito bem 
porque. 
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Segundo previsão do IMS Health, 
empresa que audita o mercado farma-
cêutico mundial, até o ano de 2017 
as vendas do setor alcançarão R$ 87 
bilhões no País, impulsionadas pelo 
crescimento do mercado de genéricos 
e por programas sociais, entre eles o 
Farmácia Popular. Segundo reportagem 
publicada no final de agosto, pelo jornal 
Valor Econômico, a indústria farmacêu-
tica brasileira, hoje a oitava maior do 
mundo, deve ocupar a sexta colocação 
em três anos, se as taxas de crescimen-
to se mantiverem.

Se olharmos o impacto financeiro 
nas vendas, só com as quedas previs-
tas de patentes de medicamentos nos 
próximos anos, as empresas terão, 
cada vez mais, que se reinventar nesse 
mercado, que há uma década era do-
minado pelas indústrias farmacêuticas 
multinacionais. Por outro lado, assisti-
mos a uma agressiva agenda governa-
mental no fortalecimento da indústria 
nacional, consequência da implantação 
do programa de genéricos no início da 
década de 2000. 

Aliado a este cenário, o Banco Na-
cional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), em parceria com o 
Governo Federal, deve fomentar linhas 
de crédito para investimentos em tec-
nologia e pessoal na solidificação dos 
super-laboratórios nacionais para pro-
dução de produtos biológicos, no caso 
a Bionovis, resultado da parceria entre 
EMS, Aché, União Química e Hypermar-
cas; e a Orygen Biotecnologia, contro-
lada pelos laboratórios Biolab, Cristália, 
Eurofarma e Libbs. 

Diante deste panorama, o mercado 
irá, cada vez mais, demandar executi-
vos com firmeza de propósito e posicio-
namento estratégico muito claro na hora 
de definir as ações para se destacar em 
um setor, cuja complexidade cresce a 
cada dia. E isso se aplica em todas as 
áreas de uma indústria farmacêutica, 

Recursos Humanos

André Jacques Pasternak

A LINHA TÊNUE ENTRE ESTAR OU NÃO EM CIMA DO MURO

O mercado irá, cada vez 
mais, demandar executivos 
com firmeza de propósito e 
posicionamento estratégico 
muito claro na hora de 
definir as ações para se 
destacar no segmento.

tanto as mais técnicas quanto as mais 
generalistas.   

Decisões de difícil previsibilidade no 
futuro deverão ser tomadas, bem como 
riscos inerentes ao negócio farmacêuti-
co. O que significa dizer que, cedo ou 
tarde, a postura de se adotar uma opi-
nião clara deverá ser colocada em prá-
tica, mesmo que isso venha a gerar, em 
curto prazo, algumas inimizades e maior 
tensão nas relações políticas de uma 
empresa.  

Entrevistando executivos em posi-
ções de comando e com alta exposição 
ao Conselho Diretivo de suas compa-
nhias há quase 16 anos, posso afirmar 
que os profissionais que mais se desta-
caram nos últimos anos foram os que 
jamais tiveram receio de mostrar exa-
tamente o que pensavam e como de-
veriam agir. Ou seja, trata-se daqueles 

PERFIL EXECUTIVO EM TEMPOS DE 
INCERTEZA
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Cedo ou tarde, a postura 
de se adotar uma opinião 
clara deverá ser colocada 
em prática, mesmo que isso 
venha a gerar, em curto 
prazo, algumas inimizades.

que nunca ficaram em cima do muro e 
expressaram suas opiniões com trans-
parência, objetividade e assertividade. 

Como latinos que somos na nossa 
essência, é muito cômodo agradar aos 
outros com sorrisos e cumprimentos 
para preservação das relações. Nossa 
dificuldade reside em saber separar a 
opinião profissional e técnica das afi-
nidades pessoais. E muitos acreditam 
que, por se posicionarem com firmeza, 
estarão criando somente animosida-
des. Em curto prazo, pode até ser esta 

a sensação percebida. Mas em médio 
e longo prazos, este tipo de atitude é 
que será lembrada positivamente, inde-
pendentemente ou não da estratégia da 
empresa ter dado certo. 

Em um mercado com inúmeras va-
riáveis de negócios e significativos im-
pactos no bem-estar e qualidade de 
vida das pessoas, o perfil dos grandes 
líderes de negócios neste segmento de-
verá agregar, cada vez mais, algumas 
competências essenciais, entre elas: 
clareza na comunicação, firmeza de 
propósito, assertividade e determinação 
para tomada de decisões, inclusive as 
mais duras e impopulares.   

Em outras palavras, a percepção 
que deve ficar é a de que, apesar de 
todas as incertezas e dos riscos en-
volvendo uma decisão de negócios, as 
pessoas devem saber a sua opinião so-
bre o tema, não podendo haver espaço 
para falta de clareza no posicionamento 

sobre o assunto, mesmo que isso venha 
a gerar reações não tão amistosas de 
outras pessoas.

Ao leitor, fica a seguinte mensagem: 
a maior garantia de fracasso que existe 
é a de tentar agradar a tudo e a todos. 
O que não significa dizer que um con-
sultor de busca e seleção de executivos 
não saiba entender a dificuldade e com-
plexidade política de se relacionar com 
os diversos níveis de executivos em 
uma companhia. 

O que deve prevalecer é, em últi-
ma instância e sem sombra de dúvida, 
a sua leitura e opinião concreta sobre 
o assunto a ser tratado e a decisão a 
ser tomada. Ou seja, firmeza nas suas 
crenças e clareza nos projetos que você 
está defendendo ou criticando constru-
tivamente. 
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Coluna Legal

Para muitos, as marcas são, in-
discutivelmente, os ativos intangíveis 
mais valiosos de uma empresa, po-
dendo, em determinados casos, valer 
até mais do que todos os seus ativos 
tangíveis juntos. Mas, será que essa 
premissa se aplica também às marcas 
farmacêuticas? E qual o significado e 
a importância dessas marcas para os 
consumidores? E, ainda, qual o pa-
pel que a Anvisa desempenha nessa 
relação marca – consumidor? Essas 
perguntas estão interligadas e podem 
começar a ser respondidas com uma 
rápida análise dos rankings das mar-
cas mais valiosas do mundo.

A julgar pelos resultados divulgados 
pelas três maiores empresas que 
conduzem estudos e pesquisas sobre o 
valor das marcas em âmbito mundial – 
a Interbrand, a Millward Brown Optimor 
(BrandZ) e a Brand Finance – nenhuma 

marca de medicamento parece possuir 
relevância ou valor suficiente para 
figurar em seus rankings.  As recentes 
pesquisas conduzidas pela Interbrand 
e pela Millward Brown, denominadas, 
respectivamente, 100 Best Global 
Brands 2012 e BrandZ Top 100 Most 
Valuable Global Brands 2012, são as 
que ganham maior destaque na mídia. 
Como utilizam diferentes critérios 
de avaliação, os resultados de seus 
rankings também são diferentes. Apenas 
no ranking da Interbrand aparece uma 
empresa farmacêutica – a Johnson & 
Johnson –, mas, provavelmente, sua 
presença na lista não se deve ao fato de 
ela ser a fabricante de medicamentos, 
como TYLENOL e MYLANTA, mas 
sim por fabricar prestigiados produtos 
de consumo, tais como BAND-AID, 
LISTERINE, Q-TIPS (COTONETES no 
Brasil), apenas para citar alguns.

MARCAS RELEGADAS A UM PLANO 
SECUNDÁRIO
Deborah Portilho 

As marcas são, 
indiscutivelmente, os 
ativos intangíveis mais 
valiosos de uma empresa, 
podendo valer até mais do 
que todos os seus ativos 
tangíveis juntos.

Já a Brand Finance publica uma 
lista com as 500 marcas mais impor-
tantes do mundo (Global 500 – World’s 
Top Brands) e, apesar de se tratar de 
uma lista cinco vezes maior, nela tam-
bém não se encontra sequer uma mar-
ca de medicamento. Se esse ranking 
listasse apenas marcas corporativas 
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Como são as patentes as 
principais responsáveis 
pelas altas vendas dos 
medicamentos, elas 
acabam merecendo uma 
atenção maior do que as 
marcas.

de diferentes segmentos, essa po-
deria ser uma razão para a ausência 
das marcas farmacêuticas. Mas não 
é o caso. Entre as 500 marcas mais 
valiosas estão marcas de cigarro, de 
lenços de papel, de fraldas, de sabão 
em pó e até de comida de cachor-
ro, mas nenhuma de medicamento. 
Será que marcas como, por exemplo, 
TYLENOL, LIPITOR, RIVOTRIL, CIALIS 
e CRESTOR valem bem menos que 
uma marca de cigarro?

