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VAREJO FARMACÊUTICO
Um renovado horizonte de trabalho

ACONTECIMENTO

Prêmio de Qualidade Sindusfarma 2013

LABORATÓRIOS

Novos investimentos impulsionam
atuação da Novartis
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tutorial
Caro leitor,
Você está recebendo a versão digital da
Revista UPpharma - Edição 141.
Visando tornar ainda mais agradável a
leitura de seu exemplar, criamos alguns
botões que irão facilitar a leitura e a
navegação pela sua Revista UPpharma.
Segue o tutorial:

sumário
Para essa edição, reformulamos o
sumário: criamos um visual mais
moderno e alguns comandos que irão
facilitar o seu acesso às matérias.
Clique no box ou na seta para ir à
matéria que gostaria de ler.

matérias
Gostou da matéria e deseja
trocar mais informações com
nossos colaboradores?
Agora essa tarefa ficou ainda
mais fácil: no final de cada
coluna da Revista UPpharma têm
um breve resumo da experiência
profissional e o contato do
colaborador.
Basta clicar no endereço de site
ou de e-mail do colunista para
ser direcionado ao seu navegador
de web ou a seu programa de
e-mail e contatá-lo.

No canto superior direito de cada página de matéria você irá
encontrar um ícone que o levará de volta ao sumário.
Basta clicar no ícone.

matérias com hot site

anúncios

Nesta edição, basta um simples clique no logo do Hot Site para
ser direcionado ao site www.snifbrasil.com.br. Lá você deve
digitar os código informado na sua revista para ter acesso
completo ao conteúdo exclusivo.

Viu um anúncio e quer saber um pouco mais sobre a empresa?
Os anúncios dessa edição também são interativos!
Basta clicar em áreas como endereços de e-mail e site, para
contatar as empresas e conhecer um pouco mais sobre seus
produtos e serviços.
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Caros leitores, começamos um novo tempo na linha editorial da Revista UPpharma,
com o lançamento da versão digital, juntamente com a edição impressa, que
permitirá a ampliação de nossa tiragem e a cobertura de um universo muito maior
de leitores. Todos os detalhes desse projeto podem ser conferidos em matéria nesta
edição.
Além da ampla abordagem em temas digitais, outro assunto de peso da edição é
o varejo farmacêutico. Ultimamente, os esforços das Farmacêuticas nesse canal
têm sido foco de debates. Desenvolvemos uma reportagem sobre esse tema de
interesse dos profissionais, tanto de vendas quanto de marketing, mas sem esgotálo. Trata-se de um assunto apaixonante, para não dizer alucinante em alguns
momentos, pois as farmácias se tornam cada vez mais um fator de sucesso (ou
fracasso) de uma nova campanha comercial. Como sabemos, a troca de receita
é uma prática nos estabelecimentos, e, com isso, o médico pode ser “traído” pelo
paciente no ponto de venda. Aliás, esse não é um tema completamente novo e
remonta a tempos em que as grandes redes praticamente inexistiam. Mas continua
sendo um assunto atual e de interesse da indústria.
Também parabenizamos os ganhadores do Prêmio Qualidade Sindusfarma,
realizado recentemente. Esta edição traz a cobertura do evento, inclusive com a
relação de todos os premiados. Lamentavelmente não pude comparecer a esta
edição, mas agradeço o convite recebido dos agradáveis amigos do Sindicato.
O evento foi mais uma vez um grande sucesso pela repercussão percebida no setor,
inclusive com grandes empresas sendo reconhecidas.
Abraços a todos que vêm apoiando o nosso trabalho editorial e desejamos que este
segundo semestre seja promissor para toda a indústria.
Nelson Coelho
Publisher
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Premiação

A competitividade no segmento
farmacêutico e a chegada de grandes
redes de drogarias no País vêm impondo
mudanças drásticas no varejo farma.
As Farmacêuticas precisam ficar atentas
ao novo cenário e estreitar cada vez mais o
relacionamento com esse canal.

Novartis registra sólido crescimento no
Brasil e se prepara para lançamentos
inovadores nos próximos anos. Veja
entrevista com o atual Presidente Adib
Jacob.

Sindusfarma entrega o Prêmio de Qualidade
para os melhores fornecedores da indústria
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Como transformar as mudanças do mercado
farmacêutico em oportunidades de desenvolvimento
e crescimento? Por Humberto Katori.
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sua tiragem e atingindo um número muito maior de
leitores.

41 Propriedade Industrial
Em seu artigo, Deborah Portilho aborda o efeito
da RDC no 21/2013 da Anvisa nas marcas de
medicamentos.

Novos medicamentos serão integrados à lista do
sistema de saúde pública, alavancando o mercado de
drogas de última geração. Por Nelson Mussolini.

15 Novidade
Os sites SnifBrasil, SnifDoctor, além do site
institucional da DPM, estão de cara nova e com
muito mais recursos e facilidade para os usuários.

45 Comunicação
A comunicação em cinco dimensões. Como fazer da
comunicação um aliado na vida profissional. Esse é o
tema do artigo de Yuri Trafane.

57 Responsabilidade Social

59 Recrutamento e Seleção

Como as Farmacêuticas podem atuar e tirar proveito
do ambiente virtual? Marcelo Weber e Renato Schott
abordam com propriedade o tema.

Atualmente, os profissionais precisam ser cada vez
mais proativos para permanecerem inseridos no
mercado de trabalho. Veja artigo de Arnaldo Pedace.

63 Coluna Legal
A venda de medicamentos sob prescrição médica
sem receita ainda gera muitas discussões. Por Dr.
Rogério Damasceno Leal.

66 Notícias
Confira a abertura dos Jogos Abertos do Sindusfarma
e o balanço do Pharma Point, realizado pelo
Grupemef.

SBC completa 70 anos, lança selo comemorativo
e faz uma homenagem aos cardiologistas pela
passagem do Dia 14 de Agosto.
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As empresas que investirem na identificação de
potenciais líderes, terão profissionais mais engajados
com os valores corporativos. Por Valéria Carinhato.

53 Reciclagem
Existem profissionais altamente organizados que
fazem as tarefas da empresa e da casa sem ficarem
estressados. Por Fernando Loaiza.

61 Ponto de Vista
Hoje, um dos desafios dos RHs é identificar talentos
e avaliá-los, seguindo as melhores práticas de
recrutamento e seleção. Por Newton Velloso.

67 Dose Única
Gritar no ambiente de trabalho ainda é uma prática
comum dentro das empresas. que causa choque
emocional no colaborador. Por Floriano Serra.

PESQUISAS QUE
INTERPRETAM AS DECISÕES
DO INCONSCIENTE.
Entenda as emoções e como elas influenciam as ações do seu público-alvo!

www.mindroads.net.br
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CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO E
SUPERAÇÃO
O primeiro semestre de 2013 foi
bastante apreensivo para toda a economia brasileira. O receio da alta da
inflação, aliada aos reflexos da crise
mundial, que impactam vários segmentos no País, fez com que muitas empresas agissem com cautela
na hora de traçar suas estratégias.
Entretanto, apesar da baixa previsão
de crescimento para o PIB, a alta do
dólar e a queda de investimentos estrangeiros e de competitividade, o
Brasil ainda continua sendo, entre os
emergentes, um mercado atrativo.
Em se tratando da indústria farmacêutica, os resultados ficaram aquém do
esperado, mas ainda assim o setor
registrou crescimento.
Impulsionado pela performance
positiva dos genéricos, que cresceram
16% em volume no primeiro semestre de 2013, o mercado farmacêutico
total apresentou incremento de 11,1%
nas vendas.
Além dos genéricos, outros fatores
vêm contribuindo para garantir esse
desempenho positivo. A ampliação
do poder de compra da população,
a chegada de multinacionais, inclusive no varejo, e o alto volume de lançamentos com maior diversificação
do mix, também influenciaram os
números.
Atualmente, o mercado de fármacos e medicamentos brasileiro é
o nono mais importante do mundo e
tende ao crescimento. Para o segundo semestre, espera-se um desempenho melhor, superando o faturamento
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do ano anterior, que chegou a R$ 50
bilhões.
Na verdade, para atuar em um
mercado com tantas adversidades
não existe uma receita pronta. Em
um País em desenvolvimento, desafios sempre estiveram presentes na
vida dos empresários e executivos.
E talvez seja justamente essa capacidade de adaptação do brasileiro
e de unir esforços em momentos de
crise é que garante a superação e as
transformações.
A diversidade de cultura, de etnias
e de conhecimentos, inclusive, no
mundo corporativo, favorece a troca
de experiência e a sinergia, o que nos
ajuda na busca e na concretização de
nossos objetivos na vida pessoal e
profissional. As recentes mobilizações
populares pelo Brasil em prol de melhorias em setores, como educação,
transporte e saúde, que reuniram pessoas de várias áreas e classes sociais,

são uma demonstração de como é
possível obter mudanças mesmo em
uma nação continental e tão diversa.
Projetando isso para o ambiente
de trabalho, a diversidade de ideias
e de experiência tem sido importante
para que os profissionais se adaptem
aos vários cenários e estejam preparados para buscar oportunidades mesmo em momentos de incerteza.
O tema da Lupa de Ouro deste
ano, que acontecerá em novembro,
ressalta essa característica dos empresários e executivos brasileiros.
O fato é que precisamos nos preparar para novos desafios e desenvolver
cada vez mais a capacidade de adaptação mesmo em ambiente diversos.
Dessa forma, conseguiremos as mudanças e o sucesso para nós e para
as empresas. Bons negócios!
Humberto Katori
Diretor-Geral

| Jul - Ago 2013

Referência em conteúdo impresso, agora
a Conectfarma também tem conteúdo
científico on-line em seu DNA.

Seja qual for a forma, nós cuidamos do conteúdo!
Conectpac

Plataforma web de atualização científica,
direcionada aos médicos, com webmeeting,
podcasts, artigos científicos, notícias e muito mais.

Websites

Sites e hotsites direcionados ao mercado
farmacêutico.
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Entre em contato agora mesmo com nossos
representantes e solicite uma visita.
(11) 5181-2618 | www.conectfarma.net

Aplicativos

Aplicativos médicos para tablets e smartphones
(iOS e Android).

Prêmio de Experiência Clínica On-line

Prêmio que visa a identificar e disseminar práticas
de excelência clínica em determinada patologia.

®
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Soluções em Educação
Médica

SINDUSFARMA

NOVOS TEMPOS
Nelson Mussolini

Ao garantir a inclusão
periódica dos medicamentos
modernos nos tratamentos
oferecidos pelo SUS, o Estado
brasileiro alavanca o mercado
de produtos de última geração.

Após anos de paralisia, o Governo
retomou, em 2009, a incorporação de
medicamentos à lista de produtos de
saúde oferecidos pelo Sistema Único
de Saúde, o SUS.
Neste período, o Brasil viveu no
pior dos mundos em matéria de assistência farmacêutica. Os cidadãos-pacientes ficaram privados dos medicamentos mais eficazes para tratar
de enfermidades graves e de larga
incidência, enquanto o Poder Público
era obrigado a gastar cada vez mais
seus recursos (finitos) com a compra
de produtos ordenada pela Justiça – a
chamada “Judicialização da saúde”.
A situação estava perto de chegar
a um ponto quase insustentável quando o Governo decidiu sair da inércia,
retomando a atualização da lista do
SUS. Felizmente.
A incorporação de 37 medicamentos inovadores entre 2009 e 2010, após
um intervalo de dez anos no qual apenas seis novos produtos foram aceitos,
produziu um efeito duplamente benigno.
9

De um lado, os pacientes-cidadãos
passaram a ter acesso a tratamentos
melhores, recuperando a saúde, a
qualidade de vida e a capacidade de
trabalho (com a consequente geração
de riquezas para o País). De outro, o
número de ações judiciais para a compra de medicamentos despencou,
permitindo aos governos nos três níveis usarem de forma mais criteriosa e
planejada suas verbas na área da saúde pública.
Por exemplo, os processos movidos apenas contra o Ministério da Saúde caíram de quase 3.000 para 1.780
na comparação entre 2009 e 2007.
Esse dado comprova a relação direta que existe entre Judicialização e
acesso – melhor dizendo, entre a Judicialização e a falta de acesso aos medicamentos e tecnologias de saúde.
Pois o fato é que a população só
procura o caminho da Justiça em desespero de causa, quando não encontra alternativa. Ninguém recorre ao Judiciário por acaso, recorre porque precisa.

Redescobriu-se o caminho. Por
isso, o Sindusfarma saudou a iniciativa
do Ministério da Saúde de criar o Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS).
Desde 2011, uma equipe altamente
qualificada, liderada pelo Dra. Clarice
Petramale, avalia os pleitos de empresas do Complexo Produtivo da Saúde
pela incorporação de medicamentos e
outros produtos à lista do sistema de
saúde público.
O salto qualitativo da atuação do
órgão é expressivo, embora ainda estejamos longe de uma solução definitiva, que passa pela ampliação do rol de
novas tecnologias, sabendo-se que o
orçamento do Ministério da Saúde tem
suas restrições.
Em maio passado, o Sindusfarma
realizou, em parceria com o Conitec, o
Seminário sobre Incorporação de Novas Tecnologias no SUS, no auditório
da Anvisa, em Brasília.
Nesse encontro, que reuniu 120
profissionais, executivos da indústria
| Jul - Ago 2013
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farmacêutica e técnicos do Governo,
foram apresentados e discutidos os
critérios e procedimentos adotados
pelo órgão na análise dos processos e
na elaboração de pareceres.
Prevaleceu durante todo o seminário um clima de cordialidade, focado
na troca de informações e experiências, provando que a época das desconfianças foi superada, em benefício
da sociedade.
Parcerias recentes entre Governo,
entidades representativas do setor
farmacêutico e laboratórios apontam
para uma transformação bem-vinda,
em que os canais de diálogo entre o
Poder Público e as empresas se diversificam e se aprofundam. Tempo no
qual o compartilhamento de experiências e informações favorece a construção de um sistema de saúde público e
privado de qualidade e em permanente evolução.
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A incorporação de
37 medicamentos
inovadores entre 2009 e
2010, após um intervalo
de dez anos no qual
apenas seis novos
produtos foram aceitos,
produziu um efeito
duplamente benigno.
Como disse a Dra. Clarice no seminário, “a ideia é que tenhamos transparência, liberdade e respeito um pelo
outro”.
O Conitec sinaliza esses novos
tempos, que abrem perspectivas econômicas e sociais ainda mais amplas.
Ao garantir a inclusão periódica dos
medicamentos modernos nos trata-

mentos oferecidos pelo SUS, o Estado
brasileiro alavanca o mercado de produtos de última geração. E, com isso,
incentiva os laboratórios farmacêuticos a investir em inovação, ou seja, na
descoberta e no desenvolvimento de
novos princípios ativos.
Para um setor que investe, em média, cerca de US$ 1 bilhão para desenvolver um único medicamento inovador, saber que esse produto poderá
ser oferecido pelo sistema público de
saúde é um estímulo nada desprezível ao crescimento e à consolidação
da indústria farmacêutica instalada no
País.

