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O NOVO PROPAGANDISTA
Mudanças sempre foram uma constante na vida do ser humano. Reza a lenda que 
a primeira roda era quadrada. Com o uso, as arestas se desgastaram e ela ficou 
redonda. Se isso for verdade, esta mudança deve ter levado muito tempo. Mas 
brincadeiras à parte, as mudanças estão cada vez mais presentes em nossas vidas. 
Sem dúvida, impulsionadas pela agilidade na área de comunicações. Televisão a 
cabo com diversos canais, internet mais veloz e celulares cada vez mais potentes 
competem com os nossos relógios. E nós, de outro lado, estabelecemos parâmetros 
para ver quem é mais rápido, e em tudo. 

Mas ainda sobra tempo para pensarmos no que o mundo moderno nos pode ser útil. 
Agir usando a máxima do just-in-time pode nos ajudar a fazer o melhor em cada área 
em que atuamos. Essas são as observações que recebemos nos últimos tempos 
dos laboratórios, o que nos levou a adotar a sugestão de homenagear o profissional 
Propagandista Vendedor da melhor maneira possível, ou seja, duplamente com 
nossos veículos de comunicação: Revista UPpharma e SnifBrasil. 

Especialmente neste ano, além desta edição impressa, que já traz uma homenagem 
prévia aos propagandistas, faremos chegar às mãos das Forças de Vendas uma 
edição especial totalmente digital comemorativa do Dia do Propagandista, que será 
enviada em 14 de julho, um domingo, online para os profissionais. Trata-se de uma 
edição desenvolvida para complementar as homenagens que os leitores encontrarão 
nesta versão impressa. Portanto, você que é o alicerce da imagem dos laboratórios 
na frente dos médicos sinta-se duplamente homenageado. Parabéns a todos os 
propagandistas pela escolha da nobre profissão! Aceite os nossos cumprimentos e 
votos de muita saúde e sucesso!

Boa leitura! 

Nelson Coelho
Publisher

Editorial
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Quem é o meu consumidor?

Como ele vê o meu produto?

O que o médico pensa do meu produto?

Por que o paciente não adere ao tratamento?

Meu preço é competitivo?

O QUE VOCÊ
QUER SABER?

A solução de boa parte dos problemas começa com uma pergunta. 

Av. Adolfo Pinheiro, 2058 • 12º andar • Alto da Boa Vista • São Paulo - SP • Tel: + 55 11 2161-8200

NÓS TEMOS
A RESPOSTA.

A Resulta® Inteligência é a agência de pesquisa de mercado que alia conhecimento, 

experiência, tecnologia, inovação e talento, no Brasil e na América Latina, contando com 

variado e inovador arsenal de métodos e técnicas além de uma forma irrepreensível de 

cumprir seu papel de ouvir, traduzir, aprender e entender pessoas e mercados.
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Desde os primórdios, todos os se-
res vivos são obrigados a desenvolver 
a capacidade de adaptação para so-
breviver em um mundo que tem pas-
sado por profundas transformações.

 Na natureza, por exemplo, os 
animais enfrentam todos os dias di-
ferentes situações, como escassez 
de alimento, frio ou calor em exces-
so, destruição de seus habitats pelas 
mãos do próprio homem, entre outras 
adversidades, e necessitam se moldar 
ao meio para continuar vivos.

Um dos animais que mais apre-
sentam esse poder de adaptação é o 
camaleão, que, conforme a necessi-
dade, altera sua cor para se proteger 
de seus predadores ou mesmo enga-
nar suas presas. Além disso, possui 
sua língua rápida e alongada, e olhos 
que podem ser movidos independen-
temente um do outro. Todas as carac-
terísticas fazem dele um animal que 
sobrevive mesmo frente às drásticas 
mudanças do ambiente.

No mundo corporativo, não é 
diferente. Usando essa analogia, 

propomos uma reflexão aos profis-
sionais da indústria farmacêutica, que 
enfrentam desafios constantes no dia 
a dia. Como o camaleão, temos de 
descobrir maneiras para nos adaptar-
mos às diversas situações que o mer-
cado nos apresenta. E as mudanças 
continuarão sim a acontecer. Isso é 
fato!

No entanto, à medida que desen-
volvemos maior capacidade de adap-
tação, teremos condições de agir e 
decidir mais assertivamente, obtendo 
resultados positivos até mesmo diante 
das adversidades.

Para conquistar essa habilidade, o 
primeiro passo é se conscientizar de 
que, em tempos de alta competitivida-
de, talvez  todos os dias tenhamos de 
viver situações novas que exigirão de 
nós, profissionais da indústria farma-
cêutica, muito mais versatilidade.

A partir dessa conscientização, 
precisamos nos preparar para essa 
nova realidade, seja por meio de cur-
sos, meetings e treinamentos, mas, 
principalmemte, cultivando a troca de 

experiências e informações com ou-
tros profissionais do setor.  Dessa for-
ma, conseguiremos identificar outras 
maneiras de agir em determinadas 
ocasiões, que poderão ser adaptadas 
e utilizadas em nosso ambiente de 
trabalho.

O Grupemef incentiva a troca de 
experiências e o networking, e está 
sempre aberto para que os laborató-
rios possam interagir conosco, a fim 
de debatermos conjuntamente assun-
tos que impactam o dia a dia da indú-
tria farmacêutica.

Aproveitando, quero agradecer a 
presença dos participantes no último 
Pharma Point, realizado em abril, que 
proporcionaram um rico debate sobre 
os desafios do RH no atual cenário da 
indústria farmacêutica. Já estamos 
pensando no próximo encontro, que 
deverá acontecer nos próximos me-
ses. Aguardem! 

Humberto Katori
Diretor-Geral

GRUPEMEF

COMO UM CAMALEÃO
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(11) 2168-9108 - horário comercial

produtos@funcionalmais.com  |  www.funcionalmais.com

Há 14 anos a Funcional opera no mercado farmacêutico 
ligando os players: pacientes, farmácias, distribuidores, 
indústrias e médicos prescritores.

O programa Vida Mais
agora é Funcional.
Sejam bem-vindos!

Funcional e Hypermarcas,
juntas para gerar ainda mais
benefícios aos pacientes
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Nelson Mussolini

Os governos estaduais e federal 
tudo fazem para reduzir a taxa inflacio-
nária, aquecer a economia, manter o 
nível de empregos e a atividade eco-
nômica do País.

Nos últimos tempos, vimos a de-
soneração fiscal da linha branca, dos 
automóveis, dos móveis, dos materiais 
de construção, dos tablets e, semanas 
atrás, de alimentos da cesta básica e 
até do foie gras (logo esclarecida pela 
Receita Federal). 

Mas quando se trata de medica-
mentos, nada. Qual o motivo? 

Medicamento não é bem essen-
cial? A indústria farmacêutica não gera 
empregos? Pesquisa e desenvolvi-
mento de novos fármacos não são 
importantes? Ou será que nada se faz 
porque a inflação medida pelo IPCA de 
medicamentos é menor do que a infla-
ção de outros bens e serviços?

Sinceramente, não encontramos 
respostas para tais perguntas. E não 
podemos acreditar que os governos 
não se preocupam em desonerar o 
setor farmacêutico porque os medica-
mentos não pressionam a inflação. 

O setor farmacêutico, por meio de 
todas as suas entidades, e em espe-
cial do Sindusfarma, vem promoven-
do o debate da questão tributária no 
Brasil. 

Estudos econômicos, palestras 
em seminários, entrevistas nos meios 
de comunicação, reuniões frequentes 
com os governos estaduais e federal, 
artigos nos jornais e revistas. Quase 
tudo foi tentado, mas nada acontece.

É inconcebível que os governos 
não enxergem a importância do setor. 
Movimentamos mais de 50 bilhões de 
reais por ano, empregamos diretamen-
te 75 mil brasileiros e indiretamente 
mais 500 mil que atuam nas farmácias 
e drogarias, distribuidoras e em outros 

via constitucional a imunidade tributária 
para os medicamentos de uso huma-
no, são atacadas por governadores, 
sob o pífio argumento de que a arre-
cadação de seus Estados pode cair. 
Visão míope, pois todos sabem que 
doença tratada rápida e eficazmente 
reduz as despesas com internações e 
absenteísmos e eleva a produtividade 
do trabalhador, contribuindo para o 
aumento da arrecadação.

Trata-se de uma questão que me-
rece a atenção prioritária da Casa 
onde os grandes debates públicos 
acontecem, o Congresso Nacional.  
A Constituição Federal dispõe que 
bens essenciais – como os medica-
mentos – devem ter tratamento tri-
butário diferenciado. Urge, portanto, 
corrigir essa distorção. A não ser que 
os senhores parlamentares entendam 
que tratamento diferenciado seja co-
brar mais impostos.

A classe política brasileira preci-
sa olhar para a questão da tributação 
dos medicamentos como uma doença 
que necessita ser rapidamente tratada. 
O remédio é simples: senso público e 
atenção com as pessoas, pois a redu-
ção dos impostos sobre medicamen-
tos, diferentemente de outras desone-
rações, é transferida diretamente para 
o preço final dos produtos por força da 
lei que regula o mercado farmacêutico.

E o efeito é imediato: povo com 
saúde produz mais, usufrui mais das 
coisas que o país lhe oferece, con-
some mais. E, de quebra, paga mais 
impostos. Assim se cria um verdadei-
ro círculo virtuoso de prosperidade e 
bem-estar. 

elos da cadeia farmacêutica. Contri-
buímos para o desenvolvimento social 
e econômico do País. E, principalmen-
te, fornecemos à população saúde em 
caixinha.

Graças à indústria farmacêutica, a 
qualidade e a expectativa de vida da 
população aumentaram. As pessoas 
vivem mais e melhor, trabalham mais e 
melhor e fazem o progresso da Nação.

Mas ninguém discute esse assunto 
com a profundidade necessária. A so-
ciedade de forma geral não consegue 
se mobilizar para reduzir a escorchante 
carga tributária sobre medicamentos – 
33,9% do preço final dos produtos – a 
mais alta do mundo. A média mundial 

POR QUE NÃO MEDICAMENTOS?

Povo com saúde produz 
mais, usufrui mais das 
coisas que o país lhe 
oferece, consome mais. 
E, de quebra, paga mais 
impostos.

SINDUSFARMA

Nelson Mussollini é Presidente-Executivo do 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br

de tributação é de apenas 6%, sendo 
que em muitos países não é cobrado 
imposto nenhum sobre medicamen-
tos.

Tome-se o exemplo da França, que 
possui um das mais altas tributações 
do planeta, equivalente a 44% do PIB, 
ante a carga tributária brasileira de 
36%. A diferença é que lá o impos-
to sobre medicamentos é de apenas 
2,1%. Ou seja, o legislador francês foi 
mais criterioso. Entendeu que o Esta-
do deve obter sua receita de outras 
fontes que não a fácil e iníqua opção 
de tributar um bem essencial. 

Iniciativas como a do senador Pau-
lo Bauer (PSDB-SC), de instituir pela 
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Muitos profissionais de comunica-
ção que eu conheço consideraram a 
distância da matemática como um dos 
fatores no processo de escolha dessa 
carreira. Temo que daqui em diante essa 
aflição aos números lhes dificultem o ca-
minho rumo à excelência. Não posso, 
nem quero afirmar que sem a ciência de 
Pitágoras seja impossível trabalhar com 
comunicação, mas, certamente, quem 
não entender um mínimo dela, vai ficar 
confinado a algumas áreas especificas, 
como criação, por exemplo. Ser gestor 
de publicidade ou marketing dentro de 
uma empresa vai demandar uma certa 
intimidade com conceitos de estatística, 
e não dominá-los será uma barreira ao 
crescimento profissional. Veja mais no 
Hot Site.

Participo de mais de um grupo de di-
rigentes de marketing que debatem sis-
tematicamente os desafios dessa área 
em suas empresas (grandes empresas 
em sua maioria), e o tema quantificação 
de resultados tem sido recorrentemente 

discutido. Fica claro que a cobrança de 
indicadores objetivos confiáveis para 
os investimentos promocionais está na 
pauta de presidentes e diretores finan-
ceiros, que, cada vez mais, pressionam 
diretores de marketing por provas de 
que o que está sendo gasto terá retor-
no compatível com o custo de capital da 
empresa.

Recentemente, o Comitê Estratégi-
co de Marketing da Amcham São Paulo 
(um desses grupos que citei) convidou 
um consultor da PWC para falar sobre 
os desafios do relacionamento entre a 
área de marketing e a área financeira nas 
organizações. Uma das conclusões que 
tirei da exposição, resumo na seguinte 
sentença: “Os CEOs e CFOs sabem que 
as atividades de comunicação carregam 
uma certa ambiguidade, e que nem 
sempre é possível apontar com precisão 
os resultados de cada ação, mas, cada 
vez menos, eles aceitarão esse fato 
como desculpa para que os CMOs se 
eximam de dar qualquer satisfação so-

bre a relação entre o que se planta e o 
que se colhe na área de marketing.”

Se essa minha provocação inci-
tou alguma curiosidade em você, leitor, 
sugiro que dê uma olhadinha no artigo 
de capa da revista Harvard Business 
Review, de março de 2013: Publicidade 
que Funciona (Veja o artigo completo no 
Hot Site). Nela, o consultor de analítica 
preditiva Wes Nichols fala sobre como 
tem ajudado as corporações a entender 
melhor os investimentos em comunica-
ção para otimizar seus resultados. Para 
aqueles que acharem que o esforço não 
vale, ou mesmo para outros que estive-
rem sedentos por um aperitivo, apon-
to abaixo alguns destaques do citado 
texto:

• Atualmente, as empresas usam 
mais de uma mídia simultaneamente. 
Com isso, só é possível medir a contri-
buição de cada uma delas e o impacto 
da interação entre elas, por meio de aná-
lises sofisticadas.

Yuri Trafane

A possibilidade de rastrear comportamentos por meio da internet cria uma ilusão de que se 
está medindo resultados, mas, não se considera a interação das atividades online e offline.

COMUNICAÇÃO

OS NÚMEROS INVADEM A 
COMUNICAÇÃO

www.snifbrasil .com.br

up139
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Yuri Trafane é Professor Universitário, Consultor em 
Marketing e Diretor-Executivo da Ynner Marketing & 
Treinamentos.
E-mail: yuri@ynner.com.br

Ser gestor de publicidade ou marketing dentro 
de uma empresa vai demandar uma certa 
intimidade com conceitos de estatística.

• A recente possibilidade de ras-
trear comportamentos por meio da in-
ternet cria uma ilusão de que se está 
medindo resultados, mas, geralmente, 
não se considera a interação das ati-
vidades online e offline, que são muito 
importantes.

• A resposta para esses desafios é 
a chamada Analítica 2.0 que se mate-
rializa por meio de um processo com 
três etapas: Atribuição, Otimização e 
Alocação.

• A Atribuição acontece com a or-
ganização de dados sobre atividades 
realizadas e resultados obtidos para 
a construção de modelos matemáti-
cos, que permitirão a compreensão 
das relações de causa e efeito nas 

estratégias de mar-
keting. Nesse mo-
mento, cinco tipos 
de dados, muitos 

deles escondidos fora da área de mar-
keting, são especialmente importan-
tes: condições de mercado, atividades 
competitivas, ações de marketing, 
respostas do consumidor e resultados 
para o negócio. 

• A Otimização é o apontamento 
do melhor portfólio de investimentos 
em marketing com base nas relações 
matemáticas descobertas na fase 
anterior.

• Na fase de Alocação, os consul-
tores acompanham os resultados das 
mudanças efetuadas no mix promo-
cional e realimentam os modelos para 
aperfeiçoar constantemente a carteira 
de investimentos em marketing para 
garantir eficácia crescente.

Como se pode perceber são temas 
diferentes daqueles que compuseram 
o universo dos profissionais de comuni-
cação até agora. Certamente, será um 
desafio introduzir essa nova dimensão 
sem perder o toque humano, criativo e 
emocional, que é o cerne do diálogo 
com clientes e consumidores.

Não basta mais repousar suas 
competências no berço da emoção. 
Por outro lado, o caminho não é se ati-
rar de corpo inteiro no mundo da analí-
tica. Será necessário equilíbrio entre os 
dois lados do cérebro. Emoção e ra-
zão precisarão andar de mãos dadas. 
É uma adaptação e tanto, mas como 
disse o genial Darwin: “Não é o mais 
forte e nem o mais rápido que sobre-
vive, mas aquele que se adapta mais 
rapidamente.” Boa sorte! 



12  | Mai - Jun 2013

OS EFEITOS COLATERAIS DA PEC 
115/2011 (CCJ, 28/11/2012)
Henrique Tada 

ESPECIAL PEC

Em primeiro lugar quero destacar que a Alanac – Associação dos Laboratórios Farmacêuticos 
Nacionais, que tem atualmente 52 laboratórios associados, é a favor de qualquer iniciativa que obje-
tive a redução da carga tributária, com o alcance de patamares justos e compatíveis com o modelo 
econômico brasileiro, sobretudo, para o setor de saúde pública. Contudo, é necessário que qualquer 
medida de racionalização de carga tributária seja analisada em todos os seus aspectos, principal-
mente quanto à proteção e incentivo ao desenvolvimento da indústria instalada no território nacional. 

Neste contexto, surge a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 115, de autoria do Senador 
Paulo Bauer (PSDB – SC), que persegue o nobre objetivo de ampliar o acesso aos medicamentos 
mediante a redução de tributos, prevendo uma consequente redução de preço. 