Para não dizer que o segmento fi-
cou de fora do ranking da Brand Fi-
nance, as farmacêuticas Pfizer, Bayer, 
Novartis, GlaxoSmithKline e Roche 
aparecem entre as 500, nas posições 
319, 323, 369, 455, 497, respectiva-
mente.

Mas qual seria o motivo para mar-
cas de medicamentos conhecidas, 
como as citadas anteriormente e tan-
tas outras, não constarem desses 
rankings? Talvez por questões éticas, 
para não incentivar a automedicação, 
por exemplo? Improvável. Talvez por 
existir um ranking próprio do segmen-
to? Pode ser, mas marcas de outros 
segmentos também são avaliadas 
dentro e fora de suas categorias.  
Quem sabe se pelo fato de, em alguns 
países como o Brasil, a publicida-
de dos medicamentos de venda sob 
prescrição médica ser restrita a pres-
critores e dispensadores? Mesmo que 
esta pudesse ser a resposta, como se 
justificaria o fato de marcas famosas 
de medicamentos isentos de prescri-
ção (MIPs) também não constarem 
dos rankings? De acordo com o pro-
fessor de Branding, Paulo Granato, da 
Pontifícia Universidade Católica (PUC), 
de Goiás, pelo fato de medicamentos 
não serem produtos de consumo “de-
sejados”, a sua compra é mais racional 
do que emocional. E, provavelmente 
por essa razão, as marcas de medica-
mentos não se encaixem nos critérios 
utilizados pelas empresas responsá-
veis por esses rankings.

Outra razão possível é o fato de 
as marcas de medicamentos mais 
valiosas do mercado, que são as dos 

chamados “blockbusters” (campeões 
de venda), estarem intrinsecamente 
ligadas às suas respectivas patentes. 
Quando essas patentes expiram e 
caem em domínio público, as marcas 
dos medicamentos, que até então rei-
navam absolutas, passam a disputar o 
mercado com os genéricos e similares 
correspondentes. Obviamente, as ven-
das dos produtos que perdem suas 
patentes caem abruptamente, e isso, 
consequentemente, reflete diretamen-
te no valor das respectivas marcas.

Como são as patentes as prin-
cipais responsáveis pelas altas ven-
das dos medicamentos, elas acabam 

esperada consulta pública da Anvisa, 
com a proposta para a resolução que 
trataria exclusivamente dos “nomes co-
merciais” (marcas) de medicamentos – 
a CP nº 72, de 14 de julho de 2010 – 
acabou ficando esquecida. Uma pena, 
pois valiosas contribuições sobre di-
versas questões marcárias foram en-
viadas à Anvisa, tanto pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (Seccional do Rio 
de Janeiro), por meio de sua Comissão 
de Propriedade Industrial e Pirataria 
(CPIP/OAB-RJ), como também pela 
Associação Brasileira da Propriedade 
Intelectual (ABPI), por meio de sua 
Comissão de Estudos de Marcas. 

Contudo, dois anos já se passaram 
desde a publicação da CP nº 72/2012 
e até agora não houve qualquer pro-
gresso. Enquanto as propostas rela-
tivas a essa CP não forem discutidas 
em audiência pública, o risco sanitário 
decorrente de uma possível confusão 
entre marcas de medicamentos, pro-
vavelmente continuará a ser avaliado 
com base nas insuficientes e frágeis 
regras estabelecidas no item 3, da 
RDC nº 333 de 2003.

E quanto aos consumidores? Bem, 
esses, certamente, não se importam 
se as marcas de medicamentos va-
lem mais ou menos do que marcas de 
lenços de papel, de fraldas, de sabão 
em pó, de cigarro ou de comida de 
cachorro. Mas, certamente, se impor-
tarão se novas marcas de medicamen-
tos, patenteados ou não, surgirem no 
mercado e puderem ser confundidas 
com marcas de produtos já existentes. 
E a verificação de um possível risco sa-
nitário nesse sentido não está a cargo 
de qualquer empresa de avaliação de 
ativos, mas tão somente da Anvisa. 

Deborah Portilho é Advogada especializada em marcas, 
com particular foco na área farmacêutica, professora 
de Direito de Propriedade Industrial do Curso LL.M. 
Direito Corporativo do IBMEC/RJ e Sócia-Diretora 
da D.Portilho Consultoria e Auditoria de Marcas.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br

merecendo uma atenção maior do que 
as marcas, não só por parte das em-
presas, mas também dos parlamen-
tares, do governo e das autoridades 
sanitárias. De fato, essa maior atenção 
pode ser constatada pela existência 
de vários projetos de lei sobre paten-
tes de medicamentos tramitando no 
Congresso Nacional, e também pela 
preocupação da Anvisa com a anuên-
cia prévia no exame de patentes, cujas 
regras foram por ela recentemente 
postas em consulta pública, por meio 
da CP nº 66, de 17 outubro de 2012.

Com todos os holofotes voltados 
para as patentes, as marcas, ao que 
tudo indica, ficaram relegadas a um 
segundo plano. Sim, porque a tão 
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Responsabilidade social

Um reflexo substantivo dessa in-
completude ou limitação –  o que 
enseja um movimento sistemático e 
positivo na busca por soluções em di-
reção à ambição da completude – são 
as repetidas iniciativas de criação de 
metas, objetivos e prioridades globais. 
Em 2000, a ONU –  Organização das 
Nações Unidas, ao analisar os maio-
res problemas mundiais, estabeleceu 
oito Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM), firmando um compro-
misso de combater a pobreza extrema 
e outros males da sociedade até 2015. 
São eles: 

1. Redução da Pobreza;
2. Atingir o ensino básico universal;
3. Igualdade entre os sexos e a auto-

nomia das mulheres;
4. Reduzir a mortalidade na infância;
5. Melhorar a saúde materna;
6. Combater o HIV/Aids, a malária e 

outras doenças;
7. Garantir a sustentabilidade 

ambiental;
8. Estabelecer uma Parceria Mundial 

para o Desenvolvimento.

Durante a Rio+20 (Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável), reconhecendo o gran-
de sucesso dos ODM para promover 

ações de desenvolvimento humano 
e combate à pobreza, os países dis-
cutiram e sugeriram a criação dos 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), inspirada nos 
ODM. A proposta dos ODS é apresen-
tar ações orientadas, concisas e de fá-
cil compreensão, e que sejam de natu-
reza global e universalmente aplicáveis 
em todos os países.

Tais indicadores deverão ser esta-
belecidos ao longo dos próximos dois 
anos, focando em áreas prioritárias do 
desenvolvimento sustentável, para, 
consequentemente, ajudar a medir o 
progresso. Conforme comentário do 
embaixador brasileiro, André Corrêa 
do Lago, que foi um dos principais 
negociadores brasileiros na Rio + 20, 
tais metas permitirão que se fortale-
ça o paradigma do desenvolvimento 
sustentável.

Os ODS devem ser desenvolvidos 
por um painel de 30 membros, estabe-
lecido pela Assembleia Geral da ONU, 
para entrarem em vigor em 2015, 
quando termina o prazo dos ODM. O 
objetivo é que sejam cumpridos até 
2018. A iniciativa leva em considera-
ção a necessidade de um debate so-
bre indicadores mais abrangentes que 
o PIB.

Estamos nos aproximando do fi-
nal do ano. Uma jornada de trabalho 
e aprendizado intensos. E por isso, é 
o momento ideal para a reflexão e rea-
valiação de alguns temas já abordados 
nesta coluna. 

Indicadores. Voltamos a falar deste 
tema, que pode ser ao mesmo tempo 
esclarecedor, por proporcionar refe-
rências, diagnósticos e dar suporte ao 
direcionamento de estratégias, mas 
também pode ser extenso e traba-
lhoso, se tornando confuso na imple-
mentação e, consequentemente, na 
obtenção de resultados que realmente 
beneficiem quem os aplica. 