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

| Jul - Ago 2013

HOMENAGEM

14 DE AGOSTO

SBC COMEMORA 70 ANOS E PARABENIZA OS
ESPECIALISTAS NO DIA DO CARDIOLOGISTA

Carlos Eduardo S. Silva

Neste ano
comemorativo, a SBC
deseja a todos os
cardiologistas um
excelente dia neste
14 de agosto. Uma
especialidade que é um
orgulho para todos nós
brasileiros!
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O selo comemorativo do septuagésimo aniversário da Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC, que se comemora neste ano, está estampado
nas publicações da entidade e, a partir de agora, começará a aparecer na
‘Newsletter’, no portal www.cardiol.br,
nos ‘Arquivos Brasileiros de Cardiologia’ e em toda a correspondência da
SBC, inclusive a destinada às entidades internacionais de Cardiologia.
A medida tem como objetivo mostrar a importância da data festiva e
marca igualmente a longevidade da
sociedade científica, que, criada por
Dante Pazzanese, em 14 de agosto de
1943, chega a essa idade cheia de dinamismo e como uma das maiores sociedades da especialidade no mundo.
Merecedora de todo o respeito, tanto dos cardiologistas em outros países, quanto da sociedade brasileira,
que tem se beneficiado com as constantes campanhas da SBC que combate os fatores de risco das doenças
cardiovasculares.
O simples fato da “equipe da
casa” ter condições de desenvolver o selo comemorativo indica como
a SBC cresceu e como tem se valido da informática e dos mais modernos meios de comunicação para

manter contato e atualizar constantemente os seus 11 mil associados.
A simples transmissão de informações e o intercâmbio de informações técnico-científicas aos sócios da
maior sociedade de Cardiologia latino-americana, com 25 Regionais, 13 Departamentos e duas sedes próprias,
representa um imenso desafio. Só
pode ser enfrentado com a atualização constante e o uso da mais moderna tecnologia, de que são exemplos
os congressos online, a revista eletrônica e o “consultório digital”, para citar
apenas três, aos quais se soma o esforço constante para capacitar os associados no uso das mais modernas
ferramentas.
As comemorações dos 70 anos da
SBC vão se estender por todo o ano,
e culminam com o 68º Congresso Brasileiro de Cardiologia, no Rio de Janeiro, que será a oportunidade para uma
sessão solene no Teatro Municipal.
Neste ano comemorativo, a SBC deseja a todos os cardiologistas um excelente dia neste 14 de agosto. Especialidade que é um orgulho para todos
nós brasileiros.
Carlos Eduardo Suaide Silva é Diretor de Comunicação
da Sociedade Brasileira de Cardiologia – SBC.
E-mail: www.cardiol.br
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REVISTA UPPHARMA DIGITAL

AGORA COM A INFORMAÇÃO NA PONTA DO DEDO
A DPM busca se manter alinhada às
tendências do mercado editorial, oferecendo
maior cobertura para anunciantes e
modernidade para os leitores.

O advento da internet foi, sem dúvida, a grande revolução da tecnologia dos últimos anos, permitindo às
pessoas gerenciarem suas vidas pessoal e profissional com apenas alguns
cliques. Para se ter ideia, o Brasil já
ocupa a terceira posição em quantidade de usuários ativos na internet (53,9
milhões), ficando atrás apenas dos EUA
e do Japão. Mais de metade da população tem computador em casa e 94,2
milhões de brasileiros têm acesso à
internet.
No País, um celular é ativado a cada
segundo – há 264 milhões deles, sendo 65 milhões de smartphones e 58,9
milhões de conexões 3G. Não é de se
13

espantar que com esse alcance a internet seja hoje uma ferramenta de comunicação e de realização de negócios.
Na área editorial, essa tecnologia
também trouxe vantagens, possibilitando, a partir da utilização de recursos
como tablets e smartphones, a leitura
prática e dinâmica de uma diversidade
de livros, jornais e revistas.
Para acompanhar essa tendência
de mercado e atendendo a algumas
sugestões de laboratórios, a Revista
UPpharma lançou a sua versão digital,
cuja primeira edição circulou em 14 de
julho, em comemoração à passagem
do Dia do Propagandista.

A partir de agora, bimestralmente,
além da versão impressa, a DPM Editora
oferecerá a revista digital, que ampliará
a tiragem da UPpharma, atingindo um
número muito maior de leitores.
“A iniciativa de lançar a edição digital
está alinhada ao nosso posicionamento de oferecer um produto up-to-date,
com custos mais atrativos. O fato é
que as despesas com produção gráfica da revista continuam compatíveis
com as nossas expectativas orçamentárias. Porém, nos últimos anos, os
custos para envio da publicação vêm
subindo assustadoramente. Para se ter
ideia, há menos de dois ou três anos,
as despesas para envio representavam
um quarto das despesas de impressão.
Atualmente, esse percentual chega a
superar metade do custo total da produção da revista, devido às novas normas de manuseio e procedimentos dos
Correios e tarifas aplicadas, que sofrem
diversas majorações durante o ano”,
explica Nelson Coelho, Publisher da
Revista UPpharma.
Segundo ele, o objetivo é continuar
com as duas versões, a impressa e a
digital. Entretanto, a versão digital será
disponibilizada a um número maior de
profissionais das áreas internas dos laboratórios, que poderão informar os e-mails de funcionários para receberem a
| Jul - Ago 2013
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publicação. Além disso, a iniciativa
permitirá aos laboratórios assinarem
a edição digital para suas Forças de
Vendas com um preço bastante
convidativo, sem que seja necessário arcar com os altos custos de
envio.
Outra vantagem é que os assinantes terão mais benefícios, como
receber a edição digital antes mesmo da chegada da versão impressa. Todos os atuais assinantes da
revista impressa receberão a versão
digital, desde que os e-mails para
entrega sejam fornecidos.
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Sucesso na primeira edição

ESPECIAL 14 DE JULHO
Uma justa homenagem aos Propagandistas, os verdadeiros “heróis”
da indústria farmacêutica

MERCADO DE TRABALHO
Especialistas analisam os processos de
recrutamento e seleção das Farmacêuticas

SUCESSÃO
Como fazer com que a sucessão de empresas
familiares ocorra de forma tranquila e com sucesso?
1

sumário

Interatividade
A versão digital também traz
outras facilidades, como maior
interatividade com o público. Além
de poder ser lida em diversos
aparelhos (tablets, computadores,
smartphones etc.), a revista digital
permite que o leitor consiga acessar
os sites e e-mails dos anunciantes,
ou mesmo das empresas que
participam das matérias, de forma
rápida e apenas com um clique.
Também proporciona a comunicação direta do leitor com os colunistas e entrevistados, bastando
apenas clicar nos endereços de e-mails divulgados nos textos. Isso
também vale para os links incluídos
em dicas de leitura, notícias etc.
Outra modernidade é o link direto e fácil para as matérias que contêm Hot Site. Eletronicamente, os
leitores poderão ter mais informações sobre os assuntos abordados
sem sair do seu aparelho de leitura,
clicando direto no Hot Site.
“Para melhores resultados,
recomendamos a leitura com o
aplicativo da Apple o iBooks, que
apresenta mais versatilidade e,
principalmente, simplicidade de
uso. Em tablets que usam o sistema operacional Android, indicamos
o app PDF Reader Free. Ambos
14

permitem integração total com a
versão digital. Nos computadores,
a publicação também pode ser lida
em qualquer versão de navegador”.
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Mercado

Recrutamento e
Seleção

Profissionais de diversas áreas e
laboratórios prestam uma homenagem aos
Propagandistas, o principal elo entre os
médicos e as Farmacêuticas, abordando
temas que contribuem para o dia a dia das
Forças de Vendas.

Empresas que atuam na área de
recrutamento e seleção de executivos para
a indústria farmacêutica apresentam um
panorama detalhado das necessidades das
empresas para contratação e retenção de
talentos, bem como as expectativas dos
candidatos que buscam novos desafios
profissionais.

Um problema que afeta toda empresa
familiar é a sucessão do fundador. Mas é
preciso ter em mente que a formação de
um novo líder não é trabalho de um dia,
tampouco os resultados serão obtidos em
curto prazo. Veja opinião de Arnaldo Pedace.

5 Editorial
Nelson Coelho faz
uma homenagem aos
Representantes e apresenta
a primeira edição totalmente
digital da Revista UPpharma,
que foi especialmente
preparada para celebrar o Dia
do Propagandista.

7 Grupemef
A evolução tecnológica provocou uma revolução na comunicação entre as pessoas e empresas. Por meio das
novas invenções, a mobilidade é hoje uma realidade no setor farmacêutico e tem mudado a forma como os
indivíduos interagem entre si. Veja a coluna de Humberto Katori.

11 Recursos Humanos

50 Reciclagem

O Brasil vive um excelente momento no setor da Saúde.
Com isso, tem crescido a demanda por executivos para
várias áreas. Veja a análise de Valéria Carinhato.

9 Sindusfarma
Lauro Moretto comenta
o processo evolutivo dos
remédios e apresenta um breve
histórico do uso racional dos
medicamentos.

60 Opinião
Por que o recrutamento e a seleção de representantes
deveriam ser competências essenciais para os gestores
de vendas? Saiba mais no artigo de Newton Velloso.
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65 Em Foco

No mundo inteiro, as
pessoas negociam o tempo
todo, seja nas empresas, em
casa ou com a família. Em
seu artigo, Fernando Loaiza
ajuda a entender essa
dinâmica e melhor utilizar
esse recurso no mundo
corporativo.

66 Dose Única

Bayer completa 150 anos, homenageia sua Força de
Vendas e revela investimentos para os próximos anos.
Confira no artigo de Rubens Weg.

Em seu artigo, Floriano Serra menciona sua admiração pelos Propagandistas, que
todos os dias precisam adequar seu trabalho às características de cada médico.
Ou seja, são os profissionais com mil e uma faces.

GRUPEMEF

OS DESAFIOS DA MOBILIDADE
Nesta edição comemorativa do Dia
do Propagandista, nada mais oportuno do que abordar a importância da
mobilidade no dia a dia dos profissionais da indústria farmacêutica. O rápido avanço tecnológico provocou uma
revolução na forma como as pessoas
e empresas se comunicam atualmente. O advento da internet e de sistemas móveis, como smartphones,
palms, tablets, entre outros, possibilitaram o acesso às informações em
tempo real, permitindo às empresas
monitorar resultados e mudar estratégias muito mais rapidamente.
No campo, a mobilidade vem contribuindo significativamente para o
trabalho dos Propagandistas. Esses
profissionais continuam sendo a peça-chave para que os laboratórios
tenham sucesso em seus negócios, e
são eles também os responsáveis por
utilizar todo esse arsenal tecnológico
colocado à sua disposição para conquistar o cliente.
Com os recursos móveis, a Força
de Vendas pode garantir mais excelência na sua visitação, otimizando o
tempo do médico e fornecendo informações precisas de forma imediata.
Trabalhos e artigos científicos são hoje
apresentados aos prescritores por
meio do computador, sem que seja
preciso carregar grandes volumes de
papéis.
A exposição promocional dos
produtos via meio digital também se
tornou mais atrativa e interativa. Além
disso, caso o médico tenha alguma
dúvida, o Propagandista consegue se
conectar à Matriz e obter a informação
solicitada no mesmo instante. Aliás,
pode consultar informações e relatórios diversos de forma online ou offline,
bem como fazer o gerenciamento de

dados e do território de maneira mais
eficiente.
Na outra ponta, a automação da
Força de Vendas também trouxe benefícios para as Farmacêuticas à medida que permitiu às empresas promover treinamentos a distância, medir
performances e analisar indicadores
de desempenho do campo, bem
como enviar e receber informações para os representantes,
que as recebem remotamente, mantendo assim contato
full time com sua Força de
Vendas.
Mesmo com as vantagens que a mobilidade
traz, ainda existem desafios e barreiras que
precisam ser superados, de modo que
essas soluções sejam
aplicadas de forma
viável. Diante disso, o
Grupemef realizará, em
breve, um novo Pharma
Point, que abordará a
questão da mobilidade
e proporcionará um espaço para discussão do tema.
Oportunamente, divulgaremos a
data e o local do evento.
Esperamos mais uma vez facilitar o dia a dia dos profissionais,
a fim de que possam aplicar o conceito de mobilidade de forma ampla e
com êxito.
Toda a Diretoria do Grupemef parabeniza os Propagandistas pela passagem deste 14 de Julho, desejando
a todos muito sucesso e bons negócios!

A edição digital
vem ao encontro
de nosso
posicionamento
de oferecer um
produto up-to-date,
com custos mais
atrativos.
7

Humberto Katori
Diretor-Geral
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A primeira edição digital da
Revista UPpharma, lançada em julho e enviada aos profissionais de
laboratórios, além dos propagandistas e também os médicos, inclusive fora do Brasil, teve grande
repercussão no mercado. Diversos
leitores e anunciantes entraram em
contato com a DPM Editora e fizeram comentários positivos em relação à novidade.
“Foi interessante receber a
Revista UPpharma e obter mais
informações sobre os desafios
dos representantes, profissionais
com os quais convivemos diariamente”, comenta Dra. Fernanda
Consolim-Colombo, Cardiologista,
Médica Assistente da Unidade de
Hipertensão do Instituto do Coração
e Coordenadora do Programa de
Pós-Graduação do Mestrado em
Medicina da Universidade Nove de
Julho (Uninove).
Na opinião de Yessica Rodriguez, Diretora Comercial para América Latina da Eyeforpharma, que
acessou a revista de Londres (Inglaterra), o formato digital permite mais
comodidade na leitura. “Quero parabenizar a DPM Editora pela iniciativa. A revista digital ficou excelente
e prática de ler”, ressalta.
Com o lançamento da edição
digital, a DPM busca se manter alinhada às tendências do mercado
editorial e às novidades do mundo
atual, oferecendo maior cobertura
para anunciantes e modernidade
para os leitores, que poderão ter
acesso a um veículo especializado
e de grande credibilidade, com a
mesma qualidade editorial e muito
mais facilidades e recursos.
| Jul - Ago 2013
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DPM EDITORA MODERNIZA SEUS SITES E
A COMUNICAÇÃO COM O MERCADO
Os sites snifdoctor e
snifbrasil são canais
de comunicação que
visam influenciar
de forma positiva
os profissionais,
oferecendo uma gama
de informações e
notícias sempre atuais
e de interesse dos
leitores.