Contudo, ao nos aprofundarmos na análise da PEC Nº 115, entendemos que a mesma se so-
brepõe a programas dos governos federal e estaduais, que já alcançam relativo sucesso quanto 
à ampliação do acesso aos medicamentos mediante a concessão de subsídios para a venda de 

Nosso convite é para discutirmos, sem emoção, 
as formas de atingirmos uma redução da carga 
tributária sobre medicamentos, mas não às custas do 
desenvolvimento da indústria farmacêutica do País.
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medicamentos de primeira necessida-
de, como, por exemplo, o programa 
“Farmácia Popular do Brasil”. 

Muito embora seja inegável que 
a PEC Nº 115 tenha um âmbito de 
aplicação muito mais extenso do que 
os programas existentes, posto que 
atingirá a todos os medicamentos de 
uso humano, é certo também que os 
programas existentes oferecem uma 
redução de preço à população muito 
mais significativa do que a PEC, como 
a seguir demonstraremos. 

Ademais, não podemos deixar de 
considerar os impactos desta PEC, da 
forma como está escrita, no modelo 
de tributação de medicamentos em vi-
gor no País, os quais nem sempre se 
mostraram favoráveis à manutenção e 
desenvolvimento da indústria farma-
cêutica instalada no território nacional, 
como passamos a expor. 

Muito embora a Justificação da PEC 
Nº 115 elenque uma considerável lista 
de tributos que incidem, ou podem in-
cidir, de forma direta ou indireta no pre-
ço dos medicamentos de uso humano, 
como Imposto de Renda, Contribuição 
Social Sobre Lucro Líquido, IPI, 
Imposto de Importação, ICMS 
(Imposto Circulação de Mercadorias e 
Serviços), PIS (Programa de Integração 
Social) e COFINS (Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social), 
na sua vigência (como está escrita) só 
teria efeito sobre ICMS. 

De fato, a PEC Nº 115 cria imuni-
dade apenas para IMPOSTOS inciden-
tes sobre a comercialização de medi-
camentos de uso humano. Portanto, 
todas as contribuições, inclusive o PIS 
e a COFINS, não são abarcadas pela 
PEC, permanecendo sua incidência 
inalterada. Ainda não serão reduzidos 

impostos que, indiretamente, oneram 
a comercialização de medicamentos, 
por não incidirem diretamente na co-
mercialização de tais produtos, como 
é o caso do Imposto de Renda. 

Ressaltamos ainda que a redação 
original da PEC Nº 115 foi emendada 
a fim de excluir da imunidade, ou seja, 
manter a tributação do imposto de 
importação, com a argumentação de 
respeitar acordos comerciais do Brasil 
com outros países, em especial com 
os parceiros do Mercosul. 

Dessa forma, toda a pretendida 
desoneração resultaria tão somente 
em “isentar” o pagamento do ICMS 
incidente na comercialização de medi-
camentos de uso humano. Muito em-
bora possível, a PEC em questão não 
propõe desonerar todos os impostos e 
contribuições que incidem sobre toda 
a cadeia de medicamentos (desde a 
sua produção, comercialização, distri-
buição e venda ao consumidor final).

É importante salientar que o ICMS, 
único imposto efetivamente atingido 
por esta PEC, é caracterizado pelo 
regime da não cumulatividade, de ma-
neira que na operação fabril, prevale-
ce a dedução desse imposto pago na 
aquisição de insumos e material de 
embalagens, para apurar o valor a ser 
pago. Se aplicada a imunidade preten-
dida pela PEC em tela (ICMS = zero na 
venda), fatalmente provocará acúmulo 
de créditos do ICMS já pago pelo fabri-
cante, os quais historicamente são de 
difícil recuperação junto aos Estados. 
Portanto, do ponto de vista financei-
ro, esses créditos passariam a ser 
tratados como custo efetivo da ope-
ração. Isso posto, criado o efeito co-
lateral dos créditos oriundos do ICMS 
pago (matéria-prima, embalagem etc.) 

serem tratados como adicional de cus-
to frente à dificuldade histórica de se 
obter ressarcimento dos Estados, cor-
remos o sério risco de acarretar não 
só a neutralização do efeito pretendido 
(redução do preço ao consumidor de 
baixa renda), como até o aumento do 
seu preço ao consumidor final, princi-
palmente nos casos de medicamentos 
que têm menor valor agregado (gené-
ricos e similares), e têm sido a base 
e fator importante de recuperação, 
sustentação e crescimento da indús-
tria farmacêutica nacional nos últimos 
anos. 

É de extrema importância notar que 
o acúmulo de crédito do ICMS atingi-
rá exclusivamente as fábricas farma-
cêuticas instaladas no Brasil, uma vez 
que na importação de medicamentos 
acabados não ocorrerá a incidência 
desse imposto neste primeiro momen-
to. Portanto, a PEC traz o indesejado 
efeito de tornar a produção farmacêu-
tica no território nacional mais cara 
frente à importação de medicamentos 
prontos, podendo ocasionar a desin-
dustrialização em um setor de inegável 
importância estratégica e de soberania 
nacional. 

Muito embora seja possível alegar 
que o Imposto de Importação “equi-
libraria” a desvantagem criada pelo 
acúmulo de crédito do ICMS, a emen-
da do relator senador Luiz Henrique 
(PMDB-SC), que pretende manter 
o imposto de importação, abre bre-
cha para discussão quanto à consti-
tucionalidade da exceção proposta.  
A Alanac obteve três pareceres de re-
nomados escritórios de direito consti-
tucional sobre esta matéria, que confir-
ma a inconstitucionalidade, se mantida 
a emenda que prevê a tributação do 
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Mesmo que mantida a tributação 
do Imposto de Importação, devemos 
observar que a intenção é preservar 
o tratado do Mercosul, o que equi-
valeria dizer que as atuais alíquotas 
de importações definidas em conjun-
to pelos países membros do bloco 

tendem a ser mantidas. Portanto, não 
sendo esperada uma elevação do 
Imposto de Importação, que seria um 
contrassenso aos objetivos da PEC, o 
custo representado pelo Imposto de 
Importação permaneceria exatamente 
o existente atualmente. Ou seja, não é 
esperado que o desequilíbrio do ICMS 
em desfavor do fabricante nacional 
seja compensado por uma elevação 
do Imposto de Importação. 

Por fim, mesmo que ocorra uma 
elevação do Imposto de Importação, 
os produtos oriundos dos países 
membros do Mercosul serão desone-
rados deste imposto, estando em po-
sição extremamente vantajosa não só 
quanto aos demais produtos importa-
dos, mas, principalmente, em relação 
aos produtos de fabricação nacional. 

Outro efeito colateral é que a imu-
nidade pretendida na PEC Nº 115 va-
leria para todo tipo de medicamento, 
não importando os perfis de uso e de 
compradores, necessidades e fins te-
rapêuticos. Na prática haverá benefício 
para faixa de consumidores de maior 
renda e equipararia medicamento de 

imposto de importação a despeito de 
dar imunidade de impostos sobre a 
comercialização de medicamentos de 
uso humano. Entre os diversos argu-
mentos levantados pelos menciona-
dos escritórios, a Alanac destaca a im-
possibilidade de restringir o bem maior 
de acesso à saúde, no qual os medi-
camentos de uso humano são incluí-
dos textualmente nas justificativas da 
PEC Nº 115, em favor da manutenção 
de acordos internacionais. Ademais, 
se a manutenção do Imposto de 
Importação resguardaria os acordos 
firmados no âmbito do Mercosul, ou-
tros acordos internacionais poderiam 
ser ofendidos pela PEC, como os 
acordos do GATT (General Agreement 
on Tariffs and Trade). Ocorre que a in-
clusão do Imposto de Importação no 
âmbito da imunidade, seja na votação 
no Congresso Nacional ou em uma 
decisão do Poder Judiciário, incenti-
varia ainda mais a produção de medi-
camentos fora do Brasil para atender 
o consumo interno, aumentando a im-
portação e aumentando ainda mais o 
déficit da balança comercial. Conforme 

PRODUTOS FARMACÊUTICOS - BALANÇA COMERCIAL
EXPORTAÇÕES, IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS E DÉFICIT

CAPÍTULO 30 DA NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) - PERÍODO: 1997 A 2012 - EM US$ FOB
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quadro abaixo, nos últimos oito anos 
foram registrados sucessivos aumen-
tos do déficit da balança comercial e 
estes aumentos seriam potencializa-
dos pelos efeitos da PEC Nº 115 (em 
sua última versão), que trariam como 
consequência, a desindustrialização 
do setor farmacêutico brasileiro. 

A Alanac é a favor de qualquer 
iniciativa que objetive a 
redução da carga tributária, 
com o alcance de patamares 
justos e compatíveis com o 
modelo econômico brasileiro, 
sobretudo, para o setor de 
saúde pública.

ESPECIAL PEC
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uso contínuo e primeira necessidade 
a medicamento de uso opcional (por 
exemplo, os utilizados para fins esté-
ticos ou supérfluos). Efeito colateral 
adicional ocorrerá com essa desonera-
ção, acarretando um grande impacto 
negativo na arrecadação dos Estados 
da federação, visto que medicamen-
tos costumam ocupar posição entre 
os dez maiores produtos na geração 
de receita decorrente do ICMS. Com 
a queda de arrecadação é possível, 
se não provável, que os programas 

A deputada estadual Maria 
Lúcia Amary (PSDB) lançou, em 
5 de junho, a Frente Parlamentar 
para Desoneração Tributária dos 
Medicamentos no Estado de São 
Paulo. Maria Lúcia esteve em Brasília 
prestigiando o lançamento da mes-
ma Frente Parlamentar no Congresso 
Nacional, presidida pelo deputado 
federal Walter Ihoshi (PSD/SP), em 
17 de maio. A deputada pretende 
trazer esta luta para São Paulo, sen-
do a primeira Frente de Desoneração 
Tributária dos Medicamentos em 
âmbito estadual do País.

Com a criação da Frente Parla-
mentar no Estado de São Paulo, o 
objetivo é mobilizar a população e o 

Henrique Uchio Tada é Diretor Técnico 
Executivo da Alanac - Associação dos 
Laboratórios Farmacêuticos Nacionais.
E-mail: henriquetada@alanac.org.br 

patamares justos e compatíveis ao 
modelo tributário brasileiro, desde que 
não ocasione oneração e desestímulo 
para indústria farmacêutica instalada 
no território nacional em face da im-
portação de medicamentos acabados. 

Nosso convite para as demais enti-
dades, sociedade civil, Governo e par-
lamento é para discutirmos, sem emo-
ção, as formas de atingirmos uma 
redução da carga tributária sobre me-
dicamentos, mas não às custas do de-
senvolvimento da indústria farmacêuti-
ca do País, que compõe fator decisivo 
na composição da soberania nacio-
nal.  

A redação original da PEC 
Nº 115 foi emendada a fim 
de excluir da imunidade, ou 
seja, manter a tributação do 
imposto de importação, com 
a argumentação de respeitar 
acordos comerciais do 
Brasil com outros países, em 
especial do Mercosul.

Poder Executivo para que haja uma 
redução na carga tributária dos me-
dicamentos e, consequentemente, 
no preço para o consumidor final.

O Brasil tem a tributação mais 
alta do mundo sobre medicamentos: 
33,9%. Por conta disso, o remédio 
no País custa mais do que deveria, 
fazendo com que 55% da popula-
ção não tenham condições financei-
ras de comprá-lo.

Dados do IBGE mostram que as 
famílias de classe E desembolsam 
R$ 7 por mês em medicamentos. 
Os mais ricos gastam R$ 100. Ou 
seja, o acesso aos remédios depen-
de exclusivamente da renda de cada 
família.

“A desoneração dos tributos 
sobre medicamentos se faz extre-
mamente necessária para garantir o 
acesso real da população à saúde. 
Todos ganham se o preço do remédio 
diminuir: a saúde preventiva melhora, 
os gastos públicos com internações 
diminuem e o Governo poderá inves-
tir em outras áreas também prioritá-
rias. Se há uma política para deso-
nerar a cesta básica, por exemplo, 
acredito que temos de sensibilizar o 
Executivo para desonerar os impos-
tos sobre os medicamentos, que são 
tão essenciais quanto os alimentos”, 
explica a deputada.

NOVA FRENTE PARLAMENTAR PARA REDUZIR PREÇO DOS 
MEDICAMENTOS EM SP

estaduais de subsídio à compra de 
medicamentos de primeira necessida-
de sejam descontinuados. Portanto, 
estaríamos diante de um cenário no 
qual a desoneração de medicamentos 
de uso humano destinados às classes 
de maior poder aquisitivo, como os 
estéticos e supérfluos, estaria sendo 
suportada pelo fim de programas esta-
duais para subsídio a compra de me-
dicamentos de primeira necessidade. 

Por fim, pretender validar a imuni-
dade do ICMS com o argumento de 
que esta fará diminuir o valor gasto 
pelo Estado na compra de medica-
mentos para atender seus programas 
de saúde, é desconsiderar o modelo 
de tributação já em vigor, que prevê a 
isenção seletiva do ICMS incidente em 
medicamentos de uso humano quan-
do adquiridos por órgãos da adminis-
tração pública direta e indireta. 

Neste contexto, reitero que a 
Alanac é plenamente a favor de toda 
e qualquer iniciativa cujo objetivo 
seja de reduzir a carga tributária para 

ESPECIAL PEC
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Há 11 anos no País, os Laborató-
rios Bagó, com sede no Rio de Janei-
ro, têm apresentado um crescimento 
exponencial em território brasileiro, al-
cançando valores de faturamento que 
chegam próximos à casa dos R$ 100 
milhões, isso sem efetivar a compra de 
outras marcas, uma alternativa bastan-
te comum em tempos de alta compe-
titividade, queda de patentes, cresci-
mento dos genéricos etc. 

O segredo da bem-sucedida traje-
tória do Bagó está no desenvolvimen-
to de uma linha de produtos focada 
em drogas órfãs e estratégicas para o 
Brasil, o que permite incrementar seu 
crescimento por meio de ação em um 
mercado de nicho.

“Nosso compromisso é atender à 
população e o Governo brasileiro com 
qualidade, sendo este o ingrediente 
prioritário de nosso trabalho. Possuí-
mos instrumentos, sistemas e tecno-
logia que asseguram o cumprimento 
de altos padrões de fabricação, ga-

rantia de qualidade, pesquisa farma-
cêutica, logística e serviços para a in-
dústria farmacêutica”, garante Manuel 
Fernando Loaiza Sotomayor, Presiden-
te do Bagó.

Atualmente, o Bagó atua em vá-
rias especialidades. Na linha Farma, 
mantém medicamentos para Pedia-
tria, Ginecologia, Otorrinolaringolo-
gia, Psiquiatria, Pneumologia, Cardio-
logia, Ortopedia e Neurologia. Já na 
linha hospitalar, atende às especiali-
dades de Infectologia, Terapia Intensi-
va, Hematologia e Oncologia. Com o 
amplo portfólio, a Força de Vendas vi-
sita cerca de 24 mil médicos mensal-
mente.

Os produtos que compõem a linha 
Bagó são: Abelcet (anfotericina com-
plexo lipídico), Bufedil (buflomedil), 
Cosmegen (dactnomicina), Aginasa (l-
-asparaginase), Glioten (maleato de 
enalapril), Keflex (cefalexina), Plenacor 
(atenolol), Targus (flurbiprofeno), Tior-
fan (racecadotrila), Tranquinal (alpra-

zolam), Trifamox (amoxicilina + sulbac-
tam), Zyplo (levodropropizina). 

No portfólio Hospitalar há dois car-
ros-chefes que constituem um aporte 
importante para pacientes com infec-
ções fúngicas severas, o Abelcet (an-
fotericina complexo lipídico); e para 
pacientes pediátricos com Leucemia, 
Linfocítica Aguda, a Aginasa (aspara-
ginase-L).

No portfólio de produtos da linha 
Farma, o carro-chefe é o Trifamox IBL 
(amoxicilina + sulbactam), um antibióti-
co de pesquisa dos laboratórios Bagó, 
que é uma alternativa para o tratamen-
to de infecções por bactérias resisten-
tes. Soma-se a esta linha o Keflex (ce-
falexina). Outro produto de destaque é 
o Tiorfan (racecadotrila), um medica-
mento para diarreia que vem crescen-
do e ocupando posições no segmento 
de antidiarreicos.

A última grande conquista do la-
boratório foi aquisição da Aginasa 
(L-asparaginase), uma droga órfã para 

O Grupo Bagó foi fundado em 1934, na Argentina. Hoje, é formado por mais de dez empresas, 
estando presente nos cinco continentes, em mais de 47 países.

LABORATÓRIOS BAGÓ
Madalena Almeida

HÁ MAIS DE UMA DÉCADA INVESTINDO NO BRASIL

EM FOCO

Fernando Loaiza, Presidente dos Laboratórios Bagó
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tratamento de pacientes pediátricos 
com Leucemia Linfocítica Aguda, de 
origem Alemã.

Após ter enfrentado grandes pro-
blemas com o encerramento da fa-
bricação desta droga nos Estados 
Unidos e um desabastecimento mun-
dial, a empresa uniu forças com o 
Governo brasileiro para encontrar um 
fornecedor substituto e poder oferecer 
o medicamento para o mercado. 