Outro ponto importante, em rela-
ção aos indicadores, é o quão incom-
pleto podem ser os atuais indicadores 
econômicos, para, por exemplo, apon-
tarem o desenvolvimento de um país 
ou mesmo de uma corporação de um 
dado setor.

UM ANO COM SUSTENTABILIDADE 
PARA TODOS ! 
Marcelo Weber e Renata Schott

Esperamos que 2013 
seja um ano de muita 
sustentabilidade para 
todos nós. Para nossos 
negócios e, sobretudo, 
para nossas corporações.  
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Idea Brasil traz novidades em 
pesquisa para seus clientes.

Perfil –  Conheça as características e os hábitos de seus consumidores e trace novas estratégias 
para alcançar êxito na satisfação de seus clientes.
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a organização dos produtos influencia nas vendas.

Geo -  Avalie como a localização de sua loja e de seus concorrentes interfere em suas vendas. 

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:
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• 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

Trazemos com exclusividade para o mercado farmacêutico.

Perfil do Consumidor Estudo de GeomarketingFluxo no PDV
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Responsabilidade social

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@merckgroup.com;
renata.schott@genzyme.com

Em uma entrevista  para a Revista 
Página 22, Vanessa Petrelli Corrêa, 
nomeada pelo secretário-geral da 
ONU, Ban Ki-moon, para o painel da 
Organização, diz que os indicadores 
para se medir os avanços de desen-
volvimento não devem desconhecer 
os avanços na distribuição de renda, 
redução da pobreza e melhoria na 
educação. Por exemplo, como definir 
entre dois países, cujo PIB cresceu, 
qual tem um melhor desenvolvimento, 
sendo que em um país o crescimen-
to ocorreu sem distribuição de renda, 
e no outro, o crescimento veio com a 
melhora da saúde, educação e pre-
servando as condições ambientais. 
Indicadores meramente econômicos 
são insuficientes para essa análise.

De acordo com Vanessa, na dis-
cussão sobre os indicadores serão 
fundamentais os debates quanto ao 
conceito de desenvolvimento e qual 
será a métrica para mensurá-lo, levan-
do em consideração o futuro, porém, 
sem separá-lo da questão ambiental. 
Pensar em condições de avanço do 

desenvolvimento em longo prazo, mas 
com o meio ambiente dentro. Pen-
sar nos padrões de consumo, trans-
porte coletivo, coleta de lixo, energia, 
na complexidade das cidades médias 
brasileiras que crescem muito rapida-
mente.

Quando voltamos nosso olhar 
para as corporações, nos deparamos 
exatamente com a mesma realidade. 
Uma coleção de indicadores genéri-
cos, abrangentes, porém, sem talento 
para abraçar as singularidades e es-
pecificidades de setor. Assim como o 
PIB, que teve e ainda tem seu valor, 
no caso das empresas, indicadores 
como GRI ou ETHOS, são importantes 
e didáticos para as corporações que 
os aplicam. Contudo, não dão conta 
dos pontos cruciais a serem observa-
dos pelas empresas na consecução 
de suas estratégias. Portanto, em sua 
longa jornada pelo tempo. 

Um sintoma evidente da limitação 
dos Grandes Indicadores, assim deno-
minados por sua ampla abrangência, é 
a criação continuada de subcapítulos 
ou subindicadores setoriais. Este tipo 
de iniciativa está para os indicadores 
corporativos como a criação de metas 
e objetivos globais está para os paí-
ses. Ou seja, buscar uma dose mais 
forte de pragmatismo e velocidade 
das mudanças que nossa sociedade 
demanda. 

Foi exatamente com esse espíri-
to que surgiu, em 2008, os primeiros 
indicadores de Sustentabilidade espe-
cíficos para o mercado farmacêutico. 
Denominados de FarmaSustentável, 
trata-se de indicadores matriciais, por 
meio dos quais os temas de susten-
tabilidade se alinham aos de negócios 

Os indicadores 
FarmaSustentável já são 
uma realidade para as 
corporações do setor. 
Empresas do segmento 
já publicaram relatórios 
de Sustentabilidade, 
utilizando os 
Indicadores como 
uma das referências.

no processo decisório, orientando 
a ação e as práticas de negócio da 
corporação. 

Hoje, os indicadores já são uma 
realidade para as corporações do se-
tor. Empresas como Roche e Sanofi 
já publicaram relatórios de Susten-
tabilidade, utilizando os Indicadores 
FarmaSustentável como uma das refe-
rências. A Interfarma, por sua vez, nos 
últimos dois anos, utilizou os Indicado-
res FarmaSustentável em seu relatório 
Anual de Sustentabilidade e Respon-
sabilidade Social, montando um painel 
com todas as 33 empresas associa-
das à entidade. Pela primeira vez, o 
setor passou a ter um mapa, ainda que 
incipiente, de práticas de negócios vol-
tadas aos temas da sustentabilidade.  

Para 2013, esperamos revisar os 
indicadores FarmaSustentável, bus-
cando a atualização de algumas de 
suas premissas, e assim ampliar seu 
escopo. Pretendemos um contato 
mais próximo e consultivo com as em-
presas do setor, estimulando a aplica-
ção e sua incorporação ao processo 
decisório. Por fim, pretendemos me-
lhor instrumentalizar o uso dos indica-
dores, por meio de guias e sistemas 
automatizados de aplicação e geração 
de relatórios. Por tudo isso, que 2013 
seja um ano de muita sustentabilidade 
para todos nós. Para nossos negócios 
e, sobretudo, para nossas corpora-
ções. 
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O que antes era um problema en-
coberto pelo medo e machismo vem 
ganhando visibilidade e dura resposta 
do Poder Judiciário. O assédio sexual 
tem sido combatido fortemente, por 
meio de processos judiciais em que 
não apenas os assediadores, mas, es-
pecialmente, as empresas que os con-
trataram são condenadas a indenizar 
os graves danos morais sofridos por 
suas vítimas.

Cumpre esclarecer que o assédio 
sexual, mais que uma conduta profis-
sional e eticamente reprovável, é crime 
no Brasil, previsto no artigo 216-A do 
Código Penal, com redação determi-
nada pela Lei nº 10.224/2001, que o 
conceitua e disciplina:

“Assédio sexual 
Art. 216-A. Constranger alguém 

com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecen-
do-se o agente da sua condição de 
superior hierárquico ou ascendên-
cia inerentes ao exercício de empre-
go, cargo ou função.

Pena - detenção, de 1 (um) a 2 
(dois) anos.

Parágrafo único. (VETADO)
§ 2o A pena é aumentada em até 

Ponto de Vista

um terço se a vítima é menor de 18 
(dezoito) anos.” 

De acordo com a doutrina criminal 
brasileira, para que se caracterize o 
assédio sexual, é necessário que haja 
a reiteração de uma conduta cons-
trangedora pelo assediador, que tenha 
por objetivo a prática de sexo com o 
assediado, com o qual o assediador 
tenha uma relação de ascendência 
hierárquica.

Assim, não é considerado assé-
dio sexual quando a conduta, mesmo 
constrangedora, ocorrer isoladamen-
te, sem sua repetição; não obstante, 
dependendo do ato praticado, possa 
a mesma ser enquadrada em outros 
tipos penais. Ademais, a conduta do 
agente deve ser hábil a ocasionar ve-
xação e seu comportamento deve ter 
sido repelido pela vítima, demons-
trando inequívoca reprovação por tal 
atitude.

Também é mister para a tipificação 
do assédio que o constrangimento 
causado pelo assediador tenha por 
finalidade a manutenção de relação 
sexual com o assediado, podendo, em 
hipótese de objetivo diverso, ser confi-
gurado o assédio moral e não o sexual. 

Por fim, é igualmente indispensá-
vel para o enquadramento da conduta 
como assédio sexual, que haja uma 
relação de ascendência entre o asse-
diador e o assediado, não se configu-
rando o instituto no caso de constran-
gimento praticado entre empregados 
de igual nível hierárquico, ou no caso 
de o assediador ser inferior hierárquico 
ao assediado.

Como o assédio sexual é conduta 
tipificada no Código Penal, na Justiça 
do Trabalho também se tem observado 

a presença dos requisitos do tipo pe-
nal, quando do exame de casos dessa 
natureza. Todavia, o fato de não haver 
a condenação criminal do acusado 
não implica na absolvição do empre-
gador em casos levados à apreciação 
da Justiça trabalhista.