Com o objetivo de contribuir com o
aprimoramento dos profissionais da indústria farmacêutica, bem como com
o desenvolvimento do setor, a DPM
Editora busca constantemente a melhoria de seus canais de comunicação
com o mercado. Nesse sentido, a Editora modernizou os sites de informação www.snifbrasil.com.br, o primeiro
site noticioso a ser lançado no segmento, e o www.snifdoctor.com.br, dirigido aos profissionais das áreas de
medicina e saúde, além do seu site institucional www.dpm.srv.br.
Todos os canais ganharam novo
layout, permitindo melhor visualização
15

das informações e mais facilidade e
atratividade de navegação. Para garantir maior segurança aos internautas, uma das preocupações foi a atualização das plataformas de acesso,
que possibilita maior sigilo dos dados
inseridos pelo usuário.
Visando agilizar a navegação, os
sites receberam melhorias no recurso
de search, o que assegura a procura
mais rápida e eficiente de matérias e
de outras publicações, além da divulgação de notícias de forma mais consistente. Além disso, também são intuitivos e oferecem orientações fáceis
e lógicas aos usuários. (oito anos de
informações à sua disposição).

Criados para levar informações
e serviços aos internautas, os sites
Snifbrasil e Snifdoctor têm assinatura
gratuita. Basta entrar na home e inserir
os dados solicitados. Semanalmente,
são disparados boletins (e-letters) com
as notícias publicadas no período, recebidos por todos os assinantes.
Desde que foram lançados os
canais vêm registrando aumento de
visualizações e visitas, além de crescimento diário do número de assinantes. Atualmente, as visitas atingem
mensalmente 200 mil e 180 mil, respectivamente, no Snifbrasil e Snifdoctor.
Essa evolução deve-se aos esforços da DPM Editora no sentido de
manter os sites sempre modernos e
atuais, o que passa pela preocupação
constante de atualizar diariamente as
| Jul - Ago 2013

NOVIDADE
notícias acessadas pelos profissionais da indústria
farmacêutica e também pelos médicos, bem como
pelo compromisso com a imparcialidade e veracidade
das informações publicadas.
Outra preocupação é com a qualidade do conteúdo veiculado. Além da seção de notícias, os sites possuem uma seção de artigos, assinados por médicos
e profissionais de renome dos mercados de saúde e
farmacêutico, bem como conta com espaços exclusivos para divulgação de novos produtos e lançamentos, e eventos médicos promovidos pelas sociedades
de todas as especialidades.
O cuidado com a consistência e a qualidade das
informações publicadas tem sido reconhecido pelo
mercado, uma vez que temos estreitado cada vez
mais o relacionamento com as assessorias de imprensa de empresas, dos laboratórios e das entidades médicas, que nos procuram para informar sobre
suas atividades e ações, além dos colunistas que nos
enviam seus artigos para avaliação, uma prova da
aceitação e importância desses meios de comunicação junto ao segmento.
Há oito anos no ar, os sites Snifbrasil e Snifdoctor
(cinco anos) têm se consolidado como importantes
fontes de consulta para os leitores, bem como ferramentas digitais eficientes para anunciantes e empresas que desejam divulgar suas marcas e produtos.
Institucional DPM Editora
Da mesma forma, o site institucional da DPM Editora foi totalmente reformulado, acompanhando as
tendências do universo digital. Ao acessar o endereço www.dpm.srv.br, o leitor encontrará as edições
da Revista UPpharma, podendo fazer o download e
a leitura de todo o conteúdo eletronicamente.
No site, também é possível conhecer em detalhes todos os produtos da DPM Editora, assim como
do Prêmio Top Suppliers, uma premiação concedida
anualmente aos melhores fornecedores da indústria
farmacêutica em várias categorias, que vem registrando grande crescimento e repercussão junto ao
mercado.
O objetivo da DPM Editora é se manter sempre
próxima dos leitores, a fim de continuar aprimorando
seus canais de comunicação e implementando as
melhorias necessárias para que os sites mantenham
sempre a excelência da comunicação com seus públicos.
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A IMPORTÂNCIA
ESTRATÉGICA DO
VAREJO FARMACÊUTICO

Desde o surgimento das primeiras
boticas em um passado distante, as
farmácias sempre foram o mais importante canal de dispensação de medicamentos. Nos últimos anos, esse
segmento tem passado por grandes
transformações devido às mudanças
econômicas, tecnológicas e sociais do
atual ambiente de negócios. Se antes
predominavam os pequenos estabelecimentos com gestão familiar, hoje
no atual conceito de farmácias prevalecem as grandes lojas, com espaços
muito bem estruturados, layouts atrativos e um mix de produtos cada vez
mais diversificado para conquistar o
cliente.
Essa transformação no varejo farmacêutico se acentuou com o crescimento e a entrada das grandes redes
de drogarias, que, a exemplo do que
aconteceu no varejo de alimentos,
17

adotaram novos modelos de negócios, ganharam força e provocaram a
concentração de mercado.
Para a indústria farmacêutica, as
farmácias sempre foram um canal estratégico. E hoje, em tempos de queda
de patentes e crescimento dos genéricos, são como “ativos” valiosos. Afinal,
para garantir a venda e conquistar a
preferência do consumidor em meio
a tantas opções de medicamentos,
a “batalha” entre os laboratórios tem
sido, muitas vezes, travada nos pontos
de venda.
E isso vale também para as empresas que atuam com produtos de prescrição. Afinal, o médico pode receitar
o produto, mas é na farmácia que a
venda será mesmo efetivada. E sabe-se que a troca de receitas, apesar de
ser proibida, ainda é uma prática em
alguns estabelecimentos.

Por isso, cada vez mais as Farmacêuticas tratam de se aproximar desse canal, estreitando relacionamento
e se estabelecendo como parceiros
estratégicos.
“O aumento de escala das grandes
redes e a substituição tributária aproximaram a indústria do varejo e demandaram estratégias de distribuição
multicanal, com papéis distintos para
key accounts, médias redes e distribuidores”, analisa Alberto Sorrentino,
especialista em varejo e Sócio Senior
da Gs&Md – Gouvêa de Souza.
O fato é que a farmácia não é mais
a mesma, porque o consumidor mudou também. Hoje, além de ser muito
mais exigente, está disposto a experimentar, é menos fiel às marcas e decide comprar no ponto de vendas em
60% das vezes.
Para se ter ideia, segundo Sorren| Jul - Ago 2013
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A farmácia não é mais
a mesma, porque o
consumidor mudou
também. Além de ser
muito mais exigente, é
menos fiel às marcas
e decide comprar no
ponto de vendas em
60% das vezes.

tino, as redes mais estruturadas que
investem em diversificação de produtos, geram em média 30% a 35% de
suas vendas em não medicamentos.
Ou seja, os produtos de conveniência ganham cada vez mais espaço
nas gôndolas, especialmente itens de
beleza, como os cosméticos e dermocosméticos.
Um lugar ao “sol”
Em meio a um cenário competitivo, um dos grandes desafios dos laboratórios é conquistar um lugar para
seus produtos no amplo mix desses
estabelecimentos.
“Os laboratórios, principalmente
nos produtos de referência, procuram
trabalhar apenas com 15% dos pontos de vendas varejistas. Tal prática faz
com que os 55 mil PDVs independen18

tes cada vez mais se especializem na
comercialização de medicamentos e
produtos de outras categorias, como
genéricos, similares, medicamentos
do sistema Farmácia Popular, produtos naturais e de conveniência, de
higiene e beleza etc. Devido a vários
motivos que restringem o lucro na
venda de determinados medicamentos, os empreendedores estão procurando trabalhar com produtos que
oferecem maior rentabilidade”, pontua Pedro Zidoi Sdoia, Presidente da
ABCFarma– Associação Brasileira do
Comércio Farmacêutico.
Segundo ele, no atual modelo de
comercialização farmacêutico o cliente prioriza a qualidade no atendimento
em todos os aspectos. Ele quer conforto e prefere o varejo que tenha estacionamento e ofereça um amplo mix de
produtos. Nesse sentido, o layout des-

ses locais também é importante e precisa atender a esse novo consumidor.
“O ponto de venda deve ser reflexo da
estratégia e posicionamento da loja.
A disposição de categorias, distribuição do espaço e experiência devem
possibilitar ao estabelecimento valorizar os atributos que o diferenciem dos
demais. Em um mundo cada vez mais
digital, o desafio das farmácias é também ampliar a oferta de serviços, qualificar o atendimento, tornar a loja mais
envolvente, valorizar a proximidade e a
conveniência na relação com o cliente e integrar canais físicos e digitais”,
analisa Sorrentino.
Na opinião do consultor, o mercado farma brasileiro é extremamente
flexível por permitir a abertura de lojas
sem restrição. Por outro lado, as limitações impostas ao mix, como a resolução da Anvisa 44/09, que proibia
| Jul - Ago 2013
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a comercialização nas farmácias de
produtos correlatos ou de conveniência, impedem a exploração de todo o
potencial do canal. “As redes que operam por meio de liminares vêm conseguindo explorar o atributo de conveniência que a farmácia possui pela
localização e fácil acesso para venda
de produtos de compra recorrente”,
acrescenta.
Preocupada com essas questões,
a ABCFarma foi uma das entidades
que questionou judicialmente a resolução e obteve sucesso. “Hoje, os
associados podem escolher o seu mix
de produtos atrativos para conquistar
sua clientela. A orientação jurídica,
nesse caso, é para que as empresas
não abusem, que comercializem apenas produtos correlatos, produtos que
não prejudiquem a saúde ou que não
possam causar algum risco sanitário”,
aconselha Zidoi.
Apesar da decisão favorável ao
segmento, o presidente da ABCFarma
revelou que ainda existe fiscalização
das Covisas (Consultória Técnica em
Vigilância Sanitária), que desconhecem as mudanças e criam problemas
desnecessários em algumas visitas.
“Por essa razão, é importante que as
farmácias e drogarias, que são filiadas
a alguma entidade do setor, questio-

Em meio a um cenário
competitivo, um dos
grandes desafios
dos laboratórios é
conquistar um lugar
para seus produtos
no amplo mix das
farmácias.
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Ana Cruzato, da Biolab

nem se estão respaldadas por alguma
ordem judicial, pois se não estiverem
podem sofrer autuações ao comercializar produtos que não sejam medicamentos”, alerta o presidente.
Mais profissionalismo
Na verdade, todas as transformações pelas quais o varejo farmacêutico vem passando trouxeram muito
mais profissionalismo ao negócio.
E nisso os laboratórios também concordam.
“O varejo ainda é formado por muitas empresas familiares, mas o que
se percebe é uma alavancagem do
profissionalismo do setor, o que, para
o consumidor é bom, uma vez que a
tendência é se ter lojas mais preparadas, com funcionários mais qualificados. Sob o ponto de vista da indústria,
essa movimentação aumenta o poder
de negociação das redes, provocando, muitas vezes, uma ‘queda de braço’ com os laboratórios”, avalia Rogério Lima, Gerente de Trade Marketing
da Boehringer Ingelheim.
O fato é que hoje o varejo farmacêutico convive com um consumidor

cada vez mais autônomo, que tem
acesso à informação e maior poder de
decisão na hora da compra. Frente a
este cenário, o setor busca tornar-se
mais atrativo para o consumidor, ofertando não somente medicamentos e
produtos para saúde, como também
produtos diversos, dependendo da
região do País onde se localiza. “Não
são incomuns as lojas com espaços
destinados a segmentos específicos
de consumidores, que ofertam programas de descontos e até destinam
parte de sua receita para ações sociais. O que se vê é uma mudança
de um ponto de venda, que antes
realizava a dispensação de medicamentos, para estruturas modernas e
funcionais, que buscam conquistar e
fidelizar seus clientes”, analisa Antonio
Nasser, Vice-Presidente de Eye Care
para a América Latina da Allergan.
Diante desse contexto, Nasser
garante que o relacionamento dos laboratórios com os PDVs tem também
se tornado cada vez mais profissional.
“A crescente informatização e disponibilização de dados têm ajudado nas
análises críticas de negócios, amparando as decisões e tornando o relacionamento com o canal cada vez
mais transparente. Assim, as relações
de conveniência perdem espaço para
discussões produtivas de negócio.
As farmácias sempre foram e continuarão sendo de suma importância
para os negócios da Allergan. O ciclo de negócios sempre culmina na
farmácia, quer seja para produtos de
prescrição ou de venda livre. É uma
relação saudável de dependência mútua”, complementa o VP.
Segundo ele, a indústria pode
ajudar as farmácias, por exemplo, na
própria gestão do negócio. “O custo
direto de um produto impacta na capacidade financeira da farmácia em
| Jul - Ago 2013
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Fausto Viana, da Merck