Outros lançamentos

Com o objetivo de ampliar sua 
atuação por meio do lançamento de 
novos medicamentos, o laboratório 
apresentou recentemente ao mercado 
nacional o Tranquinal Sublingual e o 
Tranquinal Flexidose, ansiolíticos cujo 
princípio ativo é o Alprazolam. “Essas 
novas formas farmacêuticas chegam 
para agregar na terapêutica dos trans-
tornos da ansiedade. A forma sublin-
gual é mais rapidamente absorvida, 
trazendo rápido alívio dos sintomas. Já 
a apresentação flexidose facilita a fle-
xibilidade das doses. Importante res-
saltar que a apresentação sublingual 
surgiu de pesquisa desenvolvida pe-
los Laboratórios Bagó”, explica Soraia 
Alcoforado Moraes, Diretora Técnica.

E por falar em pesquisa, em um 
mundo caracterizado por constantes 
mudanças, a busca pela inovação faz 
parte das estratégias da Farmacêutica. 
O Grupo possui um Centro de Pesqui-
sa e Desenvolvimento, localizado na Ar-
gentina (City Bell), cuja missão é a bus-

ca sistemática de moléculas originais, 
associação de drogas e de desenvolvi-
mento analítico farmacêutico aplicado a 
novas formas farmacêuticas. 

“As  71  patentes obtidas em mais 
de 13 países ao redor do mundo são 
a prova do fruto do trabalho árduo e o 
resultado do rigor científico das nossas 
equipes multidisciplinares de investi-
gação, que têm como objetivo diário a 
obtenção de novas respostas terapêu-
ticas para otimizar a qualidade de vida, 
melhorar a saúde e o bem-estar das 
pessoas”, acrescenta Loaiza.

 
Nova fábrica

Um dos líderes na América Latina 
na área de saúde, o Grupo Bagó foi 
fundado em 1934, na Argentina. Hoje, 

é formado por mais de dez empresas, 
estando presente nos cinco continen-
tes, em mais de 47 países.

No Brasil, depois de uma curta 
parceria com Merck, a Farmacêutica 
foi criada em 2002. Com a compra do 
produto Keflex em 2007, a companhia 
obteve um importante crescimento 
nas vendas da linha Farma. Porém, 
estabeleceu-se em alguns anos a 
estratégia de lançamento de produtos 
hospitalares de grande necessidade 
atualmente no mercado nacional.

“A liderança regional dos 
Laboratórios Bagó é o resultado de 
um compromisso constante com a 
pesquisa e desenvolvimento em si, o 
que permite colocar os nossos produ-
tos farmacêuticos e de biotecnologia 
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Central de logística no Espírito Santo
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na vanguarda da terapêutica global”, 
enfatiza Loaiza.

No Rio de Janeiro, os Laboratórios 
Bagó mantêm suas operações no polo 
industrial de Jacarepaguá, que abriga 
toda área administrativa, fábrica e la-
boratórios físico-químico e microbioló-
gico. Possui ainda uma central de lo-
gística localizada no Espírito Santo, 
onde concentra toda a distribuição de 
seus produtos. Seu quadro de funcio-
nários é composto por 220 colabora-
dores, entre eles: farmacêuticos, pes-
soal administrativo e Força de Vendas, 
que possui 120 colaboradores.

Segundo o presidente, os Labora-
tórios Bagó do Brasil são a menor em-
presa do Grupo. O País também foi o 
último em que a companhia se insta-
lou, porém, os acionistas estão foca-
dos no crescimento futuro e esperam 
uma participação de pelo menos 20% 
das vendas do Grupo, que hoje em dia 
ultrapassam US$ 1 milhão.

Atualmente, os Laboratórios Bagó 
do Brasil exportam para Paraguai. En-
tretanto, a companhia pretende am-
pliar essas operações. Para isso, de-
verá construir uma nova unidade fabril 
no Espírito Santo para comercializar 
seus produtos em toda a América Lati-
na. A construção da fábrica no Espírito 
Santo terá um investimento de aproxi-
madamente US$ 50 milhões. 

“A construção da nova fábrica no 
Espírito Santo, como polo fabril para 
abastecimento da América Latina, irá 
fortalecer a importância da unidade 
brasileira para os negócios do Grupo, 
deixando o Bagó Brasil em posição 
de destaque entre as filiais no mundo.  
A fábrica terá 40.000 m2, cuja inau-
guração está prevista para 2014, ge-
rando dezenas de empregos e cen-
tralizando os negócios da empresa no 
País para importar menos e exportar 
mais”, completa Loaiza.

Além da estruturação da nova fá-
brica, nos próximos anos, a Farma-
cêutica investirá em um programa de 
trabalho de P&D com foco em Capa-
citação e Transferência de Tecnologia 
para o Brasil, que, segundo Soraia, é 

um setor carente dos medicamentos 
órfãos. “Esse cenário, muitas vezes, 
causa uma dependência do merca-
do internacional, de parcerias do setor 
privado, que prejudicam o acesso ao 
tratamento por rompimento de acor-
dos de fornecimento, causando pro-
blemas de saúde pública no País. Há 
também o aspecto regulamentar, prin-
cipalmente em relação aos direitos de 
patentes e da falta de desenvolvimen-
to de medicamentos voltados para es-
ses tipos de tratamento. O objetivo da 
empresa é que a produção de medica-
mentos órfãos venha trazer perspec-
tivas de maior acesso e melhor quali-
dade de vida para portadores dessas 
doenças no Brasil”, explica a diretora 
técnica.

Foco também em OTC

Para fortalecer sua participação no 
mercado brasileiro, duplicando as ven-
das, o Bagó também pretende lançar 
linhas de OTC, com foco na saúde da 
mulher.

Os Alimentos Nutritivos para be-
bês e gestantes chegam para a aber-
tura de uma nova linha, a BagóNutri-
tion. “Um sucesso em toda América 
Latina também será lançado neste ano 
no Brasil: os cosméticos BagóVit, uma 
linha de hidratantes, protetores solares 
e pós-solar que promete revolucionar 
o mercado brasileiro. Trata-se de um 
segmento que já movimenta mais de 
R$ 50 bilhões por ano. Isso significa 
que o brasileiro realmente investe no 
quesito beleza, o que deixa esse nicho 
bastante aquecido”, anuncia Soraia.

Como parte do processo de cres-
cimento no País, apostar no poten-
cial dos profissionais também é uma 
estratégia do Grupo. Atuando em 19 
estados brasileiros, a companhia co-
memora um aumento no quadro de 
colaboradores. Desde 2001, o Bagó 
passou a gerar aproximadamente 400 
empregos diretos e indiretos a mais, 
além de trabalhar em conjunto com 
cerca de 45.000 clientes que distri-
buem seus medicamentos. A Força de 

Vendas do Bagó também vem cres-
cendo expressivamente, principalmen-
te devido ao lançamento de novas li-
nhas de produtos.

“O ponto mais importante é o foco 
na formação de pessoas como centro 
da filosofia da empresa. A partir deste 
ponto, diariamente, os líderes sabem 
que toda pessoa tem de ser formada e 
que não vem pronta. A empresa con-
trata talentos sem experiência e forma 
continuamente líderes para dar segui-
mento à formação. No Brasil, o Bagó 
nasceu com a proposta de apostar no 
‘time dos sonhos’, ou seja, oferecer 
credibilidade aos jovens talentos que 
se mostrem engajados com o plano 
de carreira e a evolução da empresa. 
Por isso, vemos o treinamento como 
um processo de assimilação cultural 
em curto prazo, que objetiva repassar 
ou reciclar conhecimentos, habilidades 
ou atitudes relacionadas diretamente à 
execução de tarefas ou a sua otimiza-
ção no trabalho”, esclarece Loaiza. 

Para garantir a continuidade desse 
processo, o Bagó mantém diversos 
programas, como o curso Treinando 
Treinadores, no qual os gerentes são 
ensinados a serem os treinadores de 
suas próprias equipes; o Descobrindo 
Talentos, por meio do qual a empresa 
busca conhecer o potencial de desen-
volvimento para futuros gestores; além 
do Navegando em Desafios, que visa 
fornecer aos participantes conheci-
mento para aplicação de diversos mo-
delos e técnicas administrativas.

“Cada vez mais, vivemos em um 
mundo de commodities em que a dife-
renciação vai acabando. Há pouquís-
simas companhias que hoje possuem 
produtos diferenciados, e aquelas que 
possuem são as de maior crescimen-
to. A única diferença competitiva que 
fica para nos diferenciarmos é o recur-
so humano, que acreditamos ser sem-
pre o mais importante. Desenvolver as 
pessoas é desenvolver a sua produtivi-
dade e, ao mesmo tempo, tornar uma 
empresa mais humana e mais feliz”, 
destaca Loaiza. 

EM FOCO
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Com uma carreira bem-sucedida na 
indústria farmacêutica, Wilson Borges 
é, desde março, o novo Diretor-Geral 
da Medley, empresa do Grupo Sanofi, 
que é uma das líderes do mercado de 
genéricos. O executivo assumiu o cargo 
recentemente, depois de ter acabado 
de receber uma importante promoção 
no Zambon, onde ocuparia o cargo de 
Gerente-Geral América Latina. Movido a 
desafios, Borges explica que na escolha 
pela Medley pesou o fato de ele poder 
integrar um projeto audacioso, no qual o 
executivo irá liderar um novo modelo de 
gestão, visando tornar a Farmacêutica 
cada vez mais sustentável.

Na entrevista exclusiva para a 
Revista UPpharma, Wilson Borges fala 
sobre a ida para Campinas (SP), sede 
da Medley, bem como as estratégias 
que adotará para construir uma compa-
nhia ainda mais profissional, competitiva 
e respeitada. Confira.

Revista UPpharma - Como foi que 
aconteceu a mudança para a Medley, 

logo após a promoção no Zambon, 
empresa em que o senhor assumiria 
também um cargo estratégico?

Wilson Borges - O Zambon é uma 
grande empresa e eu estava muito fe-
liz lá, onde permaneci por quatro anos. 
Tinha acabado de ser promovido ao car-
go de Gerente-Geral América Latina e, 
realmente, vislumbrava a continuidade 
do excelente trabalho que a companhia 
vinha realizando. Porém, a vida é mo-
vida a desafios. Recebi a oportunidade 
de fazer parte do Grupo Sanofi e liderar 
um novo modelo de gestão na Medley, 
uma companhia com uma história de 
vanguarda e marca extremamente for-
te. Faço parte do grupo de pessoas que 
acredita que os desafios nos movem da 
zona de conforto e, sem dúvida, trazem 
crescimento pessoal e profissional.

O senhor já havia trabalhado an-
teriormente na Medley, quando a em-
presa tinha o controle de capital na-
cional. Atualmente, a Farmacêutica 
pertence ao Grupo Sanofi. Quais as 

MOVIDO A DESAFIOS

diferenças que o senhor pode apon-
tar, considerando sua experiência an-
terior na Medley, em se tratando de 
políticas e estratégias no passado e 
hoje?

As diferenças concentram-se, basi-
camente, nas formas de gerir a compa-
nhia em termos de olhar para o futuro, 
sem se descuidar das necessidades do 
presente resultantes das mudanças e 
oscilações de mercado. No passado, as 
decisões contemplavam prioritariamente 
os resultados em curto prazo, em um 
mercado de genéricos embrionário e que 
crescia a taxas elevadas. Hoje, temos 
uma realidade muito diferente e fazemos 
parte de um grande grupo farmacêutico 
de capital aberto, que nos obriga a, ne-
cessariamente, ter um modelo de gestão 
distinto, com um caminho voltado para 
crescimento sustentável, vislumbran-
do projeções de médio e longo prazos.  
A Medley necessita definir e sedimentar 
um novo modelo de gestão que aten-
da às necessidades de uma empresa 
que compete no dinâmico segmento de 

WILSON BORGES

ENTREVISTA
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genéricos, mas considerando que ago-
ra faz parte de um dos maiores grupos 
farmacêuticos do mundo. Acredito que 
nossa função em uma corporação não 
se resuma a defender o passado, mas, 
sim, criar um futuro promissor.

Como a experiência anterior na 
Medley poderá ser útil na sua gestão 
hoje?

Ela será totalmente útil, principal-
mente no que diz respeito ao conheci-
mento adquirido sobre o mercado de 
genéricos e o entendimento da força da 
marca Medley. A Medley, além de ser a 
empresa mais admirada pelo consumi-
dor e a marca de confiança dos médi-
cos e farmacêuticos, é também valori-
zada pelo mercado, que reconhece a 
trajetória da companhia, marcada pela 
qualidade de seus medicamentos, e por 
um modelo de trabalho focado no rela-
cionamento com as pessoas. Conheço 
o potencial desta companhia e, princi-
palmente, a motivação dos nossos co-
laboradores em superar desafios. Por 
isso, estou extremamente confiante em 
liderá-la a patamares muito mais condi-
zentes com o seu real potencial. 

Como será seu trabalho na em-
presa? Quais as estratégias que o se-
nhor pretende adotar em curto e mé-
dio prazos?

Queremos manter a liderança no 
mercado de genéricos, ocupada pela 
Medley desde 2002; crescer em parti-
cipação de mercado total, mas, princi-
palmente, implementar um modelo de 
trabalho que torne a empresa cada vez 
mais sustentável. Nesse sentido, traba-
lharemos incessantemente para, com 
uma estratégia bem definida, construir 
uma companhia ainda mais profissio-
nal, competitiva e respeitada. Nossas 
principais estratégias serão focadas no 
aumento da produtividade e valoriza-
ção dos nossos colaboradores.

A mudança profissional para a 
Medley implicou também mudanças 

na vida pessoal e familiar (mudan-
ça de residência etc.)? Como é lidar 
com isso?

Foi muito tranquilo. Duas semanas 
antes de iniciar na Medley, já havia me 
mudado com  a família para Campinas 
(sede da empresa), uma cidade mara-
vilhosa, que já conhecia da passagem 
anterior. Eu sou assim. Quando eu mu-
do é de corpo e alma. Preciso estar per-
to das pessoas, acompanhar em con-
junto a vibração de todas as áreas da 
companhia.

O mercado farmacêutico passa por 
um momento de mudanças significati-
vas, que, gradualmente, estão impon-
do alterações no modelo tradicional de 
negócios do setor. Tudo está dez vezes 
melhor, porém, dez vezes mais igual. 
Sendo assim, a Inovação torna-se ainda 
mais imprescindível, consolidando-se, 
no meu entender, como a única vanta-
gem competitiva sustentável. Estamos 
nos movendo de um mercado extre-
mamente conservador e estável para 
um mercado de mudanças constantes 
e ousado. Para mim, o questionamento 
do “status quo” é uma das principais es-
tratégias para ser e manter-se competi-
tivo nos mercados farmacêuticos global 
e local.

Como o senhor pretende posicio-
nar a Medley nesse contexto atual?

A Medley vai retomar sua condição 
de protagonista do mercado de gené-
ricos. A empresa é a líder deste setor 
desde 2002 e, como tal, deve atuar 
como o direcionador do mercado, forta-
lecendo-se como o parceiro de escolha 
das sociedades médicas, distribuição e 
varejo. Vamos ampliar nosso escopo de 
atuação e participar ativamente do pro-
cesso decisório que norteia este com-
petitivo mercado.

Na sua visão, qual será o caminho 
do mercado farmacêutico no Brasil?

O mercado farmacêutico brasilei-
ro é e continuará a ser um dos merca-
dos com maior potencial de crescimen-
to no mundo. Não tenho dúvidas de 
que a tendência de evolução na eco-
nomia nacional proporcionará a amplia-
ção do acesso de milhões de brasilei-
ros a medicamentos e tratamentos de 
qualidade. Com certeza, o Brasil conti-
nuará se consolidando e fortalecendo-
-se entre os top 5 maiores mercados do 
mundo e sendo foco de grandes inves-
timentos locais e internacionais na área 
da saúde 

Faço parte do grupo de 
pessoas que acredita 
que os desafios nos 
movem da zona de 
conforto e, sem dúvida, 
trazem crescimento 
pessoal e profissional

Quais são suas expectativas para 
essa nova fase profissional? O que o 
novo cargo exigirá?

As expectativas são extremamen-
te positivas. Tenho ciência do desafio, 
mas, especialmente, da grande opor-
tunidade de fazer um excelente traba-
lho. O cargo exigirá, principalmente, a 
definição de um novo modelo de ges-
tão alinhado à atual realidade do setor 
de genéricos, além de muita dedicação 
pessoal no contato com os principais 
players do mercado. 

Qual sua visão sobre o mercado 
farmacêutico atualmente? Quais as 
principais mudanças no cenário?

ENTREVISTA
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HOMENAGEM

No mundo moderno, é impossível vivermos sem internet, smartphone, 
tablets e os inúmeros recursos tecnológicos que facilitam em muito as nos-
sas vidas. Esse universo também está presente na propaganda médica.  
A tecnologia é uma realidade nessa área, contribuindo para que os 
laboratórios consigam promover seus produtos aos médicos de uma 
forma mais humana, com mais eficácia, criatividade e diferenciação.

Entretanto, apesar desses avanços, a atuação do propagandista 
continua sendo fundamental. É este profissional que tem a responsa-
bilidade de aplicar a tecnologia no seu dia a dia, buscando estreitar 
o relacionamento com o médico, convencendo-o dos benefícios dos 
medicamentos e conquistando a prescrição. O fato é que a presença 
do representante no campo, nenhuma máquina ou recurso tecnológi-

co consegue substituir.
Trata-se de uma profissão que surgiu há mais de 50 anos e 

atravessou o tempo. Mesmo com as constantes transformações 
do setor, é uma carreira que possibilita grande bagagem, sendo, 
inclusive, um degrau para quem busca assumir outros desafios 
profissionais na indústria farmacêutica.