Para a condenação criminal, é ne-
cessária a prova robusta da prática do 
crime, dada à natureza especialíssima 
da sanção aplicada – a perda da liber-
dade ou restrição de direitos. Contudo, 
na Justiça do Trabalho, a prova do as-
sédio tem sua comprovação relativiza-
da, dada à dificuldade de prova de sua 
ocorrência. 

Diante da acusação de assédio se-
xual na Justiça do Trabalho, incumbe 
o ônus de provar o ato lesivo a confi-
gurar o dano sofrido a quem o alegou, 
consoante os arts. 818 da CLT e 333, 
I, do CPC. Não obstante, nessa justi-
ça especializada, a prova testemunhal 
possui uma força probatória muito 
maior, o que é ainda mais reforçado 
em casos dessa natureza.

Além disso, embora na esfera pe-
nal a condenação por assédio esteja 
unicamente vinculada ao assediador, 
na Justiça do Trabalho, a emprega-
dora responde pelos atos desse seu 
preposto.

Cumpre destacar que é obrigação 
do empregador a fiscalização das ati-
vidades desenvolvidas por seus em-
pregados, de modo a garantir a ma-
nutenção de relações interpessoais 
respeitosas entre eles, prevenindo a 
ocorrência de comportamentos abusi-
vos, bem como tomando as medidas 
necessárias à solução de situações 
perniciosas que exponham os funcio-
nários à vexação e ao constrangimen-
to ilegal.

ASSÉDIO SEXUAL
UM CRIME DENTRO DA EMPRESA 
Dr. Rogério Damasceno Leal

É obrigação do 
empregador a fiscalização 
das atividades 
desenvolvidas por seus 
empregados, de modo a 
garantir a manutenção 
de relações interpessoais 
respeitosas entre eles. 

www.snifbrasil .com.br
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Ponto de Vista

Eventual omissão do emprega-
dor na prevenção e solução de casos 
de assédio sexual pode ocasionar 
sua responsabilização na Justiça do 
Trabalho e, em casos mais extremos, 
mesmo quando demonstrado o cui-
dado da empresa no trato de casos 
dessa natureza, há a possibilidade 
de condenação da empresa por cul-
pa “in eligendo”, ou seja, tão-somen-
te pela contratação do empregado 
assediador.

Logo, a omissão do empregador 
em adotar medidas para reprimir si-
tuações de constrangimento no am-
biente de trabalho pode acarretar sua 
responsabilidade civil e, nos termos do 
art. 932 c/c 933, ambos do Código 
Civil, o empregador é responsável, in-
dependentemente de culpa, por atos 
dos seus empregados e prepostos, 
no exercício do trabalho, ou em razão 
dele. 

Dessa forma, o empregador deve 
estar atento a situações de possível 
assédio, determinando políticas e in-
vestigando denúncias eventualmente 
formuladas; buscando eliminar, de seu 
quadro de funcionários, empregados 
que possam, eventualmente, causar 
problemas dessa natureza à empresa. 

Sobre a investigação do assédio, 
deve-se observar que, em razão de 
se tratar de assunto extremamente 
delicado, ela deve ser conduzida em 
sigilo, evitando a notícia de sua abertu-
ra a pessoas que dela não participem 
diretamente, sob pena de responsabili-
zação da empresa pelos danos morais 
causados pela divulgação do assunto.

Da mesma forma, se não houver 
prova definitiva do assédio, o empre-
gador deve abster-se de demitir o 

suposto assediador 
por justa causa. Para a 
prova dessa falta disci-
plinar, podem ser utili-
zados e-mails corpo-
rativos, testemunhos 
e, mesmo, gravações 
de conversas telefôni-
cas. Para uma maior 
possibilidade de sua utilização judicial, 
aconselha-se a elaboração de política 
de privacidade e utilização de recursos 
de TI.

A falta de provas cabais sobre o as-
sédio não obsta, entretanto, a demis-
são do suposto assediador sem justa 
causa – medida que é aconselhável 
quando houver grande possibilidade 
de ocorrência do crime – a não ser 
quando o indivíduo goze de alguma 
espécie de estabilidade.

Sobre a quantificação da indeni-
zação por dano moral sofrido em vir-
tude do assédio, cabe ressaltar que a 
legislação brasileira não prevê critérios 
de aferição do dano moral, cabendo 
ao Juiz do Trabalho arbitrá-lo, levando 
em conta as peculiaridades do caso, 
a condição econômica do lesante e a 
situação do lesado, estando limitado, 
apenas, ao montante ali declinado. 

Na doutrina, alguns critérios são 
mencionados para que o juiz possa, 
com equidade, determinar o mon-
tante indenizatório, entre os quais 
destacam-se: 

1. A gravidade objetiva do dano;
2. A intensidade do sofrimento da 

vítima;
3. O poder econômico do ofensor;
4. Razoabilidade e equitatividade na 

estipulação do valor. 

Assim, para se mensurar a inde-
nização por danos morais, deve-se 
observar a proporção do dano sofri-
do e a reparação, impedindo que a 
indenização enriqueça sem causa o 
ofendido e que também não seja ín-
fima, de modo a que seu pagamento 
tenha um cunho punitivo e exemplar. 
Em casos de assédio sexual, o Tribunal 
Superior do Trabalho tem fixado o valor 
da indenização correspondente entre  
R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00. 

Logo, é importantíssimo, a fim de 
se evitar prejuízos à empresa, que a 
corporação crie políticas que evitem 
essa prática e meios para sua denún-
cia e, tão logo seja identificado algum 
possível caso de assédio sexual, que 
a empresa investigue o caso de forma 
sigilosa. Caso confirme a prática des-
se crime, demita o assediador imedia-
tamente, uma vez que sua omissão 
diante do assédio sexual, além de 
ocasionar mais danos ao assediado 
e, possivelmente, a outros funcioná-
rios que poderão vir a se tornarem ví-
timas do assediador, será considerada 
para fins de sua responsabilização na 
Justiça do Trabalho. 

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

O empregador deve estar atento a situações 
de possível assédio, determinando políticas 
e investigando denúncias eventualmente 
formuladas.
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Saúde Feminina

Desde que a medicina descobriu 
o preço pago pelas mulheres por sua 
capacidade de gerar, que é uma maior 
variação hormonal, foi possível com-
preender a síndrome pré-menstrual 
com sua enorme variedade de “sinto-
mas” (coloco as aspas porque não se 
trata de uma doença), que vão da de-
pressão passageira a ataques de mau-
-humor, passando pela cólica (altamen-
te irritante) e pelo inchaço, que chega 
a somar quatro quilos ao peso normal, 
pela retenção hídrica (e não há nada 
mais horripilante para o sexo feminino 
do que o ganho de peso, nem mesmo 
as baratas).

Compreendida a chamada TPM, 
entendeu-se também o climatério 
– que todo mundo chama de meno-
pausa, genericamente, sendo que, de 
fato, menopausa é o nome da última 

menstruação – e seus consequentes 
“horrores”, a saber: ganho de peso 
(Ai!), alterações de humor (ui!), calores 
noturnos (que são semelhantes à clás-
sica tortura aplicada a presos políticos: 
privação de sono, ou seja, cada vez 
que o infeliz consegue pregar o olho, 
alguém o acorda...), que fazem com 
que o sono seja interrompido inúmeras 
vezes pela terrível e desagradável onda 
de calor; a rápida deterioração dos te-
cidos epiteliais pela ausência de colá-
geno (traduzindo: a pele despenca, a 
celulite se instala e as rugas preenchem 
o rosto) e a também rápida deteriora-
ção dos ossos, muitas vezes, levando 
mesmo ao grave problema da doença 
osteoporose. 

Pois é. E tudo isso porque a pobre 
da mulher tem a capacidade de gerar 
crianças: tudo culpa dos famigerados 
hormônios que o ovário produz ou dei-
xa de produzir. 

Quando produz, a menstruação 
ataca e incomoda. Quando não pro-
duz, o climatério cai sobre o sexo femi-
nino como se fosse uma sentença de 
morte iminente.

Muitas mulheres negam ter TPM, 
mas todas têm. Seja a TPM física ou 
a psíquica, ou as duas juntas. Muitas 
mulheres não acreditam na gravidade 
das consequências da menopausa, 
argumentando que sua avó não teve 

isso. Certamente, é porque a avó em 
questão morria muito mais cedo do 
que morremos hoje. Quer dizer, morria 
antes de passar por isso.