ofertar outros itens. Somado a isso,
todo produto tem seu custo indireto,
composto por diversos fatores, como
o espaço que ocupa, tempo em que
é comercializado etc. Daí vem a necessidade da farmácia de conhecer o
perfil e as oportunidades de cada produto disponibilizado, com o objetivo
de melhor destinar seus recursos, especialmente nos lançamentos”, acrescenta Nasser.
Segundo ele, neste ano, até o momento foram lançadas mais de 100
novas apresentações ou produtos
farmacêuticos, segundo dados IMS,
sem mencionar os itens para higiene,
saúde e beleza, também comercializados nos PDVs. Com isso, as farmácias
necessitam e exigem de seus parceiros a racionalização de seus estoques,
levando em consideração o perfil de
cada loja, para que não haja falta ou
excesso de itens. “Dessa forma, o laboratório torna-se solidário nas decisões, exercendo efetivamente o seu
papel de parceiro de negócios”, completa o VP.
Essa é também a opinião de Ana
Cruzato, Gerente de Trade e Marketing da Biolab Farmacêutica. Além de
oferecer um mix de qualidade, disponibilidade de produtos, condições
comerciais diferenciadas etc., ela
acredita que uma boa estratégia para
a indústria a fim de estreitar o elo de
colaboração com os PDVs é agregar
valor ao negócio. “Para conquistar os
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clientes, as farmácias precisam conhecer os produtos que eles desejam
ver nos PDVs. O consumidor se sente
frustrado quando não encontra o produto disponível na farmácia ou pior
quando o atendente (balconista , gerente etc.) não sabe explicar para que
serve determinado produto. O PDV
precisa estar preparado para atender
consumidores cada vez mais exigentes. Nesse aspecto, uma iniciativa de
extrema importância e que tem dado
muito resultado para os laboratórios
em geral são os cursos/treinamentos sobre produtos, ministrados para
balconistas, gerentes e farmacêuticos
por todo o território nacional”, sugere
Ana.
Para Rogério, da Boehringer Ingelheim, a indústria precisa aprimorar
ainda mais o relacionamento com o
varejo, a fim de elevar seu nível de serviços e não focar somente na venda
de produtos. “As farmácias esperam
dos laboratórios condições comerciais sustentáveis, mas também esperam que a indústria contribua para
trazer soluções”, pontua o gerente.
Para ele, as empresas precisam de
um olhar “fora da caixa”, no sentido de
ter uma atuação no canal que não seja
baseada somente em uma relação do
tipo “toma lá, dá cá”. “É preciso ter uma
equipe de visitação que preste consultoria do PDV, auxiliando em vários aspectos, desde a escolha das melhores
formas de merchandising até a capacitação dos funcionários e do farmacêutico.
Cada vez mais, teremos a valorização da
posição de key accounts para atender
com mais especialização esse setor”,
acrescenta Rogério.
Atenção farmacêutica
Na verdade, com a profissionalização do setor, hoje as farmácias são

muito mais locais onde se pratica a
atenção farmacêutica. Nesse aspecto, Ricardo Maykot, Diretor de Suporte
Estratégico de Negócios da Novartis,
lembra que os serviços oferecidos
aos pacientes, ligados ao acompanhamento do tratamento, o respeito
à prescrição médica e à manutenção
de uma vida saudável tornam os PDVs
uma extensão das soluções oferecidas pelos fabricantes na forma de medicamentos.
“Os profissionais de saúde que
trabalham nas farmácias, em um sentido mais amplo desde o proprietário
até os farmacêuticos e balconistas,
têm hoje mais consciência do seu
papel no ato de prover saúde à população. A relação com a indústria ética
intensificou-se nos últimos anos, graças a dois fatores: um maior interesse
da primeira em defender as receitas
de seus medicamentos da troca por
genéricos e a percepção por parte do
varejo de que existe sim uma alternativa às práticas de bonificação das empresas de similares”, destaca Maykot.
De acordo com ele, as farmácias
cobram a indústria no sentido de que
seja efetivada uma parceria de longo
prazo, com modelo ganha-ganha.
“Os desafios do PDV na profissionalização de seus quadros, a necessidade de aumento de produtividade por
metro quadrado, a otimização dos recursos disponíveis, a otimização das
margens de operação fazem com que
as Farmacêuticas que mostrarem o interesse de estabelecer vínculos estratégicos sejam vistas como parceiras e
sejam valorizadas por isso”, completa
o diretor.
Para Fausto Viana, Gerente Nacional de Vendas da Merck S.A, hoje, a
indústria farmacêutica está muito mais
ativa no ponto de venda, buscando
cada vez mais espaço nas lojas, se| Jul - Ago 2013
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jam em MIPs ou produtos de prescrição. “As farmácias são absolutamente
necessárias para a indústria. Todo o
trabalho desde a fabricação do medicamento até a prescrição médica se resulta no balcão da farmácia.
O desafio dos laboratórios é ajudar na
melhoria constante do nível de serviço
dos produtos nos pontos de venda.
Esses esforços oferecem à indústria,
distribuidores e ao próprio PDV um
trabalho de sinergia importantíssimo
na tentativa de evitar a ruptura. A falta
de um produto no ponto de venda é
muito crítico. De certa forma, os laboratórios querem agregar valor nas visitas ao ponto de venda, apresentando
oportunidades e mostrando ao varejo
a importância de se ter os produtos
certos e à disposição do consumidor
final”, observa Viana.
Vagner Pin, Diretor Comercial, Desenvolvimento de Negócios e Operações da Pfizer, também ressaltou a
importância do varejo farmacêutico
para a indústria diante do competitivo
mercado brasileiro. “É por meio das
farmácias que boa parte de nossos
produtos chega aos pacientes. Portanto, elas têm papel fundamental no
nosso negócio, servindo não apenas
como ponto de venda, mas também
como fonte de orientação sobre o uso
correto dos medicamentos. Esse tratamento diferenciado é que contribui
para a fidelidade e a adesão ao tratamento. A principal transformação no
varejo farmacêutico brasileiro é, sem
dúvida, a consolidação deste setor,
principalmente por conta da onda de
fusões e aquisições. No caso das multinacionais, como a Pfizer, o relacionamento com o PDV está em processo
de transformação. Com o fim da vigência das patentes e o surgimento
dos medicamentos genéricos, o cenário atual é a busca por novas formas
23

de atuação no PDV, procurando disponibilizar o melhor mix de produtos e
serviços”, declara Pin.
Nesse sentido, o diretor acredita que é importante inovar diante de
mercados competitivos como o de
medicamentos. “Esta inovação esta
relacionada a novos modelos comerciais, mix de produtos e serviços que
levamos para o PDV”, acrescenta Pin.
Para atuar mais fortemente neste
canal, a Pfizer mantém uma Força de
Vendas exclusiva para trabalhar o setor. Segundo Pin, a companhia possui
uma equipe formada por mais de 80
profissionais na área de vendas, entre
gerentes, vendedores e promotores
espalhados por todo o Brasil. Todos
os profissionais recebem treinamento
específico, voltado para o varejo, que
inclui técnicas de vendas, negociação,
relacionamento, planejamento e execução, entre outros temas, de acordo
com a função.
Com o objetivo de estreitar o relacionamento com os PDVs, a Allergan
investe também na melhoria da prestação de serviço. Nasser explicou que
em se tratando dos medicamentos do
laboratório destinados à prescrição
médica, não há ação promocional nos
pontos de vendas. Nesses casos, a
empresa procura informar sobre as
formas de utilização, apresentações
segmentadas e a disponibilidade de

Cada vez mais as
Farmacêuticas tratam
de se aproximar desse
canal, estreitando
relacionamento e se
estabelecendo como
parceiros estratégicos.

Pedro Zidoi, da ABCFarma

seus produtos correlatos e isentos de
prescrição para melhorar a exposição
junto ao consumidor.
Já os produtos destinados ao autosserviço geralmente recebem ações
promocionais e sofrem constante
atualização em sua apresentação,
embalagem e informação ao consumidor. “Aí reside a maior contribuição
das farmácias no desenvolvimento do
negócio, pois, em grande parte, utilizamos informações captadas no PDV
para estes fins. Ainda assim, acreditamos que o maior patrimônio da Allergan é a satisfação do consumidor
com a qualidade de seus produtos.
Desta forma, a maior parte de nossos
recursos é continuamente investida
no desenvolvimento de produtos que
atendam e superem às necessidades
dos consumidores”, assegura o executivo da Allergan.
Programas de adesão
A aproximação entre a indústria e o
varejo farmacêutico também tem sido
importante para garantir maior adesão do paciente ao tratamento e, com
isso, assegurar maior fluxo de clientes
na loja, garantir melhores performances em vendas para ambas as partes
| Jul - Ago 2013
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e melhorar a saúde pública no País.
“Atualmente, existem limitações
regulatórias e econômicas para que
os laboratórios atuem diretamente
com os pacientes. Neste sentido,
a farmácia torna-se um importante
interlocutor no processo de informação
e orientação ao paciente, sendo o
farmacêutico essencial para garantir
que as informações necessárias sobre
os produtos cheguem de forma clara,
objetivando a manutenção da saúde e
a adesão aos tratamentos prescritos
pelos médicos”, analisa Nasser, da
Allergan.

As farmácias são
absolutamente
necessárias para
a indústria. Todo
o trabalho desde
a fabricação do
medicamento até a
prescrição médica se
resulta no balcão da
farmácia.
Na verdade, como o Brasil não
tem ainda um modelo de assistência
farmacêutica consolidado, a saída
encontrada por alguns laboratórios
foi a criação dos programas de fidelização e informação aos pacientes
– especialmente aqueles que fazem
uso crônico de medicamentos, o que
contribui para que os tratamentos sejam feitos de forma correta e contínua.
Para isso, as farmácias têm um papel
preponderante na dispensação dos
medicamentos inclusos nos programas, que podem, atrair novos consumidores, melhorar seu ticket médio e
também aprimorar sua prestação de
serviços à população.
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A Novartis, por exemplo, criou um
programa de adesão, chamado Vale
Mais Saúde, disponível para mais de
três milhões de pacientes que podem
utilizar mais de 40 medicamentos Novartis, Sandoz e Alcon. Conforme explicou Maykot, a decisão de recomendar o programa parte do profissional
médico, mas o paciente pode se cadastrar diretamente na farmácia tendo
em mãos a sua receita. Além disso,
as farmácias autorizadas a prestar
atenção farmacêutica podem ajudar
os pacientes com cuidados básicos,
como medição de pressão arterial,
aferição de glicemia, medição de peso
e altura, recomendações básicas sobre o tratamento medicamentoso e
interações, entre outros serviços.
Da mesma forma, a Pfizer possui o
programa Mais Pfizer que visa abastecer o paciente com informações sobre
a doença, principalmente no caso de
doenças crônicas que necessitam de
um tratamento contínuo, bem como
oferecer descontos em medicamentos. “Esta é uma iniciativa que garante
maior adesão ao tratamento recomendado pelo médico, sem interrupções
ou redução no número de vezes que o
medicamento deve ser tomado. Atualmente, 38 produtos fazem parte deste programa e há em torno de 18 mil
pontos de venda credenciados. Isso
ajuda a ter o melhor mix de produtos
em quantidades adequadas e evita
assim a substituição do medicamento
prescrito ou não compra por parte do
paciente”, ressalta Pin.
Outros Programas que crescem
no País, como os modelos de PBM
e o Farmácia Popular, também vêm
contribuindo para atrair novos consumidores às farmácias. Entretanto, para
Pedro Zidoi, da ABCFarma, especialmente o Farmácia Popular precisa de
alguns ajustes. “O sistema Farmácia

Antônio Nasser, da Allergan

Popular é o futuro do comércio farmacêutico. Vai chegar o tempo em que
a determinação da Constituição Brasileira será colocada em prática na sua
plenitude. Hoje, a remuneração para
as empresas participantes do programa dão prejuízos em vários casos, e
as farmácias e drogarias só continuam
no programa para atender o seu cliente, a fim de que ele circule no estabelecimento e compre outros itens. Até
por essa razão é importante que se
tenha um mix de produtos que compense essa ausência de margem dos
medicamentos do Farmácia Popular”,
comenta Zidoi.
Rogério Lima, da Boehringer Ingelheim, acredita que além de auxiliar
o paciente e gerar acesso a medicamentos, esses programas são estratégicos para alavancagem de outros
produtos. “A prestação de serviços no
PDV também é um importante fator
de fidelização. Com esses programas,
as farmácias podem fornecer orientações aos pacientes sobre saúde,
levando o consumidor para dentro da
loja. E sabe-se que o brasileiro tem um
perfil de compra por impulso. Quando
ele se depara com a marca que ele viu
na televisão, ele costuma comprar. Por
isso, é importante manter um mix de
produtos diversificado, aliado a uma
boa gestão de categorias”, lembra.
| Jul - Ago 2013

26

| Jul - Ago 2013

VAREJO FARMACÊUTICO

A aproximação entre
a indústria e o varejo
farmacêutico também
tem sido importante
para garantir a
adesão do paciente ao
tratamento.
O futuro
Devido ao dinamismo do mercado
farmacêutico, as projeções sinalizam
que o varejo continuará a sofrer transformações nos próximos anos, provocadas pela onda de fusões e aquisições, que devem manter o ritmo,
assim como pela chegada de novos
players internacionais.
Sorrentino, da GS&MD – Gouvêa
de Souza, analisa positivamente o aumento de escala e competição, gerado
por fusões e aquisições e pela entrada
de operadores internacionais. “Esse
fenômeno estimula o desenvolvimento do setor, a aceleração de investimentos e a busca por produtividade.
O consumidor tende a ser beneficiado
no processo, por ter lojas melhores e
preços mais competitivos”, avalia.
Para Nasser, da Allergan, as fusões e aquisições são uma tendência não só no varejo farmacêutico,
mas em outros setores da economia.
“Para os laboratórios este fenômeno
apresenta efeitos distintos. É positivo,
pois tende a apresentar economias do
ponto de vista logístico e administrativo, uma vez que a empresa passa a
relacionar-se com menos interlocutores para tarefas comuns, tais como
contas a pagar e receber, realizar
ações promocionais e garantir o alcance na distribuição de produtos. Em
contrapartida, esta mesma tendência
pode aumentar ainda mais o poder
de barganha das redes de farmácias,
tornando-as mais exigentes”, analisa.
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Por outro lado, o executivo não
acredita que a chegada de redes internacionais provoque mudanças
profundas no setor, especialmente no
curto prazo. Segundo ele, as redes de
farmácias nacionais já são bastante
profissionalizadas, utilizam diversos
recursos tecnológicos e contam com
gestores de alto perfil, com a vantagem de bem conhecer o consumidor
local e sua idiossincrasia. “Não percebo ações no trade que ainda não possam ser implementadas pelas redes
locais. O maior limitante talvez seja de
marco regulatório, e não de tecnologia
ou de recursos. Em relação a Allergan,
por tratar-se de empresa multinacional, já construímos relacionamento
comercial com praticamente todas as
grandes redes de farmácias no mundo
e a expectativa é de alavancar ainda
mais nossa presença no trade”, revela.
Para Maykot, da Novartis, a consolidação do mercado de varejo brasileiro está apenas começando. Na
opinião do diretor, o mercado deverá
assistir a uma redução no número de
pequenas redes e farmácias independentes em prol de gigantes que se formarão no setor.
Rogério, da Boehringer Ingelheim,
também analisa dessa forma. Segundo ele, a entrada da CVS no Brasil foi
um dos grandes marcos na história do
varejo, que vai favorecer a instalação
de novos grupos no País. “O varejo
passará por muitas outras transformações. As farmácias terão de se profissionalizar cada vez mais para atuar em
um cenário extremamente competitivo. A indústria, por sua vez, terá de
ser mais estratégica e olhar com muito

mais atenção para o PDV, priorizando
relacionamento e fortalecendo o elo
de colaboração”, observa.
Na visão do gerente, os maiores
desafios das farmácias nos próximos
anos serão lidar cada vez mais com
as questões regulatórias e também
com a busca da eficiência na gestão
de categorias. “Hoje, temos cada vez
menos espaços nas farmácias, mas
vemos categorias muito mal exploradas. As farmácias terão de gerenciar e
mapear muito bem isso, a fim de trabalharem com produtos que ofereçam
margem, mas que também tenham
poder de atração, fidelização e alavanquem outros itens. Resumindo: serão
necessários investimentos em estrutura, capacitação de equipe, gestão etc.
E tudo isso custa caro, principalmente
quando se fala em grandes redes. Entretanto, esse é o cenário que se apresenta para os próximos anos”, pontua
Rogério.
Vagner Pin, da Pfizer, também
aposta na continuidade das fusões
e aquisições no varejo farmacêutico.
“Caberá a todos nós nos adaptarmos para enfrentar esse novo cenário.
O lado positivo é que esta dinâmica
incentivará a excelência nos serviços
e operação, profissionalizando a gestão e o modelo de negociação. Esse
cenário irá beneficiar o paciente, pois,
poderá contar com mais serviços e
preços equilibrados. Para a indústria
farmacêutica será uma ótima oportunidade para potencializar as ações
de trade, pois essas atividades já fazem parte do escopo de trabalho das
grandes redes de farmácias multinacionais”, analisa.
| Jul - Ago 2013

Descubra o que
a Funcional pode
fazer pela Indústria
Farmacêutica.