Por tudo isso, neste 14 de Julho, mais uma vez os laborató-
rios  rendem suas homenagens às suas Forças de Vendas, que 
continuam sendo o principal elo entre os médicos e as empresas.  
A DPM Editora/ Revista UPpharma também reconhece a im-
portância desses profissionais e prepara sempre na passagem 

14 DE JULHO
Madalena Almeida
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da data uma homenagem especial para parabenizar os representantes 
pelo seu dia.

Neste ano não será diferente. No entanto, por sugestão e solicita-
ção dos próprios laboratórios, teremos duas edições comemorativas 
do Dia do Propagandista: uma será impressa, com circulação no final 
de junho; e outra totalmente digital, que o representante receberá gra-
tuitamente, em 14 de julho, em seu tablet para download. Importante 
lembrar que as duas edições terão conteúdos diferentes, com artigos 
e reportagens que abordarão temas atuais e de interesse dos leitores. 
A ideia da versão digital é uma maneira de levar essa homenagem 
para um maior número de representantes, já que pra-
ticamente a totalidade deles trabalha com tecnologia 
móvel, bem como oferecer a oportunidade de leitura 
de um veículo voltado exclusivamente ao mercado far-
macêutico. 

Para mostrar a importância desse profissional, a ver-
são digital também será enviada pela DPM Editora aos 
médicos assinantes do site de notícias SnifDoctor, que 
conta hoje com um cadastro de mais de 84 mil médicos.  
O objetivo é compartilhar com a classe médica as 
homenagens aos propagandistas, valorizando e reco-
nhecendo um trabalho que continua sendo umas das 
melhores estratégias dos laboratórios para promover 
os medicamentos individualmente aos seus principais 
clientes.

anos de 
comemorações!

Por que no dia 14 de julho comemora-se o Dia do Propagandista? 

Na década de 1970, quando a presidência da República era ocupada por Ernesto Geisel e o Ministério do Trabalho por Arnaldo Prieto, trami-tou pelo Congresso Federal um Projeto de Lei para reconhecer a profissão de Propagandista Vendedor no Brasil. 
Graças ao trabalho de profissionais nesse projeto, em 14 de julho de 1975, o Presidente e o Ministro do Trabalho assinaram a Lei nº 6.224, que regulamentou a profissão. Neste ano, estamos comemorando, por-tanto, com muito orgulho 38 anos da regulamentação da profissão de ‘Propagandista’ no País.

PARÁBENS PROFISSIONAIS DE TODO O BRASIL!

Fonte: legislação.planalto.gov.br

38
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FELIZ DIA DO PROPAGANDISTA!

BOAS LEMBRANÇAS...
Tenho muitas boas lembranças, 

desde criança, dos propagandistas 
da indústria farmacêutica que visita-
vam o consultório de pediatria de meu 
pai, o Prof. Benjamin José Schmidt, 
na Avenida Pompéia, em São Paulo, 
no início dos anos 1960. O consultó-
rio ficava em nossa residência e, cer-
tamente, nós, meu irmão e eu, devía-
mos tê-los perturbado muito na sala 
de espera. Eles tinham uma grande 

Quem inicia a vida profissional como propagandista 
sabe que um fato marcante é que a primeira visita médica a 
gente nunca esquece!! Ainda mais tendo a responsabilidade 
de expor, em um curto espaço de tempo, em que o médico 
permite ouvi-lo, os detalhes técnicos e práticos 
da apresentação de um novo conceito, 
ou de uma nova marca de produto, 
que pode tornar-se um grande 
sucesso, ou, se não for convin-
cente, um tremendo fracasso. 
Essa é a função essencial e 
desafiadora do propagan-
dista. Os vários relatos de 
experientes propagan-
distas mostram como é 
fundamental cada abor-
dagem.  Alguns médicos 
não gostam de muita 
conversa. Querem ouvir 
só o básico do produto e 
desejam que o propagandis-
ta vá embora o quanto antes 
de seu ambiente de trabalho!!! 

Outros só atendem após as 
19h30, às sextas-feiras; ou, ainda 
existem aqueles que interrompem agres-
sivamente a propaganda no meio da apresen-
tação, pedindo para deixar as amostras, dizendo que você 
já o visitou pelo menos umas seis vezes no ano. Voltar para 
casa é o mais confortante após mais um dia de trabalho 
e peregrinação por vários consultórios. Às vezes, até uma 

frustração em não ter como medir o retorno de seu esfor-
ço pessoal. Mas passadas algumas semanas da visita, o 
colega de outra empresa transmite o recado: “O senhor 
João da farmácia da Vila precisa falar com você”.  Na visita 

à farmácia a surpresa!!!
Aquele doutor que interrompeu 
agressivamente sua propaganda 

estava prescrevendo o produto 
promovido, criando uma gran-

de demanda na região. A 
explosão de alegria e auto-
valorização pelo detalhe 
importante da função.  
O treinamento, as exigên-
cias necessárias todos 
os meses: planejamento 
/cota/aula e meta de vi-
sitação exigem um alto 
grau de desempenho, 

que fazem desse mode-
lo de função na indústria 

farmacêutica uma das ati-
vidades de maior importância 

e orgulho. São profissionais que 
adquirem uma cultura diferenciada. 

E somente quem carregou a “catarina” 
pode expressar a alma dessa nobre profissão. 

Parabéns aos milhares de propagandistas do Brasil e dos 
vários cantos do mundo. 

Nelson Grecov
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paciência e até jogavam bola conos-
co, enquanto aguardavam uma chance 
para falar com o meu pai.  Recordo-me 
que ficava intrigado com eles, pois não 
eram os clientes e nem os vendedores, 
e ainda por cima deixavam amostras 
grátis para os pacientes. “Esses propa-
gandistas devem ser muito bacanas!”. 
Assim eu pensava...

Um pouco mais crescidos passa-
mos a frequentar os congressos de 

HOMENAGEM

pediatria pelo Brasil e o ambiente já era 
outro. Os estandes cheios de coisas di-
vertidas para brincar e correr em volta. 
Santa paciência dos nobres represen-
tantes da indústria!

Já como estudante de medicina e 
como recém-formado, a grata surpresa 
de recebê-los e ouvir carinhosamente 
“Dr. Charles, que prazer em reencontrá-
-lo agora ‘Doutor’! Eu lhe vi crescer...”

Entre 1991 e 1994, trabalhei como 
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CONFIANÇA, TALENTO 
E DEDICAÇÃO

14 DE JULHO - DIA DO PROPAGANDISTA

A Força de Vendas da Biolab é mais que uma força. É um time de craques, uma legião 
de vencedores, uma equipe cheia de garra.

Com empenho, realizamos 250 mil visitas por mês, levando a cada médico confi ança, 
conhecimento e as melhores opções para o seu trabalho.

Como resultado, somos uma das três maiores força de vendas do Brasil e conquistamos, 
pelo quarto ano seguido, o prêmio de melhor equipe de visitação na opinião dos 
cardiologistas do país*.

Uma Força de Vendas comprometida em ser o elo entre a Biolab e a classe médica, 
transformando caminhos, construindo pontes e nos tornando cada vez melhores.

Os propagandistas da Biolab são o nosso maior orgulho!   
*P
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www.biolabfarma.com.br
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Meu sincero agradecimento aos 
propagandistas médicos por 
tudo que representaram em 

minha vida profissional. 
Parabéns a todos!

AS MUDANÇAS DA PROFISSÃO 

Iniciei carreira na indústria far-
macêutica de uma maneira mui-
to incomum hoje em dia. Li um 
anúncio no jornal que mencio-
nava vagas para propagandistas 
e que experiência prévia não era 
necessária. Era uma grande opor-
tunidade para iniciar carreira na 
indústria farmacêutica. 

Atuava como técnico em quí-
mica e acabei me formando em 
química industrial, mas a área de 
vendas me atraía, já que tinha 
acabado de terminar um curso de 
técnicas de vendas.

Foi muito difícil ingressar na 
indústria, pois fui aprovado no 
processo no início de 1994, onde 
o ambiente mercadológico estava 
muito complicado, logo as vagas 
foram canceladas.

O RH me ligou dizendo que o 
processo havia sido adiado, mas 
que poderia retornar a qualquer 
momento, e que eu poderia ligar 
para a empresa todo mês. Sim, 
ligava para a empresa duas vezes 

Renato Oliveira 

gerente científico dos Laboratórios Abbott do 
Brasil, e minha integração com a equipe de ven-
das abriu um novo mundo para mim, o qual eu guardo 
com carinho até hoje. As aulas médicas, o apoio ao mar-
keting, reuniões de ciclo etc. Com os colegas representantes 
aprendi muito.

Desde então, estou junto à Sociedade Brasileira de Medicina 
Farmacêutica, a fim de que esses valorosos profissionais possuam o me-
lhor conteúdo científico para a divulgação médica e que atuem de forma ética 
e profissional. Meu sincero agradecimento aos propagandistas médicos por tudo 
que representaram em minha vida profissional.  Parabéns a todos!

Charles Schmidt

por mês e ouvia que 
ainda não havia qual-
quer posição sobre 
as vagas. Até que um 
dia, em junho de 1994, 
estava lá novamente o 
anúncio com os mesmos 
requisitos.

Liguei para o RH e 
acabei participando do 
processo seletivo nova-
mente; fui informado que iria 
ingressar. Não hesitei, pedi 
demissão do meu emprego 
e fui chamado para uma reu-
nião com os gerentes da nova 
empresa. Para minha surpre-
sa, fui entrevistado novamente. 
Resumindo a história: sofri seis 
meses, mas, enfim, virei propa-
gandista, de carteira assinada 
como “Propagandista-Vendedor”!

Realizei uma breve pesqui-
sa, a fim de buscar inspiração 
para este artigo. Fui ao acervo da 
Merck Serono, onde encontrei as 
revistas UPpharma (antigamente 

Foi muito difícil ingressar na indústria, pois fui aprovado no processo no início de 1994, onde o ambiente mercadoló
gi
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Grupemef) desde 1978. Sim, encontrei 
também a número 1!

Além de ter revivido e recapitulado 
um pouco da história da indústria far-
macêutica no Brasil, isso me ajudou 
a detectar algumas mudanças, pelas 
quais essa função passou:

1. Título-Escopo: Inicialmente cha-
mada de PVC (Propagandista-
Vendedor-Cobrador), depois para 
PV (Propagandista-Vendedor) e, 
atualmente, os termos representan-
te de vendas, representante da in-
dústria farmacêutica, propagandista 
ou simplesmente representante são 
os mais comuns;

2. Mudanças mercadológicas: Claro 
que ao longo de todos esses anos, 
o mercado mudou muito e acabou 
influenciando os títulos acima e no 
escopo da função;

3. Mudanças no cenário tecnológico: 
O progresso da tecnologia ainda 
não surtiu nenhum efeito no título da 
função, mas já serviu como ameaça 
à extinção, e hoje é um dos maio-
res suportes para a execução deste 
cargo.

Porém, concluí que muitas mudan-
ças, apesar de profundas para o mer-
cado, não alteraram o conceito da fun-
ção, apesar de terem provocado, o que 
eu chamo, de uma divisão de tarefas.

Percebi nesta retrospectiva o quan-
to a revista resgatava a discussão con-
junta de dois importantes clientes, o 
médico e o PDV. Estes sempre foram 
temas extremamente debatidos e, mui-
tas vezes, tratados, na prática, isolada-
mente com a evolução e renovação da 
indústria.

Mas um único profissional, duran-
te os anos 1980, viveu plenamente os 
dois lados: o PVC.

Ele não possuía nenhum tipo de fer-
ramenta de auditoria, propagava seus 
produtos para o médico, depois os 
vendia na farmácia. Realizando a co-
brança, a parte mais difícil. 

A verdade é que ele transitava por 
todas as variáveis do mercado:

De um lado:
• Gerenciava estoques;
• Conhecia o giro de seus produtos;
• Evitava rupturas;
• Verticalizava produtos mais caros;
• Horizontalizava produtos mais bara-

tos.

Do outro:
• Propagava produtos;
• Introduzia conceitos;
• Exercia Educação Médica Continua-

da; 
• Construía relacionamento com os 

médicos do cadastro; 
• Gerava receitas.

Ou seja, conhecia todo o ciclo de 
GERAÇÃO de demanda e, o mais im-
portante, dominava o ciclo de GESTÃO 
da demanda.

Hoje, esse homem se divide em vá-
rias partes dentro de uma companhia 
farmacêutica: 

• Propagandistas;
• Representantes de PDV.

Eu me incluo neste grupo, e tomo a 
liberdade de incluir todas as posições 
que mantêm contato direto com os 
principais clientes que formam o ciclo 
de negócios desse setor, como, por 
exemplo, os gerentes de contas.

Por isso, prefiro utilizar o termo 
REPRESENTANTE! Neste universo, 
convoco todos os profissionais que es-
tão 100% do seu tempo lidando com 
os nossos clientes.

14 de julho de 2013: Parabéns pelo 
DIA DO REPRESENTANTE!!!!

Declaro aos meus amigos repre-
sentantes que VOCÊS SÃO FUNDA-
MENTAIS para assegurar que o ciclo 
de gestão da demanda (Gráfico 1) seja 
sempre VIRTUOSO. 

Renato Oliveira

Gráfico 1
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A valorização da profissão não é um tema inédito, 
e de tempos em tempos surge algum sólido organismo 
que, com muita perseverança, levanta a bandeira por 
tal reconhecimento, despertando, assim, o interesse de 
uma sociedade.

Algumas campanhas pela valorização da prescrição 
médica, pelo necessário trabalho dos advogados, pela 
fundamental contribuição dos professores numa socieda-
de, foram bem-sucedidas e, independentemente do atin-
gimento do resultado esperado dessas campanhas, essas 
profissões, assim como tantas outras, são dignas do nos-
so reconhecimento.

Independentemente da teoria Marxista sobre valor, 
que diretamente está ligada aos preceitos econômicos, 
aqui discutimos a autovalorização sob a ótica profissional 
e, quando desapropriada, e quase que automaticamen-
te, ouvimos as expressões: “essa foi uma bela jogada de 
marketing” ou “isso é papo de vendedor”; sugiro que é 
chegada a hora de lutarmos por essa valorização dos pro-
fissionais de marketing e vendas, respectivamente.

Infelizmente, após os escândalos políticos envolvendo 
uma rede de profissionais de marketing nos esquemas de 

AUTOVALORIZAÇÃO, O PRIMEIRO PASSO PARA O

RECONHECIMENTO

superfaturamento das campanhas para reelei-
ção do ex-presidente da República, o termo 
“marqueteiro” passou a ser vinculado a uma 
atividade ilícita, coordenada por profissionais 
capazes de manipular pensamentos e ludibriar 
o povo.
Não que essa nomenclatura já não fosse vul-

garmente utilizada em tempos anteriores, mas creio que a 
proporção tornou-se maior após o fato mencionado.

Em vendas, quantas vezes já não fomos surpreendidos 
com o pensamento “isso é papo de vendedor”, após um 
profissional fazer a exposição de seu produto?

É por isso que, de forma veemente e quase que autoritá-
ria, afirmei a necessidade de lutarmos por essa valorização.

Mas, antes de levantarmos essa bandeira devemos 
refletir sobre a nossa atuação como verdadeiros profissio-
nais de marketing e vendas, pensando de forma ampla e 
profunda. Essa autovalorização deve ser uma busca diária.

Para os profissionais do marketing, a boa elaboração de 
um briefing, a criação, implantação e acompanhamento de 
um planejamento de marketing adequado, a parceria com 
a equipe de vendas, não são suficientes. A autovalorização 
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vai surgir na medida em que o brilho 
do seu trabalho for algo notado por si 
próprio, e essa luz reluzir em todos os 
elos da cadeia.

Não diferente desse contexto, o 
trabalho do propagandista também 
deve iniciar do conhecimento do seu 
cliente, do planejamento da venda, 
da boa exposição dos argumentos e 
do assertivo fechamento. No entanto, 
esse brilho, esse algo a mais, também 
propulsionará seus resultados e, des-
sa forma, a autovalorização será mera 
consequência.

Notem que em ambas as situações, 
a palavra brilho permeia a discussão e 
questões relacionadas a como alcan-
çar esse estágio reluzente ou o que 
fazer para brilhar na minha função são 
possíveis de surgir. Minha contribuição 
para esse questionamento é muito sim-
ples, porém, nada superficial. 

Inicialmente, observe-se perante 
seu concorrente, note sua presença 

frente a seu cliente. Depois, estude, 
crie, planeje, inove de forma ousada. 
Por último, faça algo a mais, dedique-
-se sempre com a certeza de que você 
é capaz!

Além disso, profissionais de marke-
ting e propagandistas devem estar em 
sinergia, pois essa sinergia cria ainda 
mais condições para a plena execução 
do trabalho, gerando reconhecimento 
imediato em todos os elos da cadeia.

Vivemos um período histórico em 
que a busca por ganhos em escala 
tornou-se uma normativa nas empre-
sas. A formatação de modelos esque-
máticos que contribuam para um rápi-
do resultado de determinadas tarefas 
tornou-se realidade para os diversos 
setores de uma empresa.

Os benefícios da Revolução 
Industrial foram incríveis e indiscutíveis, 
e sua abrangência deu-se não somen-
te nos processos produtivos daquela 
época, mas proporções de âmbito psi-
cossociais incrivelmente profundos. 