É claro que muitas mulheres tiram 
tudo isso de letra, mas não sem a ajuda 
de um bom médico. Hoje, esses san-
tos profissionais da saúde –  tanto mé-
dicos quanto psicólogos, nutricionistas 
e outros paramédicos – conseguem 
minimizar e até mesmo eliminar a fa-
migerada TPM e dar um chega pra lá 
na menopausa. Mas não sem a ajuda 
de medicamentos, sejam eles fitoterá-
picos ou sintéticos.

Por tudo isso é que as mulheres 
vão muito mais ao médico do que os 
homens, e também é por tudo isso que 
os governos inteligentes investem em 
ambulatórios, e até mesmo em hospi-
tais, especializados na saúde feminina.

A grande vantagem que as mulhe-
res levam sobre os homens é exata-
mente essa: como vão mais ao médi-
co, têm muito mais oportunidades de 
detectar doenças mais graves logo que 
essas se instalam, e acabam, por isso, 
morrendo bem mais tarde do que os 
desprevenidos senhores. Tudo nesta 
vida tem preço. E troco. 

TUDO NA VIDA TEM PREÇO
Isabel Vasconcellos

A grande vantagem que as mulheres 
levam sobre os homens é exatamente 
essa: como vão mais ao médico, têm 
muito mais oportunidades de detectar 
doenças mais graves logo que essas 
se instalam.

Isabel Vasconcellos é escritora, com dez livros 
publicados, além de jornalista especializada em saúde, 
produzindo e apresentando o programa SóSaúde na 
OpenTV.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br
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Artigo Médico

No Brasil de mais de 190 milhões 
de habitantes (censo IBGE, 2010), 
quase 161 milhões moram em áreas 
urbanas e cerca de 20,5 milhões têm 
mais de 60 anos. Dos 110,5 milhões 
com 25 anos ou mais, 54,4 (quase 
50%) milhões são analfabetos ou têm 
ensino fundamental incompleto, e so-
mente 12,4 (cerca de 11%) milhões 
possuem ensino superior completo. 
Entre as pessoas de 15 a 24 anos 
(34,2milhões), 10,5 milhões são anal-
fabetos ou com incompleto ensino 
fundamental. A população brasilei-
ra envelhece rapidamente. Teremos 
cada vez mais doenças crônicas não 
transmissíveis – hipertensão, diabetes, 
câncer etc.

Temos um sistema público de saú-
de, SUS, do qual perto de 150 milhões 
de pessoas dependem exclusivamen-
te. O SUS é bem concebido, mas pas-
sa por sérias crises, especialmente 
pela dificuldade de acesso e falta de 
qualidade em muitos desses acessos. 

Existem ilhas de excelência, mas 
constituem minoria. A grande maioria 
dos pacientes que depende do SUS 
peregrina em longas filas de espera 
para consultas, exames e cirurgias. 
O SUS remunera mal quase todos os 
procedimentos.

Há uma falácia que a culpa desse 
descalabro seria a falta de médicos. 
Escamoteiam a verdade, tentando 
proteger-se da incompetência. Que-
rem confundir quantidade com quali-
dade. Precisamos verdadeiramente é 
de médicos bem formados, o que, in-
felizmente, não tem sido a prioridade. 
Abrem-se escolas de medicina no Bra-
sil sem adequados critérios, e o pior, 
a grande maioria privada. Hoje, são 
197 escolas médicas (114 privadas ou 
57,87%); 36 estão em SP (3.081 va-
gas das 17.072 no total). Desde o ano 
2000, foram criadas 92 novas escolas 
médicas; 66 (71,74%) privadas.

A Índia, com mais de 1,2 bilhão de 
habitantes, tem 272 escolas médicas; 

os Estados Unidos, com cerca de 318 
milhões de habitantes, tem 130 esco-
las médicas. A China, com 1,4 bilhão 
de habitantes, tem 150 escolas de 
medicina.

Estimamos em cerca de 380 
mil médicos no Brasil, em torno de 
110.000 alunos atualmente estudan-
do medicina no País e quase 20 mil 
estudantes no primeiro ano da facul-
dade. Existem cidades brasileiras com 
mais de quatro médicos por 1.000 
habitantes (O Reino Unido tem 2,3 
médicos por 1.000 habitantes; França 
3,15; Alemanha 3,37; e Cuba 5,90). 
Quantidade não significa qualidade. 
Como é a saúde pública no Brasil? 

Medicina é uma ciência que evolui 
muito rapidamente e cuida do nosso 
bem maior – a saúde. Precisamos de 
médicos bem formados na graduação 
(seis anos em tempo integral), assim 
como para a assistência aos pacien-
tes, que esses tenham residência mé-
dica (são mais dois a seis anos) e en-
sino médico continuado, a fim de que 
estejam sempre atualizados.

Defendemos uma só medicina para 
todos. Queremos médicos em quan-
tidade suficiente e com qualidade. 

A SAÚDE NO BRASIL
Florentino Cardoso e José Bonamigo

A atenção básica precisa ser valorizada é com boas 
condições de trabalho, profissionais competentes e 
carreira de estado sólida.

www.snifbrasil .com.br
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Defendemos uma só 
medicina para todos. 
Queremos médicos em 
quantidade suficiente e com 
qualidade. 

Florentino Cardoso e José Bonamigo são, 
respectivamente, cirurgião oncológico e presidente 
da Associação Médica Brasileira (AMB); e clínico e 
hematologista e tesoureiro da AMB.
Site: www.amb.org.br

Fala-se em escancarar as fronteiras 
do Brasil para admitir médicos for-
mados no exterior (especialmente de 
Cuba e Bolívia), sem que sejam ava-
liadas suas competências. Temos es-
colas médicas no Brasil funcionando 
sem as adequadas condições (púbi-
cas e privadas) e querem abrir ainda 
outras mais. Quem esses profissionais 
atenderão? Onde?

O Brasil está aberto para receber 
médicos formados em qualquer lugar, 
mas que, obrigatoriamente, tenham 
avaliados seus conhecimentos, atitu-
des e competências. Nesse momen-
to, temos o REVALIDA, mas mesmo 
assim, escolas públicas de medicina 
no Brasil têm revalidado diplomas de 
médicos formados fora do Brasil, utili-
zando critérios inadequados, colocan-
do em risco a saúde do nosso povo 
bom e querido.

O Brasil precisa ter verdadeiras e 
adequadas políticas de estado, para 

enfrentar as graves crises da saúde, 
e não eventuais políticas de Governo 
ou lançamento de planos midiáticos, 
muitos dos quais sem qualquer pla-
nejamento ou adequados controles e 
avaliações. A atenção básica precisa 
ser valorizada é com boas condições 
de trabalho, profissionais competen-
tes e carreira de estado sólida.

Sabemos que a saúde pública bra-
sileira é subfinanciada e que os recur-
sos podem ser melhor utilizados por 

meio de acesso rápido e de qualidade. 
No Brasil, o acesso dos pacientes aos 
serviços de saúde é demorado (muitos 
complicam pela espera) e falta qua-
lidade no atendimento (médicos mal 
formados não são precisos no diag-
nóstico e tratamento). Permanecer 
nesse ciclo vicioso não interessa a 
ninguém, mas teimam em continuar. 
Se o estado de saúde do paciente 
complica ou se tem seu diagnóstico 
retardado e tratamento inadequado, o 
sistema de saúde torna-se ainda mais 
oneroso.

Precisamos mudar esse cenário 
e buscar o que é melhor para todos.  
A saúde é nosso bem mais valioso e o 
povo brasileiro merece respeito. 
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Recrutamento e Seleção

Vivemos em um mundo de ritmo 
cada vez mais acelerado. A sensação 
que se tem é a de que ligaram as turbi-
nas e fizeram o tempo correr  mais rá-
pido. No trabalho, a pressão por resul-
tados é cada vez maior. Profissionais 
hipercompetitivos se digladiam para 
manter ou galgar posições. As pes-
soas se desdobram em suas funções 
e o volume de informações é tão gran-
de que chega a assustar. O tempo é 
cada vez mais curto para dar conta de 
todas as prioridades.