Há 14 anos a Funcional opera no mercado farmacêutico ligando os players:
pacientes, farmácias, distribuidores, indústrias e médicos prescritores.
Por meio do conhecimento adquirido estudando o perfil de consumo de medicamentos e agindo sobre grandes populações,
estruturamos serviços diferenciados para a Indústria Farmacêutica.
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MÍDIA NEURAL NO PONTO DE VENDA
SUBSÍDIOS PARA A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE MÍDIA RPCD (*)
(*) RPCD – Mídia tipo Reminder, Persuasiva, de Curta Duração (9 segundos)

O ambiente de negócios de hoje
demanda a criação de novas e eficazes
formas de comunicação com o consumidor. Em especial, durante o processo
de compras, no tão chamado “momento da verdade”. Formas estimulantes,
atraentes, que agreguem valor e sejam
percebidas como positivas e inovadoras.
Entre as soluções que o mercado está disponibilizando para atender
essas necessidades, cresce em todo
o mundo o uso da comunicação digital via sistemas WEB descentralizados,
com alta flexibilidade e segmentação
frente às suas características tecnológicas.
A crescente utilização de meios de
comunicação digital no ponto de vendas, porém, ainda em fase inicial de
adoção, demanda uma melhor compreensão e estruturação dos conceitos, métodos e técnicas que devem ser
adotados nos processos de criação e
produção desse tipo de mídia, quando
de finalidade comercial ou persuasiva.

A comunicação digital
Entendemos como meios de comunicação digital, equipamentos como
monitores de tevê, “touchscreens”,
quiosques e áudio direcionado, alimentados via WEB.
Esses conjuntos de equipamentos,
utilizados em áreas ou pontos de venda
específicos (DMA – Designated Market
Areas), de forma individual ou integrada,
sob a forma de um sistema planejado e
um processo estruturado de comunicação, podem aumentar a satisfação dos
consumidores (e shoppers), fortalecer a
lealdade a produtos e estimular maior
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nível de consumo, quando viável.
No presente caso, estamos nos referindo unicamente a farmácias, ou
pontos de venda do varejo farmacêutico.

O ponto de venda – a Farmácia
Nesse caso específico, estaremos
abordando a farmácia como ponto de
venda do varejo farmacêutico, seus
consumidores e compradores (shoppers) como alvo da comunicação e interação, e as indústrias farmacêutica,
de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, como potenciais anunciantes.
Mais especificamente ainda, na farmácia queremos nos aproximar do
consumidor ou shopper no momento do processo de compra. Queremos
que ele se lembre de nós, de nossos
produtos, suas características e aspectos positivos. Queremos trabalhar sua
lealdade à marca.
Mesmo que tenhamos anunciado intensamente, antes de sua visita
à farmácia, para influenciar sua decisão de compra, a visita passa a ser um
momento em que nada mais o alcança. De certa forma, um “buraco negro”.
Um momento denominado por muitos
como “momento da verdade”, em que o
consumidor está só, sem ser influenciado pelas mídias utilizadas previamente.
Além dessa situação, temos o fato
de ser a farmácia um centro de saúde, direcionado para a saúde preventiva e corretiva, acima de tudo. Produtos
como cosméticos, perfumaria e outros
representam círculos adicionais de produtos e serviços, dando suporte ao da
saúde, mas complementares.
Por razões éticas e legais, sabemos

que não podemos influenciar, via meios
de comunicação, a automedicação. Temos, pois, uma área sensível e nebulosa, que demanda cuidados e análises adequadas. A comunicação com
os compradores em farmácias requer
cuidadoso planejamento, face às restrições governamentais para esse tipo de
comunicação.

Mídia informativa e mídia persuasiva
A comunicação com o consumidor no ponto de venda pode ter diversas naturezas ou finalidades: informar,
educar, entreter ou persuadir. Para
aumentar a satisfação do comprador
em sua visita à farmácia, precisamos
demonstrar que estamos agregando
valor ao seu processo de compras com
mais informações e com uma mídia
dinâmica, rica, estimulante, atraente,
que contribui para seu bem-estar. Não
podemos ficar restritos a uma mídia
essencialmente comercial, percebida
como “mercantilista”.
Ao conjunto de conteúdos como informações, dicas médicas, notícias e
outras mensagens relevantes sem finalidade comercial, denominamos de Mídia Informativa (MI). São fatos e dados
que podem influenciar positivamente a
satisfação com o processo de visita em
si, criando um ambiente agradável e dinâmico.
A de finalidade comercial, ao apresentar opções, destacar emoções, relembrar, estimular uma propensão ao
consumo, aqui denominamos de Mídia
Persuasiva (MP). São mensagens de
alto impacto emocional, destinadas, de
fato, a influenciar o comportamento do
consumidor ou comprador, ao enfatizar
| Jul - Ago 2013
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aspectos ou emoções que estimulem a
lealdade a uma determinada marcada
e a ação de compra. Informação gera
Conhecimento. Persuasão gera Convencimento.

Grade de programação e intensidade da mídia
Para facilitar essa abordagem equilibrada, definimos que a grade de programação deve oferecer, dependendo de onde é apresentada no ponto
de venda, diferentes conteúdos, mais
ou menos comerciais. Como uma visita média a uma farmácia tende a não
ultrapassar três minutos, a grade de
programação deve durar também três
minutos. No caso de locais de trânsito (gôndola e ponta de gôndola), recomendamos 20 inserções de mídia persuasiva e nos locais de público parado
(balcão e check-out), 16 inserções persuasivas e quatro informativas. Ou seja,
deve ser possível a um comprador, durante sua visita, ver, no mínimo, uma
vez a mensagem de cada anunciante.
A essa frequência de mídia, nesse documento, denominamos mídia standard (MDS), e a mídia que apresenta duas mensagens por visita ou três
minutos, denominamos mídia intensa
(MDI). Seja em qualquer dos tipos de
intensidade de mídia, prevemos uma
mensagem como tendo no máximo
nove segundos, ou 20 inserções a cada
três minutos.

Público parado e em movimento
O PDV farmacêutico é um local de
luzes, cores e inúmeros estímulos visuais. Dentro desse local, necessitamos considerar a dinâmica do comprador no ponto de venda, pois poderá ele
Imagem 1
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estar em movimento (como nas gôndolas ou pontas de gôndola) ou parado
(balcão e check-out), gerando demandas por mensagens de tempos diferentes ou grades de programação distintas
com conteúdos diversos.
Entendemos que a Mídia Informativa é mais útil em momentos parados.
Para públicos em movimento, recomendamos maior ênfase na Mídia Persuasiva.

Foco: relembrar a experiência
O processo de compras na farmácia é um processo planejado e urgente. Salvo em determinadas situações, a
propensão de um comprador de prolongar sua estadia na farmácia dependerá dos atrativos ou estímulos oferecidos que justifiquem esse maior uso de
seu tempo disponível. Em sendo esse
processo de curta duração, as mensagens apresentadas devem recordar ao
comprador os aspectos positivos que o
aproximam ou o vinculam à marca, se
possível sempre com abordagens emocionais e não, necessariamente, muitas
informações.
A essa mídia específica, que não
visa explorar atributos ou benefícios,
denominamos “reminder”. Ou seja, precisamos estabelecer “links” apropriados entre a campanha de fundo e as
mensagens apresentadas no PDV, com
pouca informação textual e forte componente emocional. O foco deverá estar na “experiência” do comprador ou
consumidor, resgatando aspectos positivos reconhecidos no produto.
Se a construção desse estímulo visual, via vídeo, for corretamente planejada, a proximidade do produto, acoplada ao “reminder”, poderá estimular
uma maior propensão ao consumo da-

quela marca. Para isso, a criação e produção da mídia devem considerar, em
profundidade, o processo de marketing
completo de cada produto.
Na construção da mensagem, devem ser respeitadas as quatro fases
“AINDA”, (veja imagem 1). Um processo
evolutivo, gradual, etapa por etapa. Os
títulos utilizados representam o produto
final de cada uma das fases da mensagem, em nove segundos.
No nosso caso, precisamos criar
uma mensagem, tipo “reminder”, em 9
segundos, que possibilite ao comprador passar, na sequência retratada na
imagem 1, pelas diversas fases do processo de envolvimento necessárias ao
momento de compra.
E os “toll-gates” do processo são
básicos: Conseguiu a atenção? Gerou
mesmo interesse? Estimulou o desejo?
Viabilizou a ação de compra (aqui, agora)? Quando transportamos esse modelo básico para a construção de uma
mensagem de sete segundos, a título de exemplo, temos alguns pontos a
considerar. Veja na imagem 2.

Atenção e ação
Nesta mesma imagem (2), o último
pequeno círculo à direita, que mostra
uma elevação máxima da propensão
à compra de determinado consumidor,
mesmo um anúncio de curta duração
para uma pessoa circulando no processo de compras, é longo.
Temos um olhar rápido se estendendo por uma vasta área visual, com
inúmeros estímulos visuais e cores. Temos um senso de urgência do comprador que quer adquirir os produtos desejados e se retirar do ponto de venda.
Para conseguirmos iniciar a construção de um envolvimento positivo e
concreto que resulte em compra, precisamos ter os primeiros segundos com
uma altíssima capacidade de “provocação” e “retenção”, por dois segundos,
da Atenção do comprador.
Em sendo a espinha dorsal da mensagem de conteúdo emocional, na bus| Jul - Ago 2013
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VAREJO FARMACÊUTICO

Oi! Bem vindo. Temos novidades
para você...

São ótimas vantagens! Você
pode comprar já e aqui mesmo.

Você vai gostar. E vai voltar.
Estaremos aqui.

Ação

Atenção

Som

Som

Imagem

Imagem

Mensagem T1
A

A

A

1”

1”

1”

Mil
“10”

Mensagem V2

Mensagem R3

GANHO

FACILIDADE

CERTEZA

ER e Mapas

Aqui e Agora

Retorno

3”

OGB
“10”

1”
Imagem 2

ca de reavivar lembranças e experiências positivas associadas ao produto,
as cores, os contrastes, as imagens e
textos precisam estar cuidadosamente balanceados para esse primeiro estágio da curva. O fracasso nessa etapa
de dois segundos inviabiliza todo o processo persuasivo previsto pela mensagem completa.

Fonte: FOREBRAIN

Imagem 3

Para minimizar esse desafio, a análise dos perfis dos compradores, em termos de idade, educação, nível socioeconômico e outros, pode ser muito útil
para a redução das alternativas de cores, imagens e informações a serem
utilizados na criação e produção das
mensagens. A mensagem persuasiva do tipo “reminder” deve contemplar
dois momentos de avaliação ou indicadores de processo: Atenção e Ação.
No modelo anterior, temos três segundos para a fase Atenção e quatro
para a Ação. Na Atenção, nosso foco
é agradecer a presença e atenção informando que temos novidades hoje.
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A fase de Atenção prevê, em um primeiro segundo, o uso de Som e ou
Imagem para criar o primeiro impacto
(Approach). Um impacto positivo e de
cunho emocional. A mensagem textual só deve ser apresentada no segundo
momento, aproveitando a receptividade
do estímulo inicial. Ao concluir o terceiro segundo, o comprador deve ter claro que sua atenção continuada poderá
ser interessante para ele. Daí o conceito de nota “10”. É nesse momento que
as imagens e mensagens textuais devem dar suporte ao estímulo à compra.
Além de enfatizarem o “ganho
pessoal” com a aquisição do produto ou serviço, com dados e informações compatíveis com os Valores,
Emoções, Conhecimentos e Comportamentos daquele grupo de consumidores/compradores, devem destacar a facilidade de compra (“aqui e
agora”), e assegurar a satisfação posterior à compra no uso do produto.
O estímulo a retornar a esse ponto de
venda pode ser usado para encerrar a
mensagem.

O impacto da mensagem é medido
por meio de gráficos, e sua síntese é o
Índice de Eficiência Neural (IEN). A imagem 3 ilustra um modelo de avaliação
utilizado na análise de uma mensagem
específica.
No exemplo, percebe-se como é
possível vincular os diversos momentos
da mensagem com o aumento ou redução do IEN, bem como avaliar o efeito
final conseguido. Ao se procurar criar a
mensagem com o objetivo de alcançar
altos níveis no IEN, considerando os vetores de avaliação, é possível introduzir
um novo componente da produção da
mesma, ou seja, um plano de trabalho
que se inicia a partir dos resultados desejados com sua veiculação.