Esse cenário, cuja maior rentabili-
dade em um período menor de tempo, 
não pode ser a realidade do brilhante 

e individualizado trabalho de um pro-
fissional de marketing ou vendas, pelo 
contrário, fuja dos padrões de automa-
tismo, evite modelos esquemáticos pa-
dronizados e deposite sua luz em cada 
tarefa do seu cotidiano.

Obviamente, esse é um tema bas-
tante amplo e não tenho a pretensão 
de abordá-lo nessa coluna. Minha pro-
posta é ater-me ao ponto de interferên-
cia desse modelo sobre o trabalho dos 
nossos profissionais.

Profissionais de marketing e vendas 
merecem o respeito, a valorização das 
suas profissões e, especificamente no 
mês de julho, com todo o orgulho co-
memoramos o Dia do Propagandista. 
Com a bandeira na mão, cientes do 
real valor dessa profissão, parabeni-
zamos a todos os propagandistas do 
Brasil.

O trabalho desses profissionais vai 
muito além da promoção e da venda 
de medicamentos, ele interfere na qua-
lidade de vida de uma sociedade. Mas 
esse é outro assunto de grande ampli-
tude e podemos discuti-lo futuramente! 

Fernando Palauso

A autovalorização vai surgir na medida em que o brilho do seu trabalho for algo

notado por si próprio, e essa luz reluzir em todos os elos da cadeia.

Fernando Palauso
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Fui convidado a escrever um texto 
sobre o propagandista. A primeira rea-
ção, apesar da correria das atividades 
do dia a dia, foi rápida: aceito! Imaginei 
que escrever um texto sobre o propa-
gandista seria fácil, afinal, eu trabalhei 
nesta atividade. Para começar, recor-
ri ao hábito de consultar o dicionário 
para ter clareza sobre o significado do 
termo.

A definição que mais se aproxima 
da atividade no setor farmacêutico é: 
“que ou aquele que faz propaganda de 
remédios junto aos médicos, por meio 
de visitas aos consultórios, distribuindo 
amostras grátis dos produtos.”

Neste ponto, as dúvidas começa-
ram, pois vejo o propagandista atuan-
do não somente em consultórios mé-
dicos. Muitos trabalham em hospitais, 
clínicas e outros órgãos ligados à área 
da saúde. Além disso, alguns são es-
pecializados em segmentos distintos 
com grande conhecimento sobre as-
suntos pertinentes aos seus produtos. 
Aqui fica a dúvida: será que a definição 
do dicionário está errada? Certamente, 
não. 

A definição é clara, porém, pro-
vavelmente remete à imagem tradi-
cional que temos do propagandista. 
Aquele profissional que antigamente 
(mas não tão antigamente...) visitava 
médicos, vendia medicamentos em 
farmácias etc. Entretanto tudo muda.  
Portanto, hoje não podemos pensar no 

O PROPAGANDISTA E O DICIONÁRIO

Inajar de Souza

Hoje, não podemos pensar no propagandista sem 
analisar o contexto no qual ele atua: a área da 
saúde.

propagandista sem analisar o contexto 
no qual ele atua: a área da saúde. 

Poucos setores têm experimentado 
avanços tão importantes como este. 
Certamente, a indústria farmacêutica 
fez e faz parte deste desenvolvimento 
acelerado, que permitiu à humanidade 
aumentar significativamente a expecta-
tiva e qualidade de vida.

Atualmente, vivemos um cenário 
em transição. O mercado farmacêutico, 
antes dominado pelos blockbusters, 
agora cede espaço para as inovações 
focadas em segmentos de nicho, 
prescritos por médicos altamente 
especializados. Além disso, no mercado 
brasileiro, medicamentos genéricos e 
similares ganham espaço rapidamente.  

Voltando aos medicamentos ino-
vadores, a questão do acesso ganha 
ainda mais importância. Muitas vezes, 
o paciente não adquire os produtos por 
meio dos pontos de venda tradicionais, 
mas sim em hospitais e clínicas espe-
cializadas, ou mesmo os recebe de 
instituições que assumem o tratamento 
baseado em protocolos predefinidos.

Portanto, é esperado que o perfil do 
propagandista também mude para se 
adequar aos novos tempos. Para que 
isso ocorra, é lógico imaginar que as 
empresas farmacêuticas, atentas ao 
cenário da saúde, desenvolvam seus 
colaboradores e ofereçam ferramen-
tas para melhor adequação às novas 
demandas. Porém, os desafios abrem 
novas oportunidades tanto para as 

empresas quanto para os profissionais 
que aí atuam. 

Neste ponto, os propagandistas 
têm uma posição privilegiada, pois vi-
venciam tais transformações no seu dia 
a dia. O importante, no entanto, é não 
apenas vivenciar, mas enxergar estas 
mudanças e entender como elas afe-
tam a sua atividade cotidiana. 

Possivelmente, teremos no futuro 
propagandistas atuando com o perfil 
semelhante ao mencionado no dicio-
nário. Porém, este não é e não será o 
único perfil desses profissionais. 

Portanto, é importante que os pro-
fissionais da propaganda médica se 
mantenham atentos, percebendo as 
mudanças do ambiente. É certo que 
tais mudanças influenciarão o seu 
trabalho, gerando oportunidades de 
transformação na forma de atuar, per-
mitindo melhora em seu desempenho 
profissional e consequente incremento 
nos resultados de sua empresa. 

Inajar de Souza
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Se for verdade a máxima de que 
“a propaganda é a alma do negócio”, 
o propagandista, ou a propagandis-
ta — me permitam um parêntese para 
também homenagear as mulheres que 
têm conquistado importante espaço 
neste segmento nos últimos 20 anos 
— é o tabernáculo desta alma, e que 
a constroí por meio de palavras, gestos 
e emoção. 

A despeito dos muitos avanços da 
tecnologia, e, em especial da comuni-
cação de massa, nenhuma outra força 
ou estratégia pode traduzir de maneira 
tão eficaz esta alma, que, ao longo dos 
anos, permeia o trabalho deste profis-
sional, cujas formas de trabalho mu-
daram durante todo este tempo. Mas 
a sua essência permanece a mesma, 
a essência da comunicação, em uma 
dialética capaz de construir uma ponte 
de credibilidade, estabelecendo o elo 
entre a ciência e a medicina. 

Se no passado o representante 
precisava ser “apenas um bom vende-
dor”, no presente ele se reinventou e se 
aperfeiçoou. Sem perder a resiliência e 
a persuasão, ele se tornou um verda-
deiro consultor, mensageiro da ciência, 
expert em benchmarking, marqueteiro, 
executivo de vendas, entre tantos ou-
tros títulos.

O propagandista não vende fórmu-
las ou princípios ativos. Ele não vende 
marcas ou laboratórios. Ele, na ver-
dade, vende muito mais do que isso. 
Vende credibilidade.

Na essência, seu trabalho não mu-
dou com o passar dos anos, mas as 
transformações do mercado também 
exigem dele maior qualificação e ca-
pacidade de adaptação em meio a um 
ambiente altamente competitivo. 

CREDIBILIDADE, A ESSÊNCIA DO PROPAGANDISTA

Francisco de Oliveira

Que o dia 14 de julho 
seja um dia para lembrar 
e homenagear todos os 
outros muitos dias de 
esforços e dedicação. 
Parabéns propagandista! 

Ao escrever este texto, 
não pude deixar de lem-
brar alguns dos meus ami-
gos que atuam nesta área, 
e logo me veio à mente 
alguns nomes como o do 
Waldemar, da Neusa, Bill, 
Juvenal, Maier, Sandoval, 
alguns cujos nomes se con-
fundem com os produtos 
que divulgam.

Peguei-me imaginando 
seus interlocutores, os mé-
dicos, e o que eles poderiam 
fazer quando precisam de 
um consultor como o pro-
pagandista, e quais slogans 
meus amigos poderiam 
criar para serem lembrados 
como os medicamentos que 
divulgam.

“Pra você ficar legal, chame o 
Juvenal!”

“Por que não dizer, chame a Neusa!”
“Chame o Bill, e a dúvida sumiu!”
“Alívio já, chame o Waldemar!”
“Se é o Maier, é bom!”
“Pra aquela dúvida animal, chame o 

Sandoval!”

Que trabalho maravilhoso eles fa-
zem! Quando penso neles, às vezes 
os imagino como verdadeiros heróis 
anônimos, que trazem soluções inova-
doras como os medicamentos criados 
para curar, diminuir ou eliminar a dor, 
prolongar e melhorar a qualidade de 
vida de pessoas como eu.

Já para outros, como alguns pa-
cientes na fila do consultório, e que 
muitas vezes os vitimam com aqueles 
olhares fulminantes, eles são os vilões 

que estão ali apenas para tomar o tem-
po do médico. 

Na verdade, são pessoas como to-
dos nós, são pais ou mães, esposos 
ou esposas, como qualquer outro mor-
tal, mas que conseguem transformar 
seus esforços em realizações.

Ah, esses homens e mulheres ma-
ravilhosos, que anonimamente trazem 
alívio e cura para nossas dores, que 
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divulgam a ciência, que agregam valores, e que não raramente podemos encon-
trá-los sempre solícitos e sorridentes.

Por sua importância, queridos amigos, me permitam render homenagens a 
vocês, que decidiram escolher uma profissão de serviço à humanidade.

Permitam-me lembrar de que a despeito das dificuldades do dia a dia, o seu 
trabalho faz meus dias serem melhores, e que ele seja sempre um trabalho ilumi-
nado em que eventuais fracassos, como certa vez disse Henry Ford, sejam ape-
nas uma oportunidade de começar de novo com mais inteligência e redobrada 
vontade. Que o dia 14 de julho seja um dia para lembrar e homenagear todos os 
outros muitos dias de esforços e dedicação.

Parabéns propagandista! 
Nós, aqueles cujas dores são aliviadas em parte por seus esforços, lhe rende-

mos gratidão. Que você possa ser o maior protagonista de sua história e que ela 
seja escrita com muitas vitórias. 

Francisco de Oliveira

SOBRE A ARTE DE SER PROPAGANDISTA
Maior que a satisfação que tenho 
em ter construído uma trajetória 
profissional na indústria farmacêutica 
é poder ter feito isso ao lado de 
grandes profissionais.

Três décadas podem ser muito, ou pouco tempo, de-
pende de como analisamos. Ao longo desses meus 30 
anos de carreira na indústria farmacêutica, em especial 
na área comercial, esse tempo parece ter passado num 
piscar de olhos – mas, em contrapartida, vi e vivi ines-
quecíveis mudanças neste setor, e grandes transforma-
ções aconteceram na forma de se exercer a profissão de 
propagandista.

Ser propagandista é, antes de tudo, uma arte. São 
poucos os profissionais que agregam tantas competên-
cias em um único perfil, e que cuja atuação requer um 
mix de talento, conhecimento e garra. Do relacionamento 
interpessoal à comunicação, o propagandista precisa ter 
foco em técnicas de negociação, tomada de decisão, ex-
pressividade e poder de síntese para, em poucos minutos, 
conseguir transmitir informações técnicas com firmeza e 
credibilidade. E tudo isso sem se esquecer do carisma, da 
simpatia e do bom humor!

Em outras palavras, o propagandista é multiprofissio-
nal. Como fruto desse conjunto de qualidades, o resultado 
do nosso trabalho é visto na conquista diária que temos. 
E não digo apenas a conquista de receituário: falo da 
conquista da confiança do médico, da cumplicidade que S.C. Capelli
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nasce a partir da relação entre pro-
pagandista e prescritor e de como 
isso torna esse profissional o grande 
elo entre a indústria e o mercado. 

Quantas fichas carbonadas pre-
enchemos, linha a linha, quando co-
meçamos – tempo em que o pro-
pagandista era conhecido como 
viajante, caixeiro viajante. Ninguém 
sequer pensava em celular, com-
putador ou qualquer outro aparelho 
tecnológico para facilitar o trabalho; 
pelo contrário. Ainda assim, nos so-
brava disposição, energia e compro-
metimento.

Hoje, mesmo com tablets, VAs 
eletrônicos, smartphones e ferra-
mentas cada vez mais modernas, 
percebemos que algumas coisas 
não mudam, independentemente do 
tempo: não há estratégia mais eficaz 
para a propaganda quanto a atua-
ção do representante ali, olhando no 
olho de cada um dos médicos visita-
dos, compartilhando conhecimento 
e contribuindo para a saúde e a qua-
lidade de vida dos brasileiros.

Maior que a satisfação que tenho 
em ter construído uma trajetória pro-
fissional na indústria farmacêutica é 
poder ter feito isso ao lado de gran-
des profissionais, que dividiram co-
migo inúmeros desafios e histórias. 
É poder ter conhecido propagandis-
tas que desempenharam a profissão 
com maestria. E, hoje, é fazer parte 
de um time de mais de 1.000 repre-
sentantes, que, juntos, são a terceira 
maior Força de Vendas da indústria 
nacional. Somos mais do que uma 
das maiores vantagens competitivas 
da Biolab: somos a grande conquis-
ta que a Biolab tem em seus 16 anos 
de vida. O time de propagandistas 
da Biolab é, sem sombra de dúvida, 
meu maior orgulho! 

S.C. Capelli 

Durante a década de 1960 e início 
dos anos 1970, muito se utilizou a ex-
pressão: “uma ideia na cabeça e uma 
câmera na mão”. O conceito, inspirado 
no movimento da contracultura, era o 
de que não se precisava de grandes 
recursos financeiros, de produção ou 
cenográficos, para produzir um bom 
filme. Era, na verdade, uma abordagem 
ideológica, que se recusava a aceitar 
a adoção dos conceitos e práticas de 
mercado para a produção de conteúdo 
cultural.

Em termos gerais, a expressão 
“uma ideia na cabeça”, valoriza o con-
teúdo e o conceito em detrimento à 
técnica, tecnologia e aos recursos fi-
nanceiros. Valoriza, sobretudo, a ca-
pacidade criativa do ser humano em 
elaborar e contar histórias.

Agora, qual relação disso com a 
propaganda médica? Simples, a pro-
paganda médica, representada pela 
figura do propagandista, baseia-se jus-
tamente nesse conceito. No conceito 
de que vendemos ideias, apresenta-
mos marcas e não apenas produtos 
tangíveis.

A ideia aqui não é ser extremista 
como nossos amigos das décadas de 
1960 e 1970. Porém, podemos tirar a 
essência do conceito e aplicá-lo em 
nossa análise comparativa com o papel 
da propaganda médica. 

PROPAGANDA MÉDICA
UMA IDEIA NA CABEÇA E UMA AJUDA VISUAL 
NAS MÃOS

O elemento humano ainda é a peça-chave para a 
construção de uma boa ideia. É ele, componente 
humano, quem dá credibilidade à palavra e uma 
cara aos números e dados estatísticos de um estudo 
clínico.

Apesar da alta tecnologia e dos 
grandes investimentos financeiros apli-
cados no desenvolvimento de novas 
drogas; dos sofisticados programas de 
treinamento dos times de propaganda 
médica e da importância de uma boa 
estratégia de marketing e, sobretu-
do, comunicação, o sucesso de um 
lançamento da indústria farmacêutica 
ainda depende muito “de uma ideia na 
cabeça e uma ajuda visual na mão”.  
Ou seja, do elemento humano repre-
sentado aqui pelo profissional da pro-
paganda médica.   

É o propagandista, com sua capa-
cidade de estruturar um discurso, ela-
borar uma história consistente e reter 
a atenção do médico, quem, de fato, 
garante boa parte do sucesso de um 
produto. 

Sem tirar o mérito de tudo o que foi 
colocado acima, como elementos im-
portantes para um bem-sucedido pro-
duto farmacêutico, o elemento humano 
ainda é a peça-chave para a constru-
ção de uma boa ideia e um conceito 
consistente. É ele, componente huma-
no, quem dá credibilidade à palavra e 
uma cara aos números e dados esta-
tísticos de um estudo clínico. 

Tenho certeza de que nenhum pro-
fissional da propaganda médica se deu 
conta, até hoje, que em suas mãos 
está algo que vale bilhões de dólares. 
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Que sob sua responsabilidade não estão, apenas, a conquista de market sha-
re ou uma boa performance de DDD. Em suas mãos está todo o investimento 

de pesquisa e desenvolvimento aplicado naquele produto. Está todo o in-
vestimento em marketing e comunicação da companhia em questão. 

É por isso que o profissional de propaganda médica vale, lite-
ralmente,  tanto. Assim como seu trabalho e sua capacidade de 
transformar uma ideia em um conceito. E esse, por sua vez, em uma 

marca. E essa, por sua vez, em um sucesso de vendas e resultados.
O profissional da propaganda médica, ao sacar de sua pasta uma 

ajuda visual, ou de seu tablet, uma versão digital desta, está empu-
nhando a possibilidade de um sucesso estrondoso. Ou de um fracasso 

retumbante. E tanto um quanto o outro não são fruto apenas das com-
petências de pesquisa e desenvolvimento ou de marketing da companhia. 

São ambos também consequência direta do trabalho desenvolvido no dia  
a dia de campo.

Da próxima vez em que sair para trabalhar na rua, imagine que você 
está levando em sua mala mais do que papéis ou equipamentos eletrônicos. 

Imagine que você está levando bilhões de dólares de investimentos em ciência e 
tecnologia. Bilhões que, ao saírem das bancadas de pesquisa e desenvolvimento, 
vão direto para sua cabeça. E lá viram “uma ideia na cabeça e uma ajuda visual 
na mão”. 

Acho que você nunca imaginou que seu trabalho diário vale bilhões.  E que 
você é peça fundamental nessa roda da fortuna. Parabéns a todos! 