É dentro deste contexto que Peter 
Drucker afirma que a preparação para 
a segunda metade de nossa vida é 
uma das peças-chave da autogestão, 
e pode ser também uma das mais 
difíceis, pois desafia nossa maneira 
atual de pensar e de fazer as coisas. 
Significa planejar para o desconhecido 
e adentrá-lo. Significa a possibilidade 
de fracasso, pelo menos no princípio. 

Nós temos não só o desafio de 
sobreviver às nossas empresas, mas 
também um tempo de vida mais lon-
go do que nossos ancestrais tiveram. 

Temos a sorte de, por não termos sido 
obrigados ao pesado trabalho manual 
do passado, não ficarmos fisicamente 
desgastados na segunda metade de 
nossas vidas. 

Nos últimos tempos, um núme-
ro crescente de organizações vem 
se preocupando com o processo de 
aposentadoria dos seus empregados. 
Compreendendo as expectativas e 
ansiedades pelas quais passa o indiví-
duo no período de pré-aposentadoria, 
essas organizações entenderam que, 
além de auxiliarem no cumprimento 
de suas responsabilidades sociais, 
tais programas são excelentes fer-
ramentas gerenciais. Ao assumirem 
essa responsabilidade, fazem um du-
plo investimento. O primeiro, sobre os 
empregados que estão se aposen-
tando, que se sentem valorizados e 
mantêm um bom desempenho. O se-
gundo, sobre os demais empregados, 
que observam o cuidado e o respeito 
que a organização tem pelas pessoas, 
constatação que vem a fortalecer as 
relações de trabalho.

Para o empregado, o programa é 
uma oportunidade de obter informa-
ções adequadas sobre a aposenta-
doria; identificar alternativas de ativi-
dades pós-aposentadoria; conhecer 
os recursos que a comunidade dispõe 
(como associações, programas espe-
cíficos etc.); e discutir, com pessoas 
que estão vivenciando um momento 
semelhante (seus medos, ansiedades, 
sonhos e aspirações). 

A aposentadoria representa, sob 
o ponto de vista psicológico e social, 
um momento estressante e de muita 

expectativa na vida do indivíduo, que 
suscita reações muito ambivalentes, 
desde uma sensação de liberda-
de até um sentimento de exclusão.  
As mudanças advindas da aposenta-
doria requerem uma adaptação, nem 
sempre atingida pela maioria das pes-
soas. Caso não haja essa adaptação, 
os resultados negativos desse novo 
período podem ser muito sérios, ma-
nifestando-se por meio de depressão, 
isolamento, dificuldades de relaciona-
mento com a família etc.

O aumento da expectativa de vida 
provocou uma dramática mudança na 
pirâmide demográfica, representando 
ganho extraordinário para os cidadãos 
no mundo inteiro. Entretanto, a longe-
vidade representa ainda um dos maio-
res desafios deste século, especial-
mente no que concerne à qualidade 
de vida das pessoas que envelhecem. 
No mundo do trabalho, o considerável 
aumento do número de aposentados 
ameaça a manutenção das pensões 
públicas, apesar das sofisticadas pro-
jeções econômicas e atuariais, tão em 
voga no momento. 

As consequências desse proces-
so rápido de envelhecimento popu-
lacional levaram organizações mun-
diais, como as Nações Unidas e a 
Organização Mundial de Saúde, a 
promover duas assembleias mundiais 
sobre o envelhecimento, como a que 
ocorreu em Viena, em 1982, e, em 
Madri, em abril de 2002. As Nações 
Unidas indicaram que, em 2002, para 
cada nove pessoas trabalhando, ha-
via um aposentado, e sinaliza que no 
meio deste século esta relação cairá 

O aumento da 
expectativa de 
vida provocou uma 
dramática mudança na 
pirâmide demográfica, 
representando ganho 
extraordinário para os 
cidadãos no mundo 
inteiro.

PLANEJANDO A SEGUNDA METADE 
DE NOSSA VIDA
Arnaldo Pedace
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para quatro trabalhadores para cada 
um dos aposentados. Esta taxa de 
dependência tem forte implicação no 
esquema de seguridade social, par-
ticularmente no caso do Brasil, onde 
os trabalhadores pagam os benefícios 
dos aposentados atuais. Assim, à pro-
porção que, em 2002 era de 12 bra-
sileiros trabalhadores para um apo-
sentado, em 2050 será de apenas três 
trabalhadores para um aposentado.

O trabalho norteia toda a nossa 
vida. Como a família, ele constitui um 
elemento fundamental para nossa es-
truturação enquanto seres humanos.

O trabalho na nossa vida inicia seu 
ciclo na infância, por meio dos estu-
dos onde começamos a nos preparar 
para a futura profissão. Já muito cedo, 
adolescentes ainda, somos forçados a 
escolher nossa carreira, seja nos pre-
parando para o vestibular e futuro in-
gresso na universidade, ou nos capa-
citando por meio de um curso técnico 
ou ainda aprendendo uma profissão.

Assim o trabalho vai permeando a 
nossa vida afora, ocupando a maior 
parte do nosso tempo, e quando che-
ga o momento de pararmos de tra-
balhar, nos aposentarmos, fazemos 
muitos planos, mas será que conse-
guiremos concretizar?

Entendemos que a aposentado-
ria é mais uma etapa da vida que te-
mos de enfrentar, mais cedo ou mais 
tarde, por um motivo ou por outro.  
E como toda etapa, produz mudan-
ças. Com isso, precisamos nos prepa-
rar. Imaginem esse momento pelo seu 
significado em si próprio e peculiar, e 
também por não mais nos encontrar-
mos jovens e sentirmos os desgastes 
do tempo.

Muitas pessoas veem a sua vida 
dividida em três grandes etapas – pre-
paração para o trabalho; trabalho e 
pós-trabalho, ou seja, a aposentado-
ria. Atualmente, principalmente devido 
aos avanços da medicina e à melhoria 
da qualidade de vida, se constata um 
prolongamento da última etapa: os 
índices de longevidade estão aumen-
tando e o período pós- aposentado-
ria está ficando cada vez mais longo.  
O período pós-aposentadoria é longo 
e torna mais urgente a reflexão sobre 
o assunto. Preparamo-nos para en-
trar no mundo do trabalho, para nos 
mantermos nele, mas não para sair 
dele, afirma o consultor de empresas 
(Bernhoeft).

A maioria das pessoas tem sua 
vida vinculada à estrutura organiza-
cional, ou a uma instituição da qual 
pertence e dela depende em grande 
parte. A aposentadoria, muitas vezes, 
é vista como algo distante, que repre-
sentará a libertação de horários e da 
rotina. Quando conquistam a sonha-
da liberdade, não sabem o que fazer 
com ela. Para Bernhoeft, vivemos em 
uma sociedade que valoriza muito o 
homem organizacional. Quando ele 
se aposenta, no dia seguinte se torna 
um “ex” alguma coisa. Para o autor, ao 
longo da carreira, o profissional costu-
ma se beneficiar do prestígio do nome 
da empresa, sem se dar conta que a 
grife não é dele. Sem assim desenvol-
ver outras identidades.

Não há uma fórmula para a adap-
tação à aposentadoria, uma vez que 
cada um difere nas suas expectativas 
entre querer continuar ou retirar-se 
da esfera produtiva. De acordo com 
Feldman, há três tipos de decisões 

relacionadas à aposentadoria e sua 
adaptação: deixar o trabalho formal 
antes de 65 anos; aceitar um trabalho 
de consultoria; ou trabalhar na mesma 
empresa ou tipo de trabalho de antes. 
Segundo ele, as influências sobre tais 
decisões estão relacionadas ao nível 
individual; familiar; emprego e carreira; 
nível organizacional; e aos fatores de 
nível ambiental. Para os trabalhadores 
com forte identificação com a carreira, 
mas insatisfeitos com seus empregos, 
a alternativa de consultoria poderá ser 
direcionada na mesma área, mas em 
empresas diferentes. Inversamente, 
para aqueles pouco identificados com 
a carreira e que possuam outros in-
teresses, devem ser enfatizadas as 
atividades de voluntariado e hobbies 
que resultem em um senso de pra-
zer, tal como abordado pela teoria da 
continuidade.