Conclusões
O aumento de vendas no PDV como
resultado do uso integrado da Comunicação Digital com as demais ferramentas do Trade Mix é perfeitamente viável,
se for resultado de um processo sistêmico que inclua a seleção dos PDVs, a
análise adequada dos hábitos e atitudes do comprador, a escolha dos equipamentos e sua instalação e outros cuidados. No entanto, como diz o ditado
norte-americano, “o que mata é a bala,
não o revólver”, de nada adianta instalar
um sistema completo que não ofereça,
no momento certo, a mensagem certa
para o comprador certo. Para tornar as
“balas” mais eficazes, cabe analisar as
recomendações apresentadas.
Dr. Sérgio Leme Beniamino é Diretor-Executivo da
Digitalpharma.
E-mail: sbeniamino@thegeonetwork.com
Dr. Billy Nascimento é Diretor-Executivo da Forebrain.
E-mail: bnascimento@forebrain.com.br
Rogério Lima é Head de Trade Marketing da Boehringer
Ingelheim.
E-mail: rogerio.lima@boehringer-ingelheim.com

Eficiência neural

Fernando Macedo é Diretor de Produção de Conteúdo da
Spirit Animation Studio.
E-mail: fernando@spiritanimation.com

A avaliação da eficiência neural de
uma mensagem persuasiva é fundamentada em três dimensões: Motivação, Atenção e Memória.

Carolina Costa é Trade Marketing da Boehringer Ingelheim.
E-mail: carolina.costa@boehringer-ingelheim.com
Claudia Alves é Coordenadora de Trade Marketing da
Takeda.
E-mail: claudia.alves@takeda.com

| Jul - Ago 2013

34

34
| Jul - Ago 2013

EM FOCO

NOVARTIS
UMA EMPRESA COM FOCO NA INOVAÇÃO
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Criada a partir da fusão entre a Ciba-Geigy e a Sandoz, duas companhias
de história corporativa rica e diversificada, a Novartis está prestes a completar 80 anos de atividades no Brasil registrando sólido crescimento em todas
as suas divisões. No ano passado, as
operações globais do Grupo atingiram
vendas líquidas de US$ 58,6 bilhões.
No Brasil, as vendas líquidas chegaram
a R$ 3 bilhões.
Ao longo de sua trajetória, a empresa vem fortalecendo seus vínculos no
País, alcançando importantes conquistas. Para se ter ideia, o Brasil está entre os cinco mercados mais importantes
para os negócios da corporação. A estratégia adotada para atuação em território nacional tem envolvido esforços
em várias áreas, que passam pelo lançamento de produtos revolucionários,
como, por exemplo, os medicamentos orais especializados em oncologia e
em esclerose múltipla, além de sólidos e
contínuos investimentos em pesquisas
clínicas, resultando em grandes avanços em capacitação, publicação e participação ativa do Brasil no cenário internacional da comunidade científica.
Para fortalecer ainda mais sua posição no País, a empresa adquiriu, em
2010, o Laboratório Alcon, negociação
consolidada em 2012, ampliando sua
atuação junto a outra especialidade.
Outro investimento importante está em
andamento.Trata-se da nova fábrica em
construção na cidade de Jaboatão dos
Guararapes (PE), que será a única para
produção de vacinas da Novartis em
toda a América Latina. O investimento
para construção da nova unidade é de
R$ 1 bilhão.
A entrega da parte civil está prevista para junho de 2014, conforme acer35

Adib Jacob, Presidente da Novartis

A estratégia adotada
para atuação no
mercado brasileiro
tem envolvido
o lançamento
de produtos
revolucionários, além
de sólidos e contínuos
investimentos em
pesquisas clínicas.

tado com o Governo do Estado. O início das operações da fábrica, que tem
como objetivo ser um polo exportador
na área de vacinas de Meningite B e depois se tornar uma fábrica de biológicos, está previsto para 2016. A fábrica
irá gerar mais 120 empregos diretos.
A nova unidade é a quinta da empresa no Brasil. As outras quatro estão sediadas em Cambé/PR (Fábrica de genéricos da Sandoz); em Resende/RJ
(Planta química, a única multinacional a
fazer síntese química no País); Taboão
da Serra/SP (Planta farmacêutica); e em
São Paulo onde ficam a planta de produtos oftalmológicos (Alcon) e também
a Matriz da Novartis.
Atualmente, a empresa emprega
3.875 funcionários e atua em seis unidades de negócios distintas: Farmacêu| Jul - Ago 2013
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A empresa Novartis está
construindo uma nova
fábrica em Pernambuco,
que será a única para
produção de vacinas da
companhia em toda a
América Latina.
O investimento para
construção da unidade é
de R$ 1 bilhão.
Perspectiva da nova fábrica de Pernambuco

tica (General Medicines e Oncologia);
Vacinas; Saúde Animal; Oftalmologia (Alcon); Genéricos (Sandoz) e OTC.
A Divisão Farmacêutica da Novartis é líder de mercado em diversas áreas terapêuticas: metabolismo e cardiovascular, oncologia, neurociências, doenças
respiratórias, transplantes de órgãos e
doenças autoimunes.
A companhia ainda oferece produtos nas áreas de oftalmologia, além
de anti-inflamatórios em geral, anti-gripais, vacinas, genéricos e biossimilares.
A Novartis possui também a Divisão de
Saúde Animal, que produz vacinas, antibióticos, vermífugos para animais de
companhia, aves, suínos, bovinos, caprinos, ovinos e equinos.
“Como uma companhia octagenária,
madura e inovadora, a Novartis vem investindo no País, assim como na sua infraestrutura e em pessoas para atender
às necessidades do mercado brasileiro. Dessa forma, a Novartis já se consolidou como uma empresa líder em cuidados com a saúde, que tem o paciente no
centro de suas ações, oferecendo a ele
o melhor portfólio de produtos”, ressalta
Adib Jacob, atual Presidente da Novartis.
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No portfólio da Farmacêutica constam marcas consagradas, como os
medicamentos da linha Farma General Medicines (Cataflam/Voltaren, Onbrize, Diovan, Galvus, Lucentis, Gilenya,
Myfortic/Certican, Xolair, Exelon Patch,
Trileptal/Tegretol e Sandostatin LAR),
além dos produtos para Oncologia (Tasigna, Glivec, Afinitor, Exjade e Sandostatin). Oferece ainda em OTC as marcas
Nicotinel, Cataflam Arthrites e Cataflan
Sport-Ice. Na divisão oftalmologia comercializa Acrysof IQ, Tratavan, Systane
Ultra, Acrysoft Restor e Opti-free Replenish (Alcon). Da marca Sandoz colocou
no mercado a Sinvastatina, Acetato de
leuprorrelina, Mirtazapina, Bissulfato de
clopidogre, Amoxicilina e clavulanato de
potássio. Outras linhas são as de vacinas (Agripal e Menjugate - meningite C)
e de saúde animal, formada por apstar™, E Prac-tic, Zolvix, Denagard Promix e Acatak®.
Pesquisa clínica no País
A Novartis também é reconhecida
pelos investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos.

Segundo o presidente, dos US$ 58,6 bilhões referentes às vendas líquidas globais do Grupo, US$ 9,2 bi foram investidos em pesquisa e desenvolvimento em
toda a corporação. No Brasil, a Novartis investe anualmente mais de R$ 100
milhões em pesquisas clínicas. Ao todo,
são 200 estudos clínicos envolvendo
mais de 5.600 pacientes. O investimento em P&D no Brasil vem crescendo
substancialmente. Houve um aumento
de 229% nos números de estudos clínicos entre 2011 e 2012. Com relação
a número de pacientes, o crescimento
foi de 140%.
“Isso coloca a Novartis como a segunda empresa do mundo que mais investe em P&D, atrás apenas de uma
montadora de automóveis, e a primeira
em investimentos entre todas as Farmacêuticas”, ressalta Jacob.
Segundo ele, em média, a Novartis
promove o lançamento de dez produtos
no mercado brasileiro anualmente. Em
2013, serão lançados mais oito medicamentos, e a projeção de lançamento até
2017 é de mais de 30 produtos.
Recentemente, a companhia anunciou importantes lançamentos na linha
| Jul - Ago 2013
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farma (Lucentis, Gilenya, Onbrize, Cubicin, Exforge HCT; Afinitor – indicado
para tumores neuroendócrinos e câncer avançado metastático - e Tasigna);
na linha OTC (Nicotinel, Cataflam Sport
Ice® - produto este desenvolvido no
Brasil); da marca Alcon (DUO-TRAVATAN® BAK-Free, LIO AcrySof IQ Restor Tórica) ; da marca Sandoz (Zopina,
Valsartan, Omeprazol, Razapina, Mirtazapine); na linha de saúde animal (Zolvix), além de vacinas (Menveo).
Outro pilar de sustentação dos negócios da companhia é o investimento em pessoas. De acordo com o
presidente, a Novartis está sempre preocupada em aprimorar seus colaboradores por meio da inovação. Para isso,
a empresa disponibiliza a todos os profissionais da divisão Farma treinamentos
personalizados em áreas técnicas e de
gestão, além de educação continuada
a distância. A empresa também oferece
para cada profissional um tablet para facilitar e melhorar a interação dos representantes com os médicos.
Os investimentos em seus recursos humanos refletem no clima organizacional. Para se ter ideia, de acordo
com a Great Place to Work 2012, a Novartis está no ranking das 25 melhores
empresas do Brasil para se trabalhar,
sendo a primeira entre as Farmacêuticas. Também está entre as dez melhores empresas do mundo em diversidade e inclusão, segundo o DiversityInc.
Recentemente, a companhia recebeu o
“Selo de diversidade e inclusão”, como
reconhecimento do Governo de São
Paulo.
Ações em responsabilidade corporativa
A Novartis tem forte atuação na área
de responsabilidade corporativa. Atualmente, a empresa mantém, em parceria com o Ministério da Saúde e o
MORHAN (Movimento de Reintegração
das Pessoas Atingidas pela Hansenía38

Carreta de Saúde

se), a Carreta de Saúde, um caminhão
itinerante que conta com cinco consultórios e um laboratório para o diagnóstico da hanseníase e distribuição gratuita dos remédios para o tratamento da
doença. Desde 2009, a Carreta já percorreu mais de 122 cidades, em 12 estados e diagnosticou 1.903 pacientes.
A ação faz parte das iniciativas voltadas
para eliminar a hanseníase até 2015 no
Brasil, em parceria com a Coordenação
do Governo Federal.
Para o tratamento da doença, a Novartis fornece a poliquimioterapia (PQT)
há mais de uma década, via Organização Mundial da Saúde (OMS). A PQT
está disponível gratuitamente em toda a
rede pública do Brasil e, além de curar
a hanseníase, interrompe sua transmissão e previne as deformidades. Desde
2000, foram doadas pela Novartis mais
de quatro milhões de unidades e 600 mil
pacientes foram curados no País. Globalmente, a Novartis já investiu mais de
US$ 80 milhões em ações no combate
à hanseníase.
Além disso, a Novartis possui outras ações de responsabilidade corporativa. Uma delas é o Vale Mais Saúde,
criado em 2004, um programa de adesão ao tratamento para doenças crônicas como hipertensão, diabetes, asma,
Alzheimer, Parkinson e outras. Busca auxiliar pacientes a seguirem as recomendações médicas, promovendo
um melhor entendimento do tratamen-

Ao longo de sua
trajetória, a empresa
vem fortalecendo
seus vínculos no
País, alcançando
importantes
conquistas.
to e mais qualidade de vida. No programa há assessoria alimentar, orientações
para exercícios pulmonares e físicos e
também materiais disponíveis na web.
Em 2013, ainda no primeiro semestre,
o programa atingiu mais de três milhões
de pacientes cadastrados.
Para os próximos anos, a Novartis
planeja continuar com a proposta de investir maciçamente em pesquisa e desenvolvimento, sempre buscando inovar com qualidade. “A Novartis segue
com forte foco de investimentos no
País, com projeção de muitos lançamentos inovadores e incentivos voltados à capacitação e execução de pesquisa e desenvolvimento”, pontua o
presidente.
Veja mais informações no Hot Site
www.snifbrasil.com.br
38
| Jul - Ago 2013

RECURSOS HUMANOS

DESENVOLVENDO TALENTOS NO MERCADO DE
LIFE SCIENCES
Valéria Carinhato

Diante das constantes
mudanças, as empresas
que investirem e se
esforçarem mais
na identificação de
potenciais líderes, terão
líderes mais engajados
com os valores e os
objetivos corporativos.
Em ebulição, o mercado de Life
Sciences virou objeto de cobiça de
grandes multinacionais que desejam ingressar no Brasil. Com um faturamento
aproximado de R$ 49 bilhões em 2012 e
uma perspectiva de dobrar suas vendas
nos próximos cinco anos, as empresas
que ainda não atuam no País estão visando sua entrada, e as que por aqui
estão, investem em ampliar sua presença por meio de fusões e aquisições.
No entanto, mesmo diante desse
cenário positivo, ainda é difícil para o
segmento encontrar talentos, que estão
cada vez mais escassos, e também reter os existentes, uma vez que não se
sustenta mais um profissional apenas
com salários e benefícios competitivos.
Sobra então para as empresas rever
seus modelos de governança e práticas
de gestão, visando uma estratégia de
recursos humanos que preze não somente pelas atividades fundamentais
para sustentação do negócio, como
identificação de headcount, mas também pelos perfis dos profissionais, que
serão necessários para a continuidade,
com sucesso, de sua organização.
Neste contexto, vemos o tema “sucessão” cada vez mais em pauta, afinal
39

hoje o conjunto de habilidades de uma
pessoa – experiência, discernimento,
atitude e caráter – são as principais dificuldades encontradas quando se avalia
a substituição de um executivo. Tendo
em vista tal preocupação, o número de
organizações que têm utilizado a avaliação de assessment – desenho de programas de desenvolvimento de competências e de planos de sucessão – tem
aumentado consideravelmente.
O assessment permite o mapeamento das competências existentes na
organização – comportamentais e de
gestão e liderança – e a comparação
desses perfis com as melhores práticas de mercado. Tal comparação deixa
evidente:
1) Qual o esforço que a organização terá de empenhar para desenvolver
seus executivos;
2) Quais os seus pontos fortes, ou
seja, seus fatores de diferenciação face
ao mercado;
3) Quais são os recursos estratégicos, foco de políticas mais agressivas
de retenção;

4) Quais potenciais sucessores existem “dentro de casa” e qual o grau de
preparação dos mesmos.
Sem uma avaliação bem feita fica
impossível qualquer empresa gerenciar
corretamente seu capital intelectual.
Para planejar ainda a sucessão de um
CEO, é preciso ter um plano estratégico
amplo da empresa, já que se torna uma
reação em cadeia, em que, planejando a substituição de um presidente, a
empresa vai precisar arrumar um outro
potencial substituto, e assim por diante.
Em vista às constantes mudanças, as empresas que investirem e se
esforçarem mais na identificação de
potenciais líderes, terão líderes mais
engajados com os valores e os objetivos corporativos. Por isso, preocupar-se com o desenvolvimento de carreira
e sucessão na organização é cada vez
mais uma forma de atrair talentos que
sonham, demonstram atitude e potencial de chegar até o topo.
Valéria Carinhato é Diretora da Fesa.
E-mail: fesa@fesa.com.br
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Quanto tempo você, Representante, investe
do seu dia para atualizar o seu cadastro

?