Marcelo Weber

Representante, Propagandista, Pro-
pagandista Vendedor, Representante 
Consultor, ou, carinhosamente, “Rep”. 
Particularmente, gosto de “Rep”. Eu fui 
“Rep” e acredito que nunca deixei de 
ser um “Rep”. 

Gosto de pensar que fiz uma bo-
nita carreira profissional; transitei por 
diversos setores e ocupei diferentes 
cargos diretivos em grandes empresas 
nas áreas de Marketing, Vendas e de 
Gerência Geral. Um dia me dei conta 
de que em muitas situações difíceis 
que tive de enfrentar, recorria à minha 
experiência no campo. Por exemplo, 
transformando meu interlocutor em 
meu cliente, como se ele fosse um mé-
dico ao qual eu tinha de convencer a 
prescrever meu produto. Então eu me 
dispunha a ouvi-lo.

Quase todo representante, muitas 
vezes, esteve diante de um professor, 

“SER” REPRESENTANTE 
de um diretor de hospital, do com-
prador ou mesmo de uma equipe de 
médicos, e nem sempre tinha o melhor 
produto ou o mais barato ou o melhor 
material ou a maior verba. E mesmo 
assim seguia em frente. Focado e com 
paciência, técnica e criatividade, che-
gou lá e realizou seu objetivo.

Na verdade, o “ser” Representante 
se tornou para mim um modelo men-
tal. E com o tempo, passei a recorrer 
às habilidades deste “SER” mesmo na 
vida pessoal.

A carreira de Representante é mui-
to bonita, nobre e de grande valor para 
os médicos e pacientes. Não importa 
se você decidir permanecer no cargo 
de representante, galgando os dife-
rentes níveis, ou seguir em frente na 
carreira de Vendas, Marketing ou em 
qualquer outra área de sua empresa. 
Essa experiência marcará a sua vida 
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Marcelo Weber

para sempre. Portanto, aproveite cada 
momento, aprenda com a secretária, 
com o porteiro, com os pacientes, com 
os médicos, com seus concorrentes, 
com seus amigos e seu gerente. Tire 
o máximo proveito deste MBA, desta 
pós ou mestrado, como até poderia 
ser chamada essa profissão. Gosto 
de acreditar que nós estamos sempre 
negociando, até nos sonhos. Portanto, 
o “SER” Representante sempre estará 
para lhe ajudar quando for preciso.

Deixando por alguns instantes o 
coração de lado e refletindo analitica-
mente sobre o cenário que se apresen-
ta na indústria farmacêutica, podemos 
constatar que tudo está se comodi-
tizando. Os produtos estão cada vez 
mais iguais e não há mais período de 
exclusividade pra os novos produtos. 
Surge uma novidade e um concorren-
te vem com um produto igual alguns 



4949



50  | Mai - Jun 2013

meses depois, ou em muitos casos 
ao mesmo tempo. Todas as empresas 
contratam os mesmos consultores, os 
mesmos fornecedores. Todas investem 
em congressos, simpósios e quase 
sempre compartilham os mesmos líde-
res de opinião. Todas oferecem tablets, 
os mesmos aplicativos, e por aí afora.  
A competitividade baseada na redução 
do preço tem seus limites, e franca-
mente já chegamos lá.

 Portanto, como uma empresa con-
seguirá o seu lugar ao sol?

Conseguirá não aquela empre-
sa que tiver o melhor produto, o mais 
barato, a melhor estratégia, melhor 
material ou investir em mais congres-
sos. Porque tudo está se equiparando. 
Conseguirá sim aquela empresa que 
tiver a melhor equipe de representan-
tes, os mais bem treinados, os mais 
apaixonados, os mais respeitados pe-
los seus líderes, enfim, os mais felizes. 
Será aquela empresa que entender que 
não é apenas o que se faz, mas como 
se faz. E o “como” é uma questão de 
cultura e leva tempo para desenvolver, 
mas, consequentemente, é mais difícil 
de se copiar.

Você, Representante, tem muitos 
exemplos no seu dia a dia em que 
médicos recebem alguns colegas de 
modo diferente e mesmo eles não dis-
pondo dos mesmos recursos ou ino-
vações, seus produtos “bombam” em 
receituário. 

Muitas vezes, conversando com 
meus pares das áreas internas, co-
mentava sobre a importância de se 
criar e fomentar um clima de mais con-
fiança do que de controle em relação 
à Força de Vendas. Para isso, tive de 
criar um cenário imaginário para ilus-
trar a questão da confiança na equi-
pe, porque muitos deles nem sempre 
conheciam bem a realidade do cam-
po. Eu dizia: “Olha! Imagina que neste 
momento nosso Representante está 
atravessando um rio para visitar um 
médico do outro lado ou está no cen-
tro de uma grande cidade enfrentando 

o trânsito e outras adversidades para 
realizar seu trabalho”. E então afirmava: 
“Sabe o grau de controle que se tem 
sobre este cara? Nenhum. O desem-
penho dele depende do sentimento de 
propósito que ele tem de sua missão, 
depende do estilo de liderança dos 
seus gerentes e da paixão que ele tem 
pela empresa”.

Por isso, meus amigos Represen-
tantes da indústria farmacêutica, o 
‘SER” Representante  é insubstituível, 
não importa as novas tecnologias ou 
os diferentes modelos de negócios que 
venham a  surgir. Ele estará sempre no 
centro, maximizando as novas tecno-
logias, integrando com as novas ferra-
mentas e as redes de relacionamento 
de sua empresa, que são, na verdade, 
sua própria rede.

Em um ambiente de negócios cada 
vez mais complexo e altamente conec-
tado, o Representante se transforma 
naquilo que os especialistas em rede 
chamam de “Netweaver”, ou seja, um 
facilitador, um integrador de redes de 
médicos, pacientes, profissionais da 
saúde, Governo, planos de saúde, de 
sua empresa etc..etc. Sendo assim, a 
meu ver, seu papel será cada vez  mais 
fundamental.

É importante reforçar que um enor-
me recurso financeiro é investido na 
descoberta, no aperfeiçoamento de es-
tudos clínicos e na produção dos me-
dicamentos, que, em geral, ajudam os 
médicos a minimizar o sofrimento dos 
pacientes, melhorar sua qualidade de 
vida e a salvar vidas. Essa é missão da 
maioria das empresas. Mas tal missão 
não se realizará na prática se você, RE-
PRESENTANTE da indústria farmacêu-
tica, não tiver sucesso no seu trabalho, 
ou seja, ajudar os médicos a adotar es-
ses novos conhecimentos. Por isso, 
esteja a cada momento consciente de 
que você é um elo fundamental em to-
do o processo. Você está onde o ver-
dadeiro show acontece, onde a empre-
sa vive o seu momento mágico.

Desejo que seus colegas da área 
interna, ou seja, todos na organização 
para a qual você trabalha, tenham a 
humildade de reconhecer que eles, na 
verdade, trabalham para você, a fim 
de garantir que quando você olhar nos 
olhos do cliente, o médico, tenha todas 
as condições para fazer a magia acon-
tecer, que é conquistar o receituário 
para os produtos que representa.

Para finalizar, recomendo a você 
que assuma o controle de sua carreira, 
seja sempre fiel aos seus valores e aos 
valores de sua empresa. Aja sempre 
como se fosse o dono do negócio e 
pense que todos à sua volta são seus 
clientes. Não deixe nunca de celebrar 
suas conquistas no final de cada dia de 
trabalho.

“O que aconteceu, acontecerá de 
novo,

O que já foi feito será feito de 
novo...

Vai, portanto, come a tua comida e 
alegra-te com ela,

Bebe teu vinho com o coração 
feliz...

Goza a vida com quem amas todos 
os dias da tua vida...

Pois, Deus já aceitou o que 
fizeste...”

(Eclesiastes 1.9 e 9.7)
Parabéns pelo teu dia! 
Gracio Reis
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Há muito, a indústria farmacêutica 
trabalha para que sua demanda, gera-
da na caneta dos médicos, seja efeti-
vada no ponto de venda com adesão 
– ao que o médico prescreve.

Na prática, a convergência – entre 
prescrição e a real utilização é muito 
baixa, com perdas na faixa de 55% 
e, com isso, muito dos esforços do 
trabalho de marketing que a indústria 
realiza se perde ou muda de direção.

Todas as empresas que estão dis-
putando a prescrição médica sabem 
disso e convivem trabalhando em vá-
rios pontos, sem a devida efetividade. 
A razão principal dessa evasão de de-
manda está na incapacidade do cida-
dão comprar todos os medicamentos 
prescritos, e aí as oportunidades são 
muitas para quem não tem a visitação 
médica como tarefa de frequência e 
sequência de promoção e propagan-
da, digo: similares, genéricos e outros.

Como a indústria farmacêutica 
está trabalhando esse tema?

A indústria farmacêutica vem 

Marcos Brêda

A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RUMO AO ACESSO 
CORPORATIVO

resolvendo parte dessas perdas com 
programas de adesão em que a ade-
rência se dá por meio de projetos de 
descontos – com a utilização da estru-
tura das PBMs.

Dessa maneira, é possível a efeti-
vação segura de diversas regras clíni-
cas e comerciais por meio de autori-
zador online, ampla rede de farmácias 
credenciadas, serviços de call center 
(0800, URA), envio de SMS em plata-
forma de CRM, entre outros. Os pro-
gramas têm trazido excelentes resulta-
dos, porém, ainda não são integrados 
com os agentes pagadores de medi-
camentos, como RHs das empresas e 
também autogestões.

Com certeza, a equação da pres-
crição versus o baixo acesso será 
mantida se o paradigma do mercado 
se mantiver com o acesso pago pelo 
cidadão, pois ele sempre terá outras 
prioridades quando se tem de pagar o 
medicamento do próprio bolso.

O que está acontecendo de dife-
rente no mercado brasileiro?

No Brasil, uma boa parte das em-
presas vem subsidiando o custo total 
ou de parte dos medicamentos por 
meio das PBMs. Esses programas são 
efetivados com regras que envolvem a 
correta dispensação de medicamen-
tos, sendo os custos repassados para 
o agente pagador. Nesse caso, os RHs 
são os principais pagadores de medi-
camentos prescritos pelos médicos, e 
assim aumentam a adesão e diminuem 
a sinistralidade e custo total com saúde.

Grandes empresas já aderiram a 
esses programas, como: Petrobras, 
Vale, Arcelor Mittal, Alcoa, Claro, Vivo, 
Unilever, Philips, Açúcar Guarani, 
Aperam, Syngenta, entre outras. 

Os programas têm como principal 
foco o acesso com subsídio repre-
sentativo e, em muitos casos, com 
cobertura total do medicamento com 
prescrição.

Como a indústria farmacêutica 
está participando disso?

Ainda existe uma distância muito 
grande entre a mudança de paradigma 
acerca dos pagadores – RHs, auto-
gestões e agora também Operadoras 
de Saúde – por meio da RN 310 (nor-
mativa que dá direito às Operadoras 
de Saúde de lançar planos com co-
bertura de medicamentos para uso 
ambulatorial e também planos aces-
sórios de pré-pagamento específico 
para medicamentos) e a ação direta 
das farmacêuticas, que trabalham 
diretamente essas instituições, mas 
ainda não perceberam que o merca-
do está mudando e se faz necessária 
a criação de listas de medicamentos 
com capacidade de atender a diver-
sas classes farmacêuticas, fazendo 
assim todo o sentido a aproximação 
com PBMs e a participação desses 
programas.

E o Representante da indústria 
farmacêutica? E o Marketing da 
indústria?

Estender os fluxos de formatação 

Estender os fluxos de formatação dos programas de 
PBMs pode aumentar em muito a produtividade e a 
adesão aos tratamentos prescritos pelos médicos.
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desses programas pode aumentar 
em muito a produtividade e a adesão 
aos tratamentos prescritos pelos mé-
dicos, pois quando os produtos-foco 
de um laboratório passam a pertencer 
à lista de medicamentos subsidia-
dos, a aderência e a prescrição são 
potencializadas.

Conhecer onde está a população 
que tem direito aos programas subsi-
diados representa uma grande oportu-
nidade para que um produto faça par-
te desta lista, e exemplos de sucesso 
não faltam. Uma empresa que tenha 
grande concentração de funcionários 
em uma cidade influencia a demanda 
desses funcionários por meio de mé-
dicos que atendem na região e aca-
bam prescrevendo os medicamentos 
da lista padronizada, entendendo que 
isso representa capacidade do pa-
ciente aderir à prescrição.

E o marketing?
O marketing dos laboratórios tam-

bém tem uma grande importância 
estratégica para maior produtivida-
de, pois sua missão é exatamente 
dar direção e foco às demandas do 
mercado.

Levando em conta que o mercado 
farmacêutico tem como objetivo maior 
manter a adesão no grande trabalho 
de influenciar no receituário médico, 
o acesso por intermédio da inclusão 
de seus produtos em listas padroniza-
das para RHs, Operadoras de Saúde 
e autogestões é um desafio que tem 
grandes oportunidades.

Parabéns profissionais da Força de 
Vendas da Indústria Farmacêutica. Na 
nossa mente PV; no nosso coração 
PV.  

Marcos Brêda

A convergência – entre 
prescrição e a real 
utilização é muito baixa. 
Com isso, muito dos 
esforços do trabalho de 
marketing da indústria 
farmacêutica se perde ou 
muda de direção.
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O mercado farmacêutico brasileiro 
tem passado por grandes transforma-
ções, exigindo dos profissionais novas 
habilidades para atuar em um ambiente 
que impõe desafios constantes na ges-
tão de suas carreiras. 

A alta competitividade do setor, pro-
vocada por diversos fatores, como a 
quebra de patentes de grandes block-
busters, crescimento dos genéricos e 
poucas inovações, trouxe uma nova vi-
são no que se refere à atração e à reten-
ção de executivos. 

O fato é que os profissionais da in-
dústria farmacêutica sempre foram re-
conhecidos pelo seu perfil técnico e pre-
parado para a visitação médica. Com 
isso, até há pouco tempo, na hora de 
compor seus quadros de pessoas, as 

empresas buscavam preferencialmente 
candidatos com experiência nesse mer-
cado.

Atualmente, diante do atual cenário, 
os conhecimentos técnicos continuam 
sendo necessários na hora da contrata-
ção ou promoção, mas a exigência tam-
bém passa por outras competências, 
inclusive para a Força de Vendas, que 
começou a manter forte interação não 
só com os médicos, mas com as farmá-
cias, segmento que vive igualmente mo-
mentos de transição. Hoje, há cada vez 
menos espaço nas gôndolas, e con-
quistar a venda no ponto de venda tor-
nou-se um grande desafio.

Arrojo, dinamismo, iniciativa, capa-
cidade para atuar sob pressão, versa-
tilidade, visão de negócio e flexibilidade 

Dados da AESC (Association 
Of Executive Search 
Consultants) apontam 
que mais de 50% dos 
recrutadores têm 
dificuldade para concluir as 
posições no Brasil.

para se adaptar à cultura da empresa 
são algumas das qualidades levadas em 
consideração pelos laboratórios.

Acontece que diante de uma nova 
realidade, algumas Farmacêuticas en-
contram dificuldades para atrair e re-
ter executivos, buscando, muitas ve-
zes, profissionais em outros segmentos.  
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A situação se agrava quando se fala em 
altos executivos.

Dados da AESC (Association Of 
Executive Search Consultants), associa-
ção internacional que define e promove 
as melhores práticas para as consulto-
rias de retained executive search, apon-
tam que mais de 50% dos recrutadores 
têm dificuldade para concluir as posi-
ções no Brasil, contra 40% na China e 
15% na Índia, colocando o Brasil entre 
um dos principais países a enfrentar a 
escassez de altos executivos.

A dificuldade também é percebi-
da quando se analisa outras posições. 
Mas será que o País sofre hoje com um 
“apagão de talentos”? Alguns especia-
listas garantem que sim. Já outros di-
zem não existir apagão, mas uma difi-
culdade dos próprios laboratórios para 
encontrar esses talentos.

senvolvimento, além de gerentes gerais 
e presidência devem ser as mais difíceis 
de serem preenchidas. 

 Na visão de Valéria, a indústria far-
macêutica acabou formando profis-
sionais muito especialistas. Porém, 
atualmente, o mercado necessita de 
executivos mais generalistas, que pos-
sam atuar com flexibilidade. “O seg-
mento farmacêutico é bastante conser-
vador. Mas, hoje, a necessidade é por 
profissionais com perfil mais generalista 
atrelado a um bom perfil pessoal e de li-
derança”, explica.

Falta de vivência

Os laboratórios confirmam essa es-
cassez em algumas áreas e revelam di-
ficuldades para encontrar profissionais 
para determinadas posições. “O RH en-
frenta atualmente grandes dificuldades 
na reposição de executivos, não só pela 
escassez profissional e pelas competên-
cias, mas também pela falta de vivência 
em cenários em que hoje as empresas 
se encontram ou planejam estar”, ava-
lia Marcílio Leite Neto, Gerente-Executi-
vo de Gestão de Pessoas da Apsen Far-
macêutica.

Para Cristina Varella, Diretora Admi-
nistrativo-Financeira, da Biolab Farma-
cêutica, a maior dificuldade é buscar o 
profissional que se adapte à cultura da 
empresa. Isso porque a parte técnica 
é muito mais fácil de ser abordada ou 
avaliada em processos seletivos do que 
a parte comportamental. “Mesmo com 
a aplicação de ferramentas e de entre-
vista por competência, o dia a dia é que 
vai, de fato, medir a adaptabilidade do 
novo colaborador. Outra característica 
da indústria farmacêutica, principalmen-
te nas nacionais, é encontrar pessoas 
capacitadas para ocuparem posições 
de desenvolvimento e inovação, uma 
vez que este tipo de profissional é es-
casso no Brasil”, analisa a diretora.