Em meio a inúmeras indagações 
do aposentar-se, uma certeza se 
impõe: a aposentadoria transforma 
completamente a vida da pessoa, al-
tera rotinas e hábitos, expectativas 
e relacionamentos. Em decorrência 
disso, entende-se como fundamental 
uma boa preparação do sujeito para 
a compreensão e enfrentamento des-
sas mudanças, bem como a reflexão 
sobre o planejamento pessoal para o 
futuro.

Peter Drucker dizia que devemos 
olhar para fora da janela, para o futuro 
que já aconteceu. Se você tem menos 
de 40 anos, já pode começar a pensar 
na segunda metade de sua vida. Para 
os que já passaram dos 40, nunca é 
tarde demais para mudar para carrei-
ras paralelas e secundárias. 

A aposentadoria representa, sob o ponto de vista 
psicológico e social, um momento estressante e de 
muita expectativa na vida do indivíduo.

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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Todas as tomadas de decisão em 
marketing pressupõem informações, 
dados, indicadores e entendimentos, 
pois são insumos para se encaminhar 
e realizar as estratégias de ação. Esse 
conjunto de conhecimentos pode ser 
obtido em diversas fontes, tais como 
estudo encomendado a um instituto de 
pesquisa, fontes internas da empresa, 
relatório do setor, entre outras. 

A inteligência de marketing é cons-
truída a partir destes e muitos outros 
procedimentos para obtenção de da-
dos primários (inéditos) e secundários 
(replicados de outras fontes), caben-
do destaque neste artigo aos livros 
como fontes de um conhecimento 
mercadológico.

Há de se ponderar que a inteligên-
cia de marketing resulta não apenas de 
fontes múltiplas, mas de uma constru-
ção coletiva, em que todos os setores 
da empresa e stakeholders estejam 
envolvidos. Dentro do atual cenário de 
competitividade, não somente devem 
ser consideradas as novas tecnolo-
gias de informação e comunicação, 
como também parcerias que, em de-
terminado grau, envolvam os próprios 
concorrentes. Assim, a leitura de bons 
livros de marketing ou de áreas cor-
relatas ao marketing (comunicação, 

administração, sociologia, economia 
etc.) pode compor tal construção coleti-
va de conhecimento, mesmo que ense-
je diferentes interpretações gerenciais. 

A leitura inspira novas decisões, 
proporciona visões diferentes para es-
tratégias antigas, atualiza informações. 
Livros, como os de Levitt, Galbraith, 
Lauterborn, Kotler e Drucker influen-
ciaram muitos dos que tiveram que to-
mar decisões em diferentes setores de 
negócio.

Destaca-se, porém, que o bom livro 
é o que possui bom conteúdo e, não 
necessariamente, o que estampa au-
tor renomado, editora consagrada, ou 
idioma estrangeiro. Ser recente é um 
indicativo de oferecer conteúdos atua-
lizados e, por vezes, trazer inovações. 
Mas essa não é a regra, pois muitas 
obras novas simplesmente reeditam 
versão anterior ou trazem mudanças 
inexpressivas.

Há também o paradigma de obso-
lescência do livro em que obras com 
mais de dez anos são tachadas como 
defasadas. De um lado, esse critério é 
justificável, pois, em se tratando de um 
setor altamente dinâmico, vinculado a 
aspectos comportamentais mutantes 
e atrelado a novos contextos tecnoló-
gicos, uma década, ou mais, faz dife-
rença. Há alguns anos, pouco se re-
portava, em termos de marketing, por 

Marketing

Gino Giacomini Filho

A leitura inspira novas decisões, proporciona visões diferentes para estratégias antigas, 
atualiza informações. 

exemplo, às mídias sociais ou ao con-
ceito de branding. Isso sem falar em 
casos recentes que revelaram novos 
desafios de benchmarking.

Por outro lado, obras tradicionais, 
com décadas no mercado editorial, ain-
da são referência para qualquer profis-
sional. Os conceitos de unique sellling 
point, AIDA, ambiente de marketing, 
sociedade afluente, teorias do compor-
tamento do consumidor e tantos outros 
temas, teorias e técnicas ainda são 
atuais e subsidiam fundamentos para 
ações estratégicas no século XXI. 

O ritmo de leitura de um livro técnico 
de marketing, geralmente, é diferente 
de uma obra de ficção ou romance, em 
que o leitor a faz de forma contínua, se-
quencial. A obra de marketing, embora 
possa ter uma lógica de continuidade, 
apresenta sessões, capítulos e tópicos 
especializados e aderentes a deter-
minados interesses. Por exemplo, um 
publicitário pode se direcionar primeira-
mente à parte de posicionamento es-
tratégico, embora não seja essa a parte 
inicial da obra, enquanto um gerente de 
produto se detém à leitura do tópico so-
bre ciclo de vida de produto, voltando, 
posteriormente, a leitura para o item re-
lativo ao conceito de marketing.

Também, diferentemente da obra 
ficcional, o livro técnico se reveste de 
caráter consultivo, como se fosse um 

LIVROS COMO INTELIGÊNCIA DE 
MARKETING

www.snifbrasil .com.br

up136
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assessor, de forma que pode ser aces-
sado com frequência na medida em 
que seus conteúdos são úteis para de-
terminadas fases decisórias.

A aquisição de uma obra deve aten-
der às finalidades desejadas pelo leitor. 
Porém, há livros que possuem a quali-
dade da generalização. Neles, as diver-
sas disciplinas de marketing podem ser 
encontradas (conceito, ambiente, com-
portamento, estratégia etc.) de forma 
que se tornam úteis permanentemen-
te, qualquer que seja o novo interes-
se. Caso o leitor queira se aprofundar, 
poderá recorrer a livros especializados 
ou setorizados. Para esses últimos, são 
exemplos as obras de marketing farma-
cêutico, marketing político, marketing 
de varejo etc.

Tal é a necessidade, que muitos 
profissionais formam uma autêntica bi-
blioteca, que, com o tempo, adquire o 
perfil de suas especialidades. Há até os 

que contratam bibliotecários para orga-
nizar o acervo, de forma que a consulta 
se torne mais ágil e precisa. O acervo é 
vivo, ou seja, nele obras são introduzi-
das e outras podem ser retiradas. Caso 
o profissional se aposente ou mude de 
profissão, pode transferir o acervo para 
um repositório institucional, caso de 
uma biblioteca de universidade em que, 
além do próprio doador, possam ter 
acesso pessoas da sociedade em ge-
ral, dando assim consecução à missão 
do conhecimento coletivo, do qual um 
dia o próprio profissional de marketing 
desfrutou.

A compra de um livro nem sempre 
é necessária, já que obras secundárias 
ou para um uso momentâneo podem 
ser obtidas, por vezes, gratuitamente, 
em banco de dados, bibliotecas de uni-
versidade (abertas a qualquer usuário), 
sites com e-books e até por emprésti-
mo de colegas de trabalho.

Como a área de marketing pos-
sui milhares de títulos, sendo muitos 
bons e outros tantos de má qualidade, 
a aquisição de qualquer obra requer 
acesso ao seu conteúdo integral ou a 
recomendação de alguém com credibi-
lidade ou experiência. Deve-se evitar a 
compra apenas levando em conta um 
título pomposo, um autor da moda, ou 
por que é muito comentado.

Qualquer livro de marketing será 
proveitoso. Mesmo os ruins podem, de 
alguma forma, despertar alguma ideia, 
remeter a uma estratégia, trazer ou re-
novar uma experiência, às vezes, por 
meio de uma ideia simples ou marcante 
na primeira ou segunda leitura. Até por-
que está no profissional a verdadeira 
inteligência de marketing. 
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Notícias

Em 19 de outubro, a Revista 
UPpharma perdeu um importante co-
lunista: Mario Fernandes, que por vá-
rias edições compartilhou seus conhe-
cimentos com os leitores da indústria 
farmacêutica. Mario, que possuía uma 
experiência de mais de 30 anos no 
mercado farma, foi responsável pelo 
estilo Roche de Comunicação, bem 
como criou as revistas de laboratório 

Os medicamentos biológicos, 
feitos a partir de células vivas, são a 
maior fonte de inovação da medicina 
atualmente. Já existem mais de 250 
medicamentos biológicos no mundo 
e cerca de 300 novos produtos em 
avaliação, metade direcionada para o 
tratamento de câncer e doenças crô-
nicas, como artrite, psoríase, diabetes 
e Alzheimer. Com o vencimento das 
patentes dos primeiros biológicos, 
chegam ao mercado medicamentos 
projetados para serem similares aos 
de referência.