Farma-Certo é a sua
ferramenta de apoio que
atualiza 300.000
médicos* de forma
sistemática para que
você possa focar no que
faz de melhor:

Relacionamento
*

Em 2012 Farma-Certo já inativou mais de 78.000 endereços de
médicos. Estes médicos foram praticamente todos reconfirmados em
outros endereços - 5% destes mudaram de estado e tiveram assim o seu
CRM alterado.
A cada ano, aproximadamente 15.000 médicos novos entram no
cadastro Farma-Certo enquanto uma média de 8.000 médicos são
invalidados por motivo de aposentadoria/falecimento.

Farma-Certo o seu parceiro no monitoramento da
dinâmica do painel médico-hospitalar brasileiro.
40

Rua Paracatu, 309 grupo 82
Saúde 04302-020 São Paulo - SP
(11) 3130-7200

www.farmacerto.com.br
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O EFEITO DA RDC 21/2013
DA ANVISA NAS MARCAS
DE MEDICAMENTOS

up141
w w w . s n i f b r as i l . c o m . b r

Deborah Portilho

Ao contrário do que o título do
artigo possa sugerir, a Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº
21, de 13 de abril de 2013, que alterou
a RDC nº 45/2008, não trata de marcas
de medicamentos, mas tão somente
de patentes. Mais precisamente, essas
RDCs tratam do procedimento administrativo relativo à prévia anuência da
Anvisa para a concessão de patentes
para produtos e processos farmacêuticos. Contudo, seus efeitos poderão,
em última instância, refletir nas marcas
desses produtos.
Antes de entrarmos na questão, é
importante esclarecer que o objetivo
deste artigo não é questionar a atuação
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da Agência no processo decisório de
patentes. Nesse sentido, vale lembrar
que, apesar de a concessão de patentes ser de competência exclusiva
do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI, o art. 229-C da Lei
da Propriedade Industrial nº 9.279/961
estabelece que, em se tratando de
produtos e processos farmacêuticos,
essa concessão dependerá da prévia anuência da Anvisa. Assim sendo,
concordando ou não com a ingerência
da Agência Sanitária no processo decisório de patentes – sendo esta uma
medida necessária ou desnecessária;
certa ou errada –, trata-se de uma atribuição legal. E, como tal, deverá ser

Embora a concessão
de patentes seja de
competência exclusiva do
INPI, o art. 229-C da Lei
da Propriedade Industrial
nº 9.279/96 estabelece
que, em se tratando de
produtos e processos
farmacêuticos, essa
concessão dependerá
da prévia anuência da
Anvisa.
| Jul - Ago 2013

42

| Jul - Ago 2013

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A RDC 21/2013
estabelece que os
parâmetros para
análise de risco à saúde
e interesse das políticas
de medicamentos
ou de assistência
farmacêutica no
âmbito do SUS serão
detalhados em ato
próprio.

cumprida pela Agência enquanto o referido artigo estiver em vigor.
Retornando então à citada RDC
21/2013, de acordo com a nova redação por ela dada ao caput do art. 4º da
RDC 45/2008, o exame da Anvisa em
relação aos produtos e processos farmacêuticos passa agora a ser feito “à
luz da saúde pública” e não mais por
meio da aferição do cumprimento dos
requisitos de patenteabilidade (que, na
realidade, são atribuições exclusivas
do INPI). No tocante a esse novo critério de exame, a Anvisa estabelece que
o pedido de patente será considerado
contrário à saúde pública, ou seja, não
receberá sua anuência, nas situações
descritas nos incisos I e II, do § 1º, do
citado art. 4º, da RDC 21/2013.
De acordo com o inciso I, o pedido
de patente é contrário à saúde pública
quando o produto ou processo farmacêutico apresentar risco à saúde. Mais
adiante, no § 2º do mesmo art. 4º, a
RDC estabelece que o risco à saúde se
caracteriza quando o produto farmacêutico compreender, ou o processo
43

farmacêutico resultar, em substância
cujo uso tenha sido proibido no País.
Por sua vez, o inciso II determina
que o pedido de patente será considerado contrário à saúde pública quando
ele “for de interesse para as políticas
de medicamentos ou de assistência
farmacêutica no âmbito do SUS e não
atender aos requisitos de patenteabilidade e demais critérios estabelecidos pela Lei Nº 9.279/96” (grifamos).
Segundo o § 3º do artigo em questão,
serão considerados de interesse para

as políticas de medicamentos os pedidos de patentes para produtos estratégicos2, no âmbito do SUS.
Contudo, diferentemente do inciso I, que é bastante claro, a redação
do inciso II deixa margem a dúvidas.
Ao que tudo indica, a intenção da
RDC era classificar como “contrários à
saúde pública” os pedidos de patente
de produtos considerados estratégicos, no âmbito do SUS. No entanto,
de acordo com a redação do inciso
II, o pedido só será contrário à saúde
| Jul - Ago 2013
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pública se ele for de interesse e não
atender aos requisitos de patenteabilidade. Em outras palavras, se o pedido
for de interesse e atender aos requisitos de patenteabilidade, ele não será
considerado contrário à saúde e, consequentemente, receberá a anuência
da Anvisa. Será?! Pouco provável!
De qualquer sorte, a RDC 21/2013
estabelece que os parâmetros para
análise de risco à saúde e interesse
das políticas de medicamentos ou de
assistência farmacêutica no âmbito do
SUS serão detalhados em ato próprio3.
Cabe ressaltar que não foi só a
Agência que adotou medidas que poderão agilizar as decisões sobre as
patentes farmacêuticas. Nesse sentido, quatro dias antes da publicação
da RDC 21/2013, o INPI publicou sua
Resolução nº 80/2013, estabelecendo
regras para a priorização do exame de
pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos, bem como de
equipamentos e materiais relacionados à saúde pública.
Esse exame prioritário poderá ser solicitado ao INPI pelo Ministério da Saúde
(MS), quando o pedido de patente for relacionado às políticas de assistência daquele Ministério e considerado estratégico no âmbito do SUS. Adicionalmente,
a solicitação de priorização poderá ser
feita pelo depositante ou por outros interessados, quando se tratar de pedidos
de patentes diretamente relacionados à
Aids, ao câncer ou a doenças negligenciadas. Essas solicitações serão analisadas pela Comissão de Exame Prioritário,
criada pelo INPI, especialmente para
essas situações, ficando as decisões a
cargo do Diretor de Patentes daquele
Instituto.
Entretanto, vale salientar que a
Resolução nº 80/2013 do INPI não
menciona como se dará o procedimento referente ao envio dos pedidos
de patentes farmacêuticas à Anvisa
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para que ela possa emitir seu parecer.
Apenas a RDC 21/2013 da Agência
faz menção sobre a atuação dos dois
órgãos, esclarecendo que, após o recebimento dos pedidos de patente encaminhados pelo INPI4, a Anvisa fará
sua análise e que, depois de sua decisão final, o pedido retornará ao INPI,
para a conclusão do procedimento
administrativo5.
Mas, na prática, como essas resoluções da Anvisa e do INPI afetam
os pedidos de patentes das empresas
farmacêuticas?
Primeiramente, o exame do INPI,
que, atualmente, leva em média oito
anos, deverá ter seu tempo drasticamente reduzido (pelo menos para os
pedidos de patentes farmacêuticas,
cujo exame o INPI considerar prioritário). Nesse aspecto, de acordo com
a aludida Resolução nº 80/2013, a
Autarquia pretende “reduzir o atraso
no exame dos pedidos de patentes
para níveis compatíveis com as melhores práticas internacionais”, e isso
poderá significar a redução a menos
da metade do tempo que se leva atualmente. É o que esperamos!
De qualquer forma, considerando
que o INPI examinará prioritariamente
os pedidos de patentes que estão relacionados às políticas de assistência
do MS e considerados estratégicos no
âmbito do SUS, e que estes são aqueles considerados “contrários à saúde
pública”, é possível concluir que os
pedidos que se beneficiarão do exame prioritário do INPI serão justamente
aqueles que deverão ter a anuência
negada pela Anvisa.
E, “para não dizer que não falei de
flores”, ou melhor, de Marcas, com a
provável recusa de patentes relativas
a medicamentos para Aids, câncer e
doenças negligenciadas, bem como
outros considerados estratégicos pelo
MS, os produtos e processos que

poderiam – ou quem sabe até deveriam
– estar protegidos, provavelmente, em
breve, estarão em domínio público.
Por conseguinte, mesmo aqueles que
nada investiram ou contribuíram para a
pesquisa e o desenvolvimento de tais
produtos, poderão comercializá-los
como genéricos e/ou similares, em pé
de igualdade com as empresas que os
desenvolveram. Justamente por esse
motivo, as marcas assumirão uma
importância decisiva na comercialização desses produtos. Afinal, sem as
patentes, o peso da responsabilidade
tanto sobre a venda quanto sobre o
retorno do investimento na pesquisa e
desenvolvimento desses produtos recairá sobre as flores, quer dizer, sobre
as Marcas.
Veja na íntegra as resoluções no
Hot Site www.snifbrasil.com.br

1
Incluído na Lei nº 9.279/1996 pela
Lei nº 10.196/2001.
2
Art. 4º (...) § 3º O pedido de patente de produto ou processo farmacêutico será considerado de
interesse para as políticas de medicamentos ou de
assistência farmacêutica no âmbito do SUS quando
compreender, ou resultar, em substância constante
das Portarias do Ministério da Saúde, que dispõem
sobre listas de produtos estratégicos, no âmbito do
SUS, e suas atualizações, bem como compreender,
ou resultar em substância pertencente à destinação terapêutica listada nas Portarias supracitadas.
(Incluído pela Resolução Anvisa nº 21 de 2013).

3
Art. 4º (...) § 4º Os parâmetros para análise de
risco à saúde e interesse das políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no âmbito do
SUS serão detalhados em ato próprio.

4
5

Art. 4º.
Art. 7º, § 2º.

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

Benjamin Franklin foi duro quando disse: “O homem que não sabe
expressar seus pensamentos está no
mesmo nível daquele que não sabe
pensar.” Duro, mas esclarecedor.
E sua reflexão continua atualíssima,
principalmente no universo corporativo. A comunicação sempre foi e permanece sendo uma das competências
mais valorizadas por empresas de todos os setores, e é válida para quase
todas as posições organizacionais.
É difícil apontar um exemplo de atividade organizacional que prescinda da
capacidade de entender e ser entendido. E os desafios são amplos. Afinal,
quando falamos em comunicação, precisamos considerar pelo menos cinco
dimensões: Interna, Interpessoal, Em
Grupos, Apresentações e, por fim, a
Comunicação com o Mercado.

para uma boa performance nas outras
dimensões. Muitas pessoas não são
claras no que querem dizer, porque,
na verdade, não sabem o que querem
dizer. Têm ideias vagas e imprecisas
sobre o que vão transmitir e acabam
sendo, adivinhem, vagas e imprecisas.
Sempre que for transmitir uma mensagem, pense antes no que quer dizer
e estruture o raciocínio de forma simples. Outro aspecto importante nessa
dimensão é ter consciência sobre o
seu estilo comportamental, que tem
impacto direto na forma como você
transmite suas ideias. Ferramentas
de “assessment”, tais como DISC
(Dominância, Influência, Estabilidade
e Cautela) e MBTI (Myers-Briggs Type
Indicator), ajudam a identificar suas
inclinações e prevenir as armadilhas
mais comuns do seu estilo.