Segundo ela, na Biolab, a avaliação 
das competências depende obviamente 
da área de atuação do executivo, assim 

como o número de comandados. Mas, 
a rigor, o laboratório considera as com-
petências corporativas, tais como lide-
rança e gestão de pessoas e comuni-
cação. “Estas são fundamentais para 
esses profissionais e, por isso, costu-
mam ser focadas nesse tipo de pro-
cesso seletivo. Também é importan-
te considerarmos a experiência anterior 
de acordo com a necessidade da vaga, 
pois se o foco desse executivo estiver 
diretamente relacionado a uma com-
petência técnica, este será o diferencial 
que iremos buscar”, revela Cristina.

Tatiana Melamed, Diretora de Recur-
sos Humanos da GSK, diz que a escas-
sez de profissionais está especialmente 
nas áreas de marketing, pesquisa clíni-
ca e comercial.

Para lidar com esse novo ambien-
te, o laboratório promoveu mudanças 
na estrutura de Recursos Humanos, a 
fim de aprimorar o processo de atração 
e retenção dos profissionais. “Diante do 
aquecimento do mercado de trabalho e 
das dificuldades de contratação de mão 
de obra qualificada, a GSK efetuou mu-
danças significativas na estrutura de Re-
cursos Humanos e adotou estratégias 
para alavancar a ‘marca empregadora, 
no sentido de atrair pessoas que pos-
sam atender à ambição de crescimento 
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Arrojo, dinamismo, 
iniciativa, capacidade 
para atuar sob pressão, 
versatilidade, visão de 
negócio são algumas 
das qualidades levadas 
em consideração pelos 
laboratórios.

Para Valéria Carinhato, Diretora da 
Fesa, empresa de recrutamento de al-
tos executivos, o País enfrenta sim a fal-
ta de profissionais qualificados. Segun-
do ela, o mercado sofre para se adaptar 
à nova realidade, já que o apagão de ta-
lentos no setor é dramático, e os cus-
tos com mão de obra foram duas vezes 
maiores do que a inflação nos últimos 
cinco anos, devendo seguir essa ten-
dência no futuro. 

 Na avaliação da diretora, em 2013, 
o setor de Life Sciences deve ser um 
dos mais atingidos pela falta de profis-
sionais qualificados. Para ela, posições 
técnicas, especificamente, nas áreas 
médicas, assuntos regulatórios, pesqui-
sa clínica, qualidade e pesquisa e de-

Tatiana Melamed, Diretora de Recursos Humanos 
da GSK



55

no Brasil. Como resultado, em 2012, fo-
ram realizadas quase 800 contratações 
em todas as unidades de negócio da 
GSK”, destaca Tatiana. 

Conforme revelou a diretora, a GSK 
trabalha estabelecendo relacionamen-
to com alguns talentos-chave do mer-
cado, visando posições futuras na orga-
nização. É o que a empresa chama de 
recrutamento proativo em que utiliza fer-
ramentas de assessment globais.

Segundo ela, como iniciativa para 
reter o pipeline de talentos na compa-
nhia foram colocados em ação diver-
sos programas, como estágio, trainee e 
o Esprit (este último, para profissionais 
oriundos de MBA de instituições de re-
nome para desenvolverem uma carrei-
ra global e assumirem mais rapidamente 
posições seniores na companhia). Outra 
ação é o recrutamento interno, pois to-
das as vagas (exceto às confidenciais) 
são divulgadas para todos os funcioná-
rios e estagiários. Em 2012, 28% das 
vagas foram fechadas com aproveita-
mento de funcionários e estagiários.

Indicação premiada

Na Biogen Idec, uma empresa de 
inovação que atua na área de biotecno-
logia, a busca de profissionais para pre-
enchimento de algumas posições é ain-
da mais difícil. “Buscamos pessoas com 
perfil de liderança, que saibam trabalhar 
em equipe, tenham senso de urgência, 
boa capacidade para negociação, entre 
outras competências. Também avalia-
mos a ética e a integridade pessoal, que 
são mandatórios. As maiores dificulda-
des são para encontrar executivos para 
a área de marketing, como, por exem-
plo, a gerência de produto, além da área 
de Relações com o Governo, que é um 
setor novo dentro da indústria e, portan-
to, para o qual não existem tantos pro-
fissionais disponíveis e preparados”, re-
vela Renata Lopes, Diretora de RH da 
Biogen Idec.

Segundo ela, por ser uma empresa 
com um perfil muito peculiar, que traba-

lha com alta tecnologia e produtos de 
alto custo, na Biogen o processo de se-
leção passa pela busca de talentos in-
ternos ou parte-se para indicações dos 
próprios colaboradores, que, por co-
nhecerem a cultura da companhia, su-
gerem candidatos de fora. “A compa-
nhia conta, inclusive, com um programa 
de reconhecimento aos funcionários 
que indicarem pessoas para preenchi-
mento das vagas, especialmente quan-
do essas indicações são efetivadas”, re-
vela Renata.

“apagão” de talentos. “Na Biolab, temos 
o recrutamento interno e divulgamos as 
posições, proporcionando oportunida-
des para quem já está na empresa. Ou-
tro estímulo para que os aproveitamen-
tos internos aconteçam é termos como 
uma de nossas metas do nosso mapa 
estratégico do Bio+ (BSC) [Programa In-
terno da Biolab] o aproveitamento inter-
no em posições de liderança. Isso nos 
leva a cada vez mais discutir sobre pla-
no de carreira e sucessão”, comple-
menta Cristina, da Biolab.

O fato é que, muitas vezes, o re-
crutamento interno das empresas ana-
lisa apenas a experiência e o desempe-
nho das pessoas para o setor em que 
surge a vaga, e deixam de avaliar pro-
fissionais que, eventualmente, não es-
tejam se destacando em determinadas 
funções, mas poderiam ter uma perfor-
mance muito melhor em outras áreas e 
posições, se fossem remanejados.

Para considerar esses aspectos, 
muitos laboratórios já começam a apli-
car ferramentas que também vêm con-
tribuindo para aproveitar e descobrir os 
verdadeiros potenciais dos colaborado-
res. “Temos o processo de Gestão Inte-
grada de Pessoas. Por meio do progra-
ma, os gestores avaliam, anualmente, 
seus funcionários em relação à perfor-
mance ao longo do tempo e o potencial 
estimado para galgar novas posições e 
desafios. As informações geradas em 
tais discussões servem de base para re-
visão dos planos de desenvolvimento e 
de carreira, incluindo transferências de 
áreas, movimentações laterais e verti-
cais”, explica Tatiana, da GSK. 

Nesse aspecto, a Apsen trabalha 
com uma plataforma de Gestão por 
Competências, que permite descobrir 
talentos e promover com mais facilida-
de ajustes de carreira e possibilidades 
de carreiras em Y, além de contribuir 
para um melhor mapeamento e aprovei-
tamento das competências de seus co-
laboradores, tanto para cargos de lide-
ranças, quanto cargos de especialistas. 
“Além disso, essa ferramenta nos ofere-

A Biogen Idec também acompanha 
o desenvolvimento de seus profissionais 
e realiza avaliações de desempenho 
constantes, a fim de identificar a perfor-
mance e competências que devem ser 
desenvolvidas. “Dependendo do profis-
sional, também oferecemos subsídios 
para que ele invista na educação acadê-
mica, desde que o curso esteja alinhado 
ao seu plano de desenvolvimento”, des-
taca Renata.

Identificação dos verdadeiros poten-
ciais 

Na verdade, o recrutamento inter-
no é uma forma de minimizar o suposto 

Renata Lopes, Diretora de RH da Biogen Idec
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ce maior embasamento para alocação 
de pessoas em áreas específicas, em 
que podem ser melhor aproveitados, 
devido às suas características e apti-
dões”, explica Marcílio Leite Neto, Ge-
rente-Executivo de Gestão de Pessoas 
da Apsen Farmacêutica. 

Segundo ele, a plataforma gere toda 
a carreira, desde a contratação à apo-
sentadoria, e as oportunidades de cres-
cimento profissional do colaborador, 
bem como suporta a companhia no 
que é fundamental em termos de cres-
cimento, manutenção e aquisição de 
competências e expertises para o ne-
gócio, bem como na busca de diferen-
ciação competitiva. “Os treinamentos, 
planos de desenvolvimento individuais 
e ações de desenvolvimento são traça-
dos e desenhados com base na matriz 
e no escopo de competências específi-
cas (e gaps identificados) de cada car-
go e áreas da empresa”, revela o gestor.

Outra preocupação do laboratório, 
segundo ele, é quanto ao formato e es-
colha de seus executivos, devido a sua 
responsabilidade e seu impacto na ges-
tão e no andamento do negócio. Hoje, 
além de fazer uma busca minuciosa e 
criteriosa no mercado, a empresa lan-
ça mão de comparativos de perfil (ma-
tch), análises situacionais, histórico e re-

ferências, cases e projetos realizados e 
assessments de perfil profissional/psico-
lógico e a avaliação e enquadre no “Perfil 
Apsen”, que vai além das competências 
técnicas e comportamentais. “Verifica-
mos a proficiência e fazemos compa-
rativos, checando o nível de exigência 
e maturidade em nossas competências 
essenciais, aquelas que são inerentes ao 
negócio e que precisam estar presentes 
no perfil de todos os colaboradores da 
Apsen. Estão relacionadas aos valores 
(se são compatíveis), postura e inclina-
ção para vivenciar variados aspectos em 
nossa empresa, bem como a predispo-
sição e facilidade de adaptação das de-
mandas e desafios, que são oriundos da 
dinâmica apresentada pelo setor farma-
cêutico”, esclarece o gerente.

Para garantir a atração e retenção 
dos melhores profissionais, o EMS es-
truturou um departamento interno, que 
é responsável pela busca de talentos. 
“Considerando o universo de cresci-
mento da empresa, possuímos uma 
área interna própria de hunting para 
captação de posições executivas, vi-
sando dar maior agilidade ao fechamen-
to das vagas existentes. A aplicação de 
ferramentas específicas ocorre confor-
me a necessidade ou estratégia para 
determinada posição e cargo, além de 
um vasto levantamento bibliográfico do 
profissional a ser contratado para bus-
car aderência à cultura da empresa.  
O perfil que buscamos é de profissio-
nais movidos por desafios e que quei-
ram desenvolver carreira na indústria 
farmacêutica. Almejamos característi-
cas e competências que sejam aderen-
tes à cultura do EMS, como ousadia, 
simplicidade, responsabilidade e exce-
lência, buscando o alto desempenho, o 
foco em resultados e a gestão de equi-
pes”, destaca Ana Silvia da Costa, Dire-
tora de Capital Humano do EMS.

Profissionais de outros segmentos

O fato é que a falta de talentos vem 
abrindo oportunidades para profissionais 

de outros setores em busca de desa-
fios. Levantamento da Fesa aponta (Veja 
mais no Hot Site) que 47% dos profissio-
nais de mercado farmacêutico posicio-
nados nos últimos dois anos têm origem 
no segmento de bens de consumo. “Es-
ses executivos têm um perfil mais arroja-
do e competitivo. Dessa forma, o setor 
começa a responder às mudanças com 
novas formas de atuação e abre espaço 
para a diversidade de profissionais e in-
vestimento maior na estratégia de pes-
soas”, completa a executiva.

Segundo ela, são profissionais que 
se apresentam com uma mentalidade 
e visão diferentes, mais agressivos co-
mercialmente e com conhecimentos do 
segmento de consumo e do ponto de 
venda, capazes de atender um canal 
que ganha força, que são as farmácias.

Diante disso, para Leite, gerente de 
GP da Apsen, é interessante a busca de 
profissionais em mercados de atuação 
diferentes, não somente pelo atendi-
mento da demanda, mais por diversida-
de de pontos de vistas e “oxigenação” 
dentro dos segmentos. “Muitas inova-
ções em processos dentro do setor par-
tem de profissionais oriundos de outras 
áreas que conseguem visualizar solu-
ções diferentes por históricos profissio-
nais e experiências diferentes do que já 
estamos acostumados. É importante as 
empresas sempre olharem para fora da 
caixa neste aspecto, pois impacta em 
renovação para o negócio. O que não 
inibe ou substitui a constante busca 
pela sustentabilidade do capital huma-
no. As empresas que querem ter pro-
fissionais com seu DNA, ter formação 
e vivência na cultura da empresa, ter o 
nível de engajamento sempre elevado, 
com um desprendimento/investimento 
financeiro cada vez menor devido a sua 
assertividade, precisam continuar inves-
tindo em seus programas de desenvol-
vimento profissional, seja na formação 
de novos líderes, agentes de mudanças 
ou em expertises, que são os grandes 
diferenciais estratégico e competitivo do 
negócio”, opina o gestor.

Cristina Varella, Diretora Administrativo-
Financeira, da Biolab Farmacêutica

MERCADO DE TRABALHO
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Acontece que seja para posições in-
ternas ou mesmo para a Força de Ven-
das, a maior parte dos laboratórios re-
conhece que oferecer programas de 
desenvolvimento e plano de carreira é 
importante para atrair e reter talentos. 

Nesse aspecto, a diretora do EMS 
revelou que o laboratório possui alguns 
programas em andamento que ajudam 
na formação e qualificação dos pro-
fissionais, como o Programa de Men-
toring, por meio do qual gestores são 
preparados para assumir posições de 
maior responsabilidade na estrutura da 
empresa. São identificadas oportuni-
dades de crescimento e são definidos 
PDIs (planos de desenvolvimento indivi-
dual) para o desenvolvimento dos cola-
boradores.

Além disso, a empresa mantém o 
Programa JOB, que tem o objetivo de 
preparar colaboradores para assumir 
posições de liderança, a partir do nível 
de supervisão. “O colaborador realiza 
uma transição gradual de suas ativida-
des, sendo acompanhado por seu ges-
tor, com plano de metas e evidências 
apresentados ao final do programa”, ex-
plica Ana Silvia. 

Outra iniciativa é o Programa PAI – 
Programa de Atratividade Interna – por 
meio do qual as vagas internas são dis-
ponibilizadas aos próprios colaborado-
res, com o objetivo de oferecer oportuni-
dades em diversas posições, buscando 
o desenvolvimento e a retenção de no-
vos potenciais.

A Biolab, por sua vez, implantou o 
Desenvolva – Programa de Gestão de 
Desempenho para o nível de liderança, 
que contempla a avaliação de desem-
penho, MBO (Gerenciamento por Obje-
tivos) e treinamentos comportamentais 
focados no desenvolvimento de lideran-
ças. Outra iniciativa é um programa de 
desenvolvimento de liderança voltado à  
média gestão nas fábricas, com objeti-
vo de preparar esses profissionais para 
futuras posições.

Na GSK, o princípio é que os ges-
tores têm o papel de inspirar e de se 

engajarem no desenvolvimento e no 
crescimento profissional de seus co-
laboradores. “Isso requer uma abor-
dagem de desenvolvimento de que os 
funcionários são responsáveis por suas 
carreiras, por diversificar suas experiên-
cias ou aprofundar-se nelas e por se de-
senvolverem de maneira mais ampla, 
seja no trabalho, em treinamentos for-
mais ou construindo relacionamentos”, 
explica Tatiana. 

Desta forma, segundo ela, as ferra-
mentas e os recursos da GSK para os 
gestores e funcionários suportam o pla-
nejamento de suas carreiras e as con-
versas sobre desenvolvimento. Entre 
elas, encontram-se o PDP (plano de de-
senvolvimento e performance). Como 
explicou Tatiana, as conversas reais en-
tre gestores e funcionários permitem en-
dereçar discussões sobre os objetivos 
do ano, as necessidades de desenvol-
vimento, aspirações de carreira e elabo-
ração de um plano de desenvolvimento.

“Isso permite pensar e discutir pos-
sibilidades de carreira dentro da área de 
atuação ou fora dela, em movimentos 
diagonais, verticais ou laterais. Possibi-
lita também que os funcionários partici-
pem de job rotations ou de projetos em 
outras áreas ou fora do Brasil”, acres-
centa a diretora.

Oportunidades para jovens sem ex-
periência

Ciente da importância de formar 
profissionais, os laboratórios também 
abrem cada vez mais vagas para pes-
soas sem experiência em início de car-
reira.

Entretanto, o perfil dos executi-
vos que estão iniciando carreira tam-
bém é bem diferente de anos atrás. 
“O que percebemos é que os mais jo-
vens buscam principalmente perspecti-
va de carreira. Portanto, a remuneração 
nem sempre é o primeiro quesito a ser 
avaliado. Eles querem desafios e cres-
cimento. São pessoas que preferem 
se comunicar via e-mail, acostumados 

com tecnologia, querem ganhar mais, 
porém, ter horários mais flexíveis e va-
lorizam a qualidade de vida. Por priori-
zarem a carreira, não costumam criar 
vínculos e trocam de companhia sem-
pre que acharem propostas mais van-
tajosas. Por isso, são profissionais difí-
ceis de reter. Daí, a importância de os 
laboratórios investirem mais fortemente 
na formação e desenvolvimento, a fim 
de evitar alto turn-over e de inflacionar 
seu fluxo financeiro”, explica de Renata 
Lopes, da Biogen Idec.