“Ao contrário dos genéricos con-
vencionais, que são sintetizados quimi-
camente, os biossimilares não podem 
ser considerados cópias do medica-
mento biológico original. Não existe 
genérico de medicamentos biológicos, 
pois eles são elaborados a partir de 
proteínas complexas, impossíveis de 
serem copiadas”, esclarece o médico 
e pesquisador Denizar Vianna, Presi-
dente do Centro Latino-Americano de 
Pesquisa em Biológicos (CLAPBio), or-
ganização acadêmica que visa aconse-
lhar e apoiar os órgãos governamentais 

BRASIL PRECISA AVANÇAR NA REGULAMENTAÇÃO 
DE MEDICAMENTOS BIOSSIMILARES

DESPEDIDA
e colaborou com o início da revista 
Diálogo Médico. Foi especialista em 
Marketing Farmacêutico e desenvol-
veu inúmeras campanhas de suces-
so, como Redoxon, Puran T4, Rivotril, 
Targifor C, entre outros. Atualmente, 
ocupava o cargo de diretor de mar-
ca da Lápis de Cor, agência com ex-
pertise em marketing farmacêutico, 
fundada em 1982. Deixamos aqui 

e regulatórios dos países latino-ameri-
canos, que estejam no processo de 
criação das regulamentações dos me-
dicamentos e produtos biológicos.

 De acordo com o pesquisador, 
a regulamentação desse mercado é 
crucial para assegurar que a popu-
lação tenha acesso a medicamentos 
de alta qualidade, com eficácia e se-
gurança comprovadas. A necessidade 
de normas específicas para aprovação 
de biossimilares foi formalmente reco-
nhecida pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), em 2007, e atualmente, 
vários países estão elaborando sua le-
gislação para esses produtos.

País já tem uma regulamentação

O Brasil já tem uma regulamenta-
ção para os biossimilares, a RDC nº 55, 
publicada pela Anvisa em dezembro 
de 2010, mas especialistas e médicos 
veem falhas nos critérios para o regis-
tro desses medicamentos no País. “Há 
pontos críticos na resolução que podem 
comprometer a segurança, eficácia e 
qualidade dos produtos biossimilares”, 
alerta Denizar Vianna. Segundo ele, 
os danos à saúde podem superar os 

nosso pesar pelo falecimento e perda 
do  profissional, do amigo e grande ser 
humano, mas também registramos a 
nossa satisfação em tê-lo como colu-
nista na Revista ao longo deste último 
ano, cujos artigos foram, sem dúvida, 
uma enorme contribuição para o de-
senvolvimento dos profissionais e do 
mercado como um todo.

benefícios, caso as recomendações da 
OMS não sejam adotadas no Brasil.

A RDC nº 55 não esclarece, por 
exemplo, sobre a necessidade de a 
estrutura molecular do produto similar 
ser idêntica à do produto de referência. 
Segundo o pesquisador, esse requisito 
seria indispensável para assegurar a si-
milaridade da segurança e eficácia do 
medicamento. “Pequenas diferenças no 
processo de fabricação podem afetar o 
grau de eficácia e produzir outros efeitos 
colaterais.”

 Outro ponto criticado se refere à 
falta de exigência de estudos de eficá-
cia comparativos para produtos com 
indicação oncológica. Essa orientação 
também não respeita as regras preconi-
zadas pela OMS. Além disso, a resolu-
ção nº 55 não detalha as características 
dos estudos de segurança e imunoge-
nicidade para a concessão do registro 
do medicamento biossimilar. “Todo me-
dicamento biológico provoca uma rea-
ção do sistema imunológico que precisa 
ser investigada antes de sua aprovação.  
As consequências para a saúde do pa-
ciente podem variar desde clinicamente 
irrelevante até grave ou fatal”, explica.
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Notícias

Em comemoração ao Dia da Se-
cretária, o Sindusfarma promoveu, em 
27 de setembro, o 15º Encontro das 
Secretárias e Assistentes-Executivas. 
Ao longo do dia, as assistentes das 
empresas associadas e de entidades 
setoriais acompanharam palestras 
que abordaram temas importantes. 
Na abertura do encontro, o Vice-Pre-
sidente de Assuntos Regulatórios e 
Programas Sociais e Educacionais do 
Sindusfarma, Lauro Moretto, deu as 
boas-vindas às convidadas e fez uma 
retrospectiva do encontro nos anos 
anteriores.

O triatleta biamputado, Paulo 
Eduardo Chieffi Aagaard, o Pauê, te-
tracampeão internacional de triathlon, 
proferiu uma palestra sobre o seu livro 
Caminhando com as Próprias Pernas, 
ressaltando a importância de superar 
os desafios. O Prof. José de Araújo 
Villar, Consultor de Recursos Humanos 
e Coordenador do PAP, fez uma ex-
posição reflexiva sobre autolideran-
ça. Finalizando o evento, o composi-
tor, escritor e ator Dill Casella, autor do 
livro Atitude e Altitude, realizou uma 
apresentação divertida sobre o tema 
Fazer Acontecer e explanou a impor-
tância da proatividade no mundo cor-
porativo.

Ao final do evento, foram sortea-
dos diversos presentes, entre eles, 
estadias nos hotéis Transamérica, Re-
naissance e Sheraton, e outros itens 
oferecidos por algumas Farmacêuticas 
e fornecedores. Para homenagear as 
profissionais, a DPM Editora sorteou 
três brindes da Swarovski.

SINDUSFARMA HOMENAGEIA SECRETÁRIAS E 
ASSISTENTES-EXECUTIVAS
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Dose Única

PRODUTIVIDADE
ESFORCE-SE, MAS NÃO SE FORCE
Floriano Serra

Os especialistas afirmam 
que a diminuição do índice 
de estresse no Brasil se 
deve a uma crescente 
tendência do profissional 
em valorizar mais sua 
qualidade de vida.

Mesmo sabendo-se que o nível 
de estresse do executivo brasileiro é 
inferior ao da média mundial, não há 
motivo para tranquilidade, porque os 
números estão em ritmo crescente. 
Essa constatação é feita com base 
nos dados do International Business 
Report (IBR) 2012, da consultoria 
Grant Thornton International, levan-
tados em seis mil empresas em mais 
de 40 países e divulgados no começo 
deste ano. 

Pressão para alcançar metas e 
conflitos internos e políticos no traba-
lho constituem os principais fatores 
causadores do estresse para a maioria 
do brasileiros pesquisados. Há outros 
fatores estressores de menor frequên-
cia, mas, nem por isso, menos perigo-
sos: prazos insuficientes, excesso de 
responsabilidades, falta de reconheci-
mento e apoio dos superiores e expec-
tativas pessoais e profissionais.

Existem outros fatores de-
correntes de hábitos inade-
quados do próprio profissional.  
Por exemplo: há executivos que 
se orgulham em declarar há quantos 
anos não tiram férias. Outros, tiram 
apenas em fatias semanais ao longo 
do ano. E o que dizer do “workaho-
lic” que trabalha nos feriados e fins de 
semana – sem contar o trabalho que 
leva diariamente para casa, para fazer 
à noite?

Bom, há quem não caia nessas 
armadilhas. Os especialistas afirmam 
que a diminuição do índice de estres-
se no Brasil se deve a uma crescente 
tendência do profissional em valorizar 
mais sua qualidade de vida. Isso signi-
fica praticar esportes, investir no lazer, 
viajar com a família nos fins de sema-
na e, principalmente, equilibrar melhor 
seus deveres profissionais com os 
pessoais. Nesse redesenho da forma 
de estruturar o uso do tempo, a família 
e os amigos passaram a ocupar um 

espaço maior na vida do exe-
cutivo brasileiro. Esse é um ótimo 

caminho.
Dessa maneira, afastam-se para 

longe as ameaças à saúde, à felicida-
de e à harmonia, como hipertensão, 
depressão, impotência, alcoolismo, 
insônia, úlceras, gastrites e outros pro-
blemas de peso equivalente.

Trabalhar em excesso não signi-
fica, necessariamente, produzir mais 
e melhor. Por isso, ainda que pareça 
jargão, é importante o lembrete do tí-
tulo: no trabalho, como em quase tudo 
na vida, se esforce, mas não se force. 
Sua saúde agradecerá. 

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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