Uma outra alternativa para lidar com 
essa nova geração é oferecer atrati-
vos, como oportunidades internacionais 
para posições globais e estudar novas 
formas de remuneração variável e novos 
benefícios.

Na opinião de Renata, a economia 
brasileira tem apresentado crescimento 
e muitas empresas têm se instalado no 

Valéria Carinhato, Diretora da Fesa

Dados da AESC (Association 
Of Executive Search 
Consultants) apontam 
que mais de 50% dos 
recrutadores têm 
dificuldade para concluir as 
posições no Brasil.
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País, o que gera, praticamente, uma si-
tuação de pleno emprego, ou seja, bons 
profissionais estão empregados. “O que 
percebo é que os jovens estão se de-
senvolvendo e crescendo com mui-
ta pressa, mas falta ainda fundamenta-
ção. Eles são mais demandantes, mas 
em determinadas posições, quando 
são cobrados, às vezes não respondem 
como o esperado. Por isso, é importan-
te preparar essa geração de forma mais 
consistente”, recomenda Renata.

Diante desse novo perfil, na hora de 
selecionar e contratar pessoas sem ex-
periência, os laboratórios também mu-
daram a forma de avaliar o candida-
to. “Dependendo da área de atuação, 
é possível focarmos muito mais no po-
tencial do que na experiência. Em algu-
mas áreas, como por exemplo, a For-
ça de Vendas, buscamos profissionais 
que iniciem sua carreira como Júnior, al-
gumas vezes sem experiência, mas que 
possam crescer na empresa. Para isso, 
programas de desenvolvimento são dis-
ponibilizados para esse público”, revela 
Cristina, da Biolab.

Algumas empresas também optam 
por implantar programas de estágio, 
que é uma forma de desenvolver pes-
soas e descobrir talentos. A GSK, por 
exemplo, mantém um programa de es-
tágio com cerca de 200 estagiários dis-
tribuídos pelo Brasil, atuando em todas 
as unidades de negócio. Não é exigi-
do experiência anterior. As vagas desti-
nam-se a estudantes a partir do 4° pe-
ríodo em cursos de dez períodos, e a 
partir do 3° período em cursos de 8 pe-
ríodos. Os cursos elegíveis são: Admi-
nistração de Empresas, Ciências Bio-
lógicas, Ciências Contábeis, Comércio 
Exterior, Comunicação Social, Direito, 
Economia, Engenharia, Farmácia, Infor-
mática, Matemática, Estatística, Marke-
ting, Nutrição, Psicologia, Publicidade 
e Propaganda, Química, Serviço Social 
e Secretariado Executivo. As contrata-
ções são feitas ao longo do ano. 

A Apsen também trabalha e desen-
volve pessoas sem experiência, sejam 

do seu próprio quadro de colaborado-
res ou mesmo estagiários e aprendizes. 
“Trabalhamos estes programas de for-
ma pontual, de acordo com a neces-
sidade ou dimensionamento de proje-
tos em específico. Todos os estagiários 
que hoje trabalham conosco são de-
senvolvidos para assumirem demandas 
que os tornarão aptos a participar de 
nosso quadro de colaboradores, e não 
somente para fazerem parte de um pro-
grama”, revela Leite.

Autodesenvolvimento

O EMS é outro laboratório que cos-
tuma selecionar jovens sem experiência 
de várias áreas de formação. Para tan-
to, mantém um programa de estágio, 
que visa preparar potenciais para atuar 
nas áreas estratégicas do laboratório.  
Além disso, lançou neste ano o Progra-
ma de Trainee EMS: Reinvente Seu Fu-
turo!, que tem como objetivo preparar 
gestores para o negócio e a aceleração 
de carreira. Trata-se de um projeto-pilo-
to, que contou com 11.500 inscrições, 
170 jovens pré-selecionados e 12 apro-
vados.

Neste ano, foram abertas inscri-
ções para jovens formados nos cursos 

de Administração, Farmácia, Química, 
Marketing, Engenharia (todas as áreas), 
Economia, Publicidade, Comércio Ex-
terior e Relações Internacionais. 

A seleção dos trainees envolve al-
gumas etapas, como entrevistas indi-
viduais, dinâmicas de grupo, painel de 
negócio com gestores e entrevista final.  
Os escolhidos receberão remuneração 
diferenciada, participarão do Progra-
ma de Desenvolvimento de Liderança 
e Gestão e de Formação em Gerencia-
mento de Projetos, terão acompanha-
mento de carreira com executivos e irão 
receber benefícios compatíveis com o 
mercado. O programa tem duração de 
18 meses e envolve treinamentos técni-
cos e comportamentais, execução de 
projetos, além de proporcionar contato 
direto com os principais executivos do 
EMS, favorecendo o desenvolvimento 
profissional e capacitando o jovem para 
atuar nas principais áreas de negócios 
do laboratório. 

Entretanto, mesmo com os investi-
mentos dos laboratórios na formação 
e desenvolvimento de pessoas, Rena-
ta, da Biogen Idec, lembra que o pro-
fissional é responsável pela sua car-
reira. Por isso, é importante que ele 
reconheça onde quer chegar e bus-
que também individualmente atingir 
esse objetivo. “Obviamente, oferece-
mos feedback aos colaboradores so-
bre seu desempenho e a respeito de 
competências que precisam ser apri-
moradas ou adquiridas. Mas, às ve-
zes, há pessoas que se perdem na 
construção de seu plano de carrei-
ra e passam a vida inteira na empre-
sa errada e na área errada, porque 
delegaram isso a terceiros. A indús-
tria farmacêutica está cada vez mais 
competitiva. Não temos mais espa-
ço para errar. E isso vale tanto para 
as empresas, que precisam de pes-
soas qualificadas, como também para 
os profissionais, que devem se prepa-
rar para não perder oportunidades e 
avançar em seus objetivos de vida e 
de trabalho”, pontua Renata. 

Marcílio Leite Neto, Gerente-Executivo de Gestão 
de Pessoas da Apsen Farmacêutica

MERCADO DE TRABALHO
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Na noite de 30 de abril, o Sindica-
to da Indústria de Produtos Farmacêu-
ticos no Estado de São Paulo  (Sin-
dusfarma) realizou a entrega Colar 
Cândido Fontoura do Mérito Industrial 
Farmacêutico para 41 empreendedo-
res do setor farmacêutico e personali-
dades da área da saúde.

O evento, que teve lugar no Golden 
Hall do World Trade Center, em São 
Paulo, também contou com a presen-
ça do Governador do Estado de São 
Paulo, Geraldo Alckmin, que foi um 
dos homenageados.

A festa marcou o 80º aniversário do 
Sindusfarma e comemorou o Dia da In-
dústria Farmacêutica Paulista.Cerca de 
700 pessoas participaram do evento.

Além da homenagem especial ao 
Governador Alckmin, receberam a 
comenda na categoria Autoridades 
o Presidente da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), Dirceu 
Barbano, e o ex-ministro da Saúde, 
Luiz Carlos Borges da Silveira.

Na abertura do evento, o presiden-
te do Sindusfarma, Cleiton de Castro 
Marques, disse que “o dinamismo, a 
ética e a liderança” dos homenagea-
dos são fontes de inspiração, exem-
plos e base da trajetória de sucesso da 
entidade ao longo de seus 80 anos de 
atuação. “Queremos continuar a cons-
truir uma entidade forte e participativa, 
contando agora com o apoio das no-
vas gerações”, disse.

Dirigindo-se a Alckmin, Cleiton afir-
mou que o Governador pode contar 
com o Sindusfarma e a indústria far-
macêutica paulista em suas iniciativas 
na área da saúde. “O setor não apenas 
oferece apoio às ações do Governo do 
Estado, como tem vários projetos de 
desenvolvimento do segmento em São 
Paulo que gostaria de compartilhar”, 
completou.

Homenagens

O Governador Geraldo Alckmin 
foi o primeiro a receber o Colar 
Cândido Fontoura do Presidente do 
Sindusfarma. “É uma grande honra, 
até como colega de profissão da área 

SINDUSFARMA HOMENAGEIA PERSONALIDADES 
DA SAÚDE E DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

ACONTECIMENTO
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Da esq.: Martin Nelzow, Presidente da Boehringer Ingelheim e Diretor do Sindusfarma; Geraldo Alckmin, Governa-
dor do Estado de São Paulo; Cleiton de Castro Marques, Presidente da Biolab e do Sindusfarma; Nelson Mussolini, 
Presidente-Executivo do Sindusfarma; e Maurizio Billi, Presidente da Eurofarma e Diretor do Sindusfarma

de saúde receber aqui este colar”, 
afirmou.

Ele continuou: “Estava vendo ali 
a placa: 1933, quando foi fundado o 
Sindusfarma. Esta época foi logo após 
a Revolução de 1932, aquele Brasil ru-
ral, que a expectativa de vida média era 
de 41 anos de idade e a mortalidade 
infantil era de quase 150 por mil nas-
cidos vivos. Hoje, graças à química, à 
farmacologia, vivemos um outro mun-
do”, afirmou o Alckmin, salientando a 
importância da indústria farmacêutica 
para o desenvolvimento do País.

Amaral Gurgel, que recebeu a co-
menda na categoria Empresários/ 
Dirigentes Executivos, discursou em 
nome dos homenageados.

Ao final da cerimônia, foi lançado o 
livro Sindusfarma 80 Anos – Guardião 

da História e do Desenvolvimento da 
Indústria Farmacêutica no Brasil, que 
documenta a trajetória da entidade e 
registra os principais fatos que marca-
ram a atuação do setor industrial far-
macêutico no Brasil. Todos os presen-
tes receberam um exemplar do pôster.

Prestigiaram o evento os Depu-
tados Federais Arnaldo Faria de Sá, 
Francisco Chagas, Newton Lima e 
Walter Ihoshi, além de outros parla-
mentares, líderes empresariais e da 
área da saúde.

Confira os agraciados de 2013 
com o Colar Cândido Fontoura do 
Mérito Industrial Farmacêutico.

Com a presença do 
Governador do Estado 
de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, Sindusfarma 
faz a entrega do Colar 
Cândido Fontoura 
do Mérito Industrial 
Farmacêutico em 
solenidade realizada 
em São Paulo.

ACONTECIMENTO



61

PROFISSIONAIS

Alessio Antonio Landi e Nelson Mussolini, 
Presidente-Executivo do Sindusfarma

Clarisse Cavicchia e Maurizio Billi, 
Presidente da Eurofarma e Diretor do 
Sindusfarma

Maurizio Billi e Hirossi Sannomiya

Martin Nelzow, Presidente da Boehringer-
Ingelheim, e Alexandre J. L. Develey

Nelson Mussolini, Presidente-Executivo do 
Sindusfarma, e Dario Pinto Miranda

Maurizio Billi e Homero Mori Morassutti

Cleiton de Castro Marques, Presidente 
da Biolab e do Sindusfarma, e Aparecida 
Waiteman

Martin Nelzow e Delio Joaquim Lacerda

Ishii Massayuki e Cleiton de Castro Marques
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PROFISSIONAIS

Nelson Mussolini e Jacob Frenkel

Luiz Carlos Tripodo e Maurizio Billi

Nelson Mussolini e Sigfrido Borenstein

João Pamphilo Di Giacomo e Nelson 
Mussolini

Marco Antonio Marchese e Martin Nelzow

Maurizio Billi e Silas Teles Filho

Nelson Mussolini e Jofre Busse

Renate Blohm e Cleiton de Castro Marques

Martin Nelzow e Willem Frederik Gerard 
Clermont Rike

ACONTECIMENTO
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PROFISSIONAIS EMPRESÁRIO / EXECUTIVOS

Nelson Mussolini e Zenir Mancinelli Brunaldi

Cleiton de Castro Marques e Carlos Mário 
de Moraes

Nelson Mussolini e Enjolras Lins Peixoto

Nelson Mussolini e Acácio Alves de Souza 
Lima Filho

Cleiton de Castro Marques, Cilênio Arantes 
Azevedo e Martin Nelzow

Cleiton de Castro Marques e Ernesto 
Joaquín Felicio

Cleiton de Castro Marques e Arno Jorge 
Chammas

Claudio  Pugliese

Fernando Antonio Corrêa da Costa
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EMPRESÁRIOS / EXECUTIVOS

Cleiton de Castro Marques e José Fernandes 
Chammas

Mauro Ribeiro Simon e Cleiton de Castro 
Marques

Nelson Mussolini e Walter Marambaia dos 
Santos

Cleiton de Castro Marques e José Maria 
Marcondes de Amaral Gurgel

Renato Moreira de Moraes e Martin Nelzow

Marcos Ribeiro Simon e Maurizio Billi

Luis Antonio Bolini, representando seu pai, 
Valdemar Bolini

Ao final da cerimônia, foi lançado o 
livro Sindusfarma 80 anos – Guardião 
da História e do Desenvolvimento da 
Indústria Farmacêutica no Brasil, que 
documenta a trajetória da entidade.

ACONTECIMENTO



65

AUTORIDADES HOMENAGEM DE HONRA

Cleiton de Castro Marques e Dirceu Brás 
Aparecido Barbano

Maurizio Billi e Luiz Carlos Borges da Silveira Cleiton de Castro Marques e o Governador 
Geraldo Alckmin

PARCEIROS

Antonio Barea e Martin Nelzow Francisco Deusmar de Queirós e Martin 
Nelzow

José Lauro Afonso Megale e Maurizio Billi

Nelson Brasil de Oliveira e Cleiton de Castro 
Marques

Orpheu Barboza e Cleiton de Castro 
Marques

A festa marcou 
o 80º aniversário 
do Sindusfarma e 
comemorou o Dia da 
Indústria Farmacêutica 
Paulista.
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O NOVO PAPA E AS VELHAS 
LIÇÕES DE LIDERANÇA
Floriano Serra

Quando assumiu o pontificado, o 
Papa Francisco falou coisas muito im-
portantes. Principalmente, deu espe-
rança aos pobres ao considerá-los sua 
prioridade – confirmada, inclusive, pela 
escolha do seu nome. 

Mas seu alvo não foi apenas os 
pobres. Algumas de suas declarações 
poderiam – e deveriam – ser absorvi-
das e internalizadas pelas lideranças 
corporativas. Não são palavras exata-
mente novas, até porque vêm sendo 

repetidas à exaustão em palestras, ar-
tigos, entrevistas e livros por uma pen-
ca de consultores nos quais me incluo.

Disse o novo Papa: “O verdadeiro 
poder é o serviço.” Quem conhece os 
conceitos da Liderança Servidora e 
quem já leu O Monge e o Executivo, 
vai sentir familiaridade com essa decla-
ração. Pode parecer óbvia, mas ainda 
não é seguida por muitos líderes de 
empresas, que preferem o abominável 
exercício do poder arrogante, egoísta, 

preconceituoso e per-
verso. Daí o amon-
toado de proces-
sos trabalhistas em 
curso, em número 
cada vez maior.

E  o que é mais 
incrível é que essa 
lamentável postura 

não é encontrada 
apenas em chefes 

novatos na carreira: 
muitos veteranos estão 

há décadas colecionando 
equipes revoltadas e 

sofredoras devido a esse 
“estilo”. Como disse James 

Hunter, no livro citado que é fenômeno 
editorial, “a liderança é uma questão 
de caráter e não de estilo”. Com a 
ajuda do Treinamento, é relativamente 
fácil um profissional mudar de estilo, 
mas não de caráter.

 “Não tenham medo da bondade e 
da ternura”, disse Francisco, o Papa. 
O que pensarão disso aqueles líderes 
que sentem vergonha de mostrar bon-
dade e ternura perante seus funcioná-
rios por causa do absurdo e injustificá-
vel medo de perder a autoridade?

E o que dizer da humildade, outro 
foco maior das futuras ações do novo 
Papa? Para dar o exemplo, ele trocou 
o tradicional e suntuoso trono por uma 
cadeira, e já disse que não vai residir no 
enorme apartamento que é reservado 
aos pontífices no Palácio Apostólico, 
preferindo permanecer nos alojamen-
tos simples da Casa Santa Marta. 

E agora? Como é que fica a infan-
til disputa das lideranças corporativas 
pelo tamanho da sala, da mesa de tra-
balho e até da poltrona? 

Sei, sei: “Papa não é executivo e o 
Vaticano não é empresa”, retrucarão 
alguns. Está bem, respondo a esses. 
Concordo, mas se esses gestos e es-
sas palavras do novo Papa não lhe 
sensibilizam, não me venha falar de 
mudanças no trabalho, democracia, 
qualidade de vida, motivação e conti-
nue liderando pelo poder. Afinal, esse 
é o seu jeitão, não é mesmo? 

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

Liderança é uma 
questão de caráter e 

não de estilo. Com a 
ajuda do Treinamento, 
é relativamente fácil 
um profissional mudar 
de estilo, mas não de 
caráter.

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

ROBERTO SLEPETYS
Diretor de BI 
Boehringer Ingelheim

A Boehringer Ingelheim foca seus esforços 
no desenvolvimento de soluções inovadoras que 
promovam saúde, bem-estar e acesso à população. 

O ePharma Follow contribui com esta missão.

O ePharma Follow possibilita à sua empresa criar e gerenciar 

programas de descontos em medicamentos, facilitando o acesso 

dos pacientes aos seus produtos. A ferramenta conecta mais de 17 mil 

farmácias e oferece atualização de regras e condições comerciais 

em tempo real, permitindo tomadas de decisões rápidas e seguras. 

Utilize o ePharma Follow e aumente os seus negócios promovendo 

mais acesso aos seus medicamentos.

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