Comunicação Interna

Comunicação Interpessoal

Pode parecer estranho a princípio, mas ter uma boa comunicação
consigo mesmo é o ponto de partida

É nessa esfera que nos comunicamos com mais frequência. Estar frente a frente, tentando entender e ser

entendido é algo que fazemos o tempo
todo. O ponto de partida aqui é estar
disposto a ouvir tanto quanto a falar.
A maioria das pessoas quer ser compreendida, mas não dedica igual esforço a compreender. O que gera
um resultado duplamente prejudicial.
Quando não escutamos de verdade
mostramos desrespeito pelo outro que
passa a se desinteressar por nós também. Além disso, perdemos a chance
de entender o ponto de vista do interlocutor para poder tomá-lo como ponto de partida para explicar nossa maneira de ver as coisas. Estar atento a
linguagem não verbal é outro cuidado
com grande impacto na comunicação.
Se dizemos algo com as palavras, que
nosso tom de voz e expressão física
não confirmam, criamos dificuldade
para que o outro nos entenda e até
acredite em nós.
Comunicação em Grupos
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Tenho perguntado com frequência,
nos treinamentos que ministro, qual o
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fazer grande diferença. Nem todo
mundo precisa ser um orador carismático e envolvente para trabalhar em
uma empresa, mas a incapacidade de
se expressar com um mínimo de qualidade em situações específicas pode
ser uma grande barreira ao desenvolvimento profissional.
Comunicação com o Mercado

Conceder entrevistas pode
proporcionar um certo
prazer pela exposição
pública, mas acaba gerando
alguma ansiedade, que
uma boa sessão de “media
training” pode aplacar.
percentual de reuniões improdutivas
das quais os executivos participam.
O resultado é alarmante. A média está
entre 50% e 60%. Se considerarmos
o tempo que passamos em reuniões
em nossas empresas é fácil perceber
como estamos destruindo nossa produtividade. E o que é uma reunião,
senão um processo de comunicação multilateral em pequenos grupos.
E aí está a primeira armadilha. Como
é uma atividade em grupo, todos são,
teoricamente, responsáveis por ela.
E como se sabe, “cachorro com muitos donos, morre de fome”. Para uma
reunião ser produtiva ela precisa ter um
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responsável, que conduza as atividades prévias, como o envio de informações e a proposição de uma agenda.
Esse mesmo responsável deve mediar
a reunião, garantindo que ela não se
disperse e caminhe rumo aos objetivos propostos. Depois, deve fornecer
informações organizadas sobre as decisões tomadas e, se for o caso, cobrar
os participantes em relação à execução do que foi determinado pelo grupo.
Apresentações
Pavor de muitas pessoas, falar em
público é apontado por algumas pesquisas como um dos maiores medos
da humanidade. Compreensível, já que
é um momento de intensa exposição
social, quando anos de credibilidade e
trabalho duro podem ser jogados por
terra. Por isso, aqueles que apresentam essa competência gozam de um
especial status nas organizações. Se
é verdade que um pouco de talento
ajuda, também é certo que o domínio
de algumas técnicas simples podem

Nessa esfera incluímos todas as
situações em que um executivo fala
com os públicos externos em nome
da empresa. Um exemplo marcante e
frequentemente problemático é o contato com a mídia. Conceder entrevistas pode proporcionar um certo prazer
pela exposição pública, mas acaba
gerando alguma ansiedade, que uma
boa sessão de “media training” pode
aplacar. Se a sua empresa tem uma
assessoria de imprensa, certamente,
os profissionais dessa empresa podem orientá-lo sobre como agir diante
de um repórter ou de uma câmera. Em
um nível mais amplo, cuidar do diálogo
com os consumidores e formadores
de opinião por meio das mídias sociais,
ou até da mídia de massa, também é
importante. Nesse caso, a tarefa, geralmente, fica circunscrita a profissionais especializados, mas dominá-las
pode ser um diferencial e fonte de muitas oportunidades de carreira.
Talvez a maior parte das pessoas
não se dê conta de que ao falar em
competências na área de comunicação haja tantas perspectivas a considerar. O caminho é realmente árduo,
mas aqueles que conseguem cultivar
as sementes certas, colhem frutos saborosos, que, aliás, transbordam os
muros organizacionais. Alguém que se
comunica bem, acaba se beneficiando
em sua vida pessoal, familiar e social.
O investimento é grande, mas o retorno compensa.
Yuri Trafane é Professor Universitário, Consultor em
Marketing e Diretor-Executivo da Ynner Marketing &
Treinamentos.
E-mail: yuri@ynner.com.br
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PRÊMIO SINDUSFARMA DE QUALIDADE

CONTEMPLA OS MELHORES FORNECEDORES DA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Conferido desde 1997, o Prêmio Sindusfarma de Qualidade reconhece a atuação
dos fornecedores e prestadores de serviço da indústria farmacêutica que mais se
destacaram no ano anterior.
A casa de espetáculos HSBC Brasil, em São Paulo, foi palco da cerimônia
de entrega do Prêmio Sindusfarma de
Qualidade 2013, realizada na noite de 13
de maio. A premiação, que contempla
os melhores fornecedores da indústria
farmacêutica em 27 categorias, reuniu
aproximadamente 1.500 pessoas.
Conferido desde 1997, o Prêmio
Sindusfarma de Qualidade reconhece
a atuação dos fornecedores e prestadores de serviço da indústria farmacêutica que mais se destacaram no
ano anterior, tendo em vista a elevação constante dos padrões de qualidade e segurança exigidos em todas
as etapas de fabricação de medicamentos.
Na categoria especial Indústria
Farmacêutica, o EMS foi eleito o labo47

ratório que se sobressaiu no processo de qualificação de seus fornecedores. “Para nós, é muito importante
esse prêmio, pois valorizamos e prezamos pela qualidade dos serviços.
E ter esse reconhecimento dos fornecedores é muito gratificante. Quero
agradecer, em nome do grupo EMS, a
participação dos nossos colaboradores, que sem eles não estaríamos hoje
aqui compartilhando esta conquista”,
ressaltou Sérgio Alves Pereira, Diretor-Adjunto de Suprimentos do EMS,
vencedor na categoria especial Indústria Farmacêutica do Ano.
“A importância desse prêmio é o
reconhecimento dos nossos clientes pelo empenho de toda equipe, e
do trabalho de toda empresa pelo foco no cliente e no desenvolvimento

deste mercado, tão promissor quanto o nosso”, disse Luciana Paganini,
Gerente de Desenvolvimento de Mercado da Colorcon, vencedora na categoria Fornecedores de Insumos Farmacêuticos.
O Presidente da Almapal, Antonio Palacios, empresa vencedora na
categoria Importadores de equipamentos para formulação de embalagem, exaltou o trabalho de sua equipe
nesta conquista. “É uma gratificação
muito importante, especialmente para nossos colaboradores que se empenharam muito para atender nossos
clientes com excelência e qualidade”,
disse.
Luis Rehder, Diretor de Operações
da DHL, vencedora na categoria Armazenagem e Distribuição de Medi| Jul - Ago 2013
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camentos, também manifestou sua
satisfação. “Para nós, é uma emoção muito grande ganhar um prêmio
da indústria farmacêutica. Isso mostra
que estamos no caminho certo como
prestadores de serviço”, destacou.
Reconhecimento
Na opinião de Tieres Leite, Diretor-Administrativo da T&E Analítica,
empresa vencedora nas categorias
Terceirização de Análises e Ensaios Físico-Químico-Microbiológicas e Prestação de Serviços de Bioequivalência, Equivalência, Estudos Clínicos e
Pré-Clínicos, a premiação representa
o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela equipe da empresa, juntamente com a diretoria, em especial o
Diretor Dr. Flávio Leite.
“Este prêmio reconhece o trabalho
desenvolvido pela BD durante esses
anos e a qualidade do nosso serviço para a indústria farmacêutica. É muito gratificante, e agradecemos a todas as empresas que votaram na gente”, pontuou
Augusto Geralde, responsável pela área
de negócios farmacêuticos da BD, empresa vencedora na categoria Ampola e
Frascos de Vidro (Tipo I), Seringas pré-enchidas e Bolsas para parenterais.
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O Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios e Programas Sociais e Educacionais do Sindusfarma, Dr. Lauro
Moretto, destacou a importância da
iniciativa para a indústria farmacêutica. “No decorrer desses 17 anos de
Prêmio, a indústria farmacêutica teve
um ganho sensacional. As empresas
aprenderam a qualificar seus fornecedores, e os fornecedores entenderam a demanda e o nível de qualidade que precisavam ter para atender às
indústrias. A evolução foi muito acima
das nossas expectativas, e toda a cadeia ganhou muito com esse processo”, ressaltou Dr. Moretto.
Votação
Num processo de votação iniciado
em fevereiro, as indústrias farmacêuticas apontaram os melhores fornecedores em 27 categorias, enquadradas
em quatro grandes classes: Máquinas
e Equipamentos; Prestadores de Serviço; Matérias-primas; e Material de
Embalagem.
Cada empresa votou uma única
vez em dois fornecedores em cada
categoria. Os três primeiros colocados em cada categoria foram auditados pela Comissão Julgadora do Prê-

mio. A classificação final resultou da
ponderação das notas das indústrias
farmacêuticas e da Comissão Julgadora.
A apuração dos votos foi validada
pela Fundação Instituto de Pesquisas
Farmacêuticas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade
de São Paulo (FIPFARMA). O Prêmio
Sindusfarma de Qualidade é coordenado por Jair Calixto, gerente de Boas Práticas e Auditorias Farmacêuticas do Sindusfarma.
Entidades representativas da indústria farmacêutica em seis Estados
colaboraram com a premiação deste
ano: Sindifar (Rio Grande do Sul), Sindifargo (Goiás), Sindusfarq (Minas Gerais), Sinfacope (Pernambuco), Sinquifar-JF (Juiz de Fora-MG), Sinquifarma
(Pará) e SindQuímica (Ceará). Para
descontrair, os presentes assistiram,
ao final do evento, à apresentação do
cantor e compositor Frejat e sua banda, que encerrou a cerimônia do Prêmio Sindusfarma de Qualidade 2013.
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CONHEÇA OS VENCEDORES

PRESTADORES DE SERVIÇO

Luis Rehder, Diretor de Operações da DHL
Armazenamento e Distribuição de Medicamentos

Valmir Oliveira, Supervisor de Assistência Técnica da
Waters Technologies
Prestação de Serviços para Produção e CQ
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Caio Cortellazzo, Ger. de Neg. Industriais da
Boehringer-Ingelheim
Terceirização de Etapas de Fabricação
(Produção e Embalagem)

Roberto Vilela, Presidente da Ímola Transportes
Transporte de Medicamentos

Márcio Moretti, Diretor de Negócios da Siemens
Fabricantes de Softwares e Serviços de Informática

Fábio C. Monteiro, Diretor Comercial da Servimex
Prestação de Serviços de Despachos Aduaneiros
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MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Lucas Camargo, Gerente Corporativo da Qualidade da 3M
Fabricantes Nacionais de Equipamentos para Embalagens

Felipe Breuing, Gerente de Qualidade da
Máquinas Neuberger
Fabricantes Nacionais de Equipamentos para Formulação

Antonio Palacios, Presidente da Almapal
Importadores de Equipamentos para Formulação e
Embalagens

MATÉRIAS-PRIMAS

Sergio Frangioni, Diretor Comercial da Blanver
Fabricantes de Excipientes Nacionais
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Andreia Molon, Gerente da Qualidade da Globe
Química
Fabricante de Fármacos Nacionais

Luciana Paganini, Gerente de Desenvolvimento de
Mercado da Colorcon
Fornecedores de Insumos Farmacêuticos
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MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE

Tieres Leite, Diretor-Administrativo da T&E Analítica
Terceirizeção de Análises e Ensaios Físico-QuímicoMicrobiológicas

Ana Paula Peinado, Product Manager da Merck
Millipore
Padrões, Solventes e Reagentes Analíticos

Tieres Leite, Diretor-Administrativo da T&E Analítica
Prestação de Serviços de Bioequivalência, Equivalência,
Estudo Clínico e Pré-clínicos

Gabriel Bianco, Gerente Técnico da
Pharmacontrol
Projetos e Instalações para Laboratórios de Controle de
Qualidade

Luiz Lopes, Diretor-Geral da Waters Technologies
Aparelhos, Equipamentos, Instrumentos e Materiais de
Laboratório

Em um processo de
votação, iniciado
em fevereiro, as
Farmacêuticas
apontaram os melhores
fornecedores em 27
categorias, enquadradas
em quatro classes.

MATERIAIS DE EMBALAGEM

Petter Gottschalk, Presidente da Wheaton Brasil
Frascos de Vidro (Tipo II e III)
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Augusto Geraldi, responsável pela área de Negócios
Farmacêuticos da BD
Ampolas e Frascos de Vidro (Tipo I), Seringas Préenchidas e Bolsas para Parenterais

Odival Vieira de Barros, Gerente de Contas da
Bispharma
Fabricantes Nacionais de Bisnagas de Alumínio e
Laminadas
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MATERIAIS DE EMBALAGEM

Adilson Guimarães, Gerente da Laramara
Bulas

Carlos Eduardo, Gerente Corporativo da Qualidade da
3M
Rótulos

Gilmar Pita, Gerente de Vendas da Penha
Embalagens de Transporte

Antônio Ferreira, Diretor Industrial da Macron
Cartuchos

Alexandre Belizário, Diretor Comercial da Klockner
Filmes Plásticos para Blister

Antonio Zaccaria, Gerente Comercial da Dixie Toga
Laminados de Alumínio

CLASSE ESPECIAL

Marcos Eleutério, Diretor de Operações da Védat
Fabricantes Nacionais de Frascos e Tampas Plásticas

Na categoria
especial Indústria
Farmacêutica, o EMS
foi eleito o laboratório
que se sobressaiu
no processo de
qualificação de seus
fornecedores.

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DO ANO

Sérgio Alves Pereira, Diretor-Adjunto de
Suprimentos do EMS
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GERENCIANDO O TEMPO
Fernando Loaiza

Procure reservar sempre
um tempo para sua
família, organize suas
horas livres, delegue
tarefas e trabalhe dentro
da sua equipe.
Quem não tem tarefas urgentes,
entrevistas inadiáveis, uma reunião
muito importante, relatórios, reuniões
de ciclo, ligações urgentes etc.?
É possível que você esteja pensando que o trabalho hoje anda muito complicado, que se caracteriza
pela confusão, a pressa, a agitação e
os problemas. Lamentavelmente meu
amigo, o trabalho está complicado o
tempo todo. Se você acha que isso
é um problema pessoal, tem razão
porque, com certeza, é um problema relacionado com sua produtivida53

de. Poder conviver e trabalhar com a
pressão constante das demandas do
negócio é uma questão que depende
muito da habilidade profissional, que é
básica e que ainda temos de aprender
a desenvolver.
O cansaço geral que você sente
pode ser considerado normal e acontece frequentemente com os profissionais que levam um ritmo de vida
agitado, cheio de atividades (profissionais ou pessoais) e que requerem muito esforço.
Na atualidade é cada vez mais difícil alcançar as metas de produção e
desempenho, e os gerentes têm cada
vez mais áreas a supervisionar e a
controlar. Hoje, o trabalho ainda continua quando você chega em casa
e, muitas vezes, é obrigado a utilizar
seu tempo livre para fechar negócios.
As horas depois do jantar têm se convertido no tempo-chave para responder e enviar o correio eletrônico,
responder mensagens deixadas na

secretária-eletrônica e terminar um relatório.
Existem profissionais altamente organizados que fazem as tarefas da
empresa e da casa, sem se sentir agoniados nem loucos, mas contentes e
alegres.
O que eles fazem?
Dividem o seu tempo de atividades
profissionais em dois: o tempo que
podem controlar e o que não podem.
O tempo controlável pode ser dividido em três categorias:
• Tarefas de rotina: Aquelas que
realizamos todos os dias, que conhecemos perfeitamente e que não
mudam, como por exemplo, revisar
e-mail, revisar documentos, fazer relatórios, falar com fornecedores etc.
• Tarefas normais de seu cargo:
Aquelas tarefas que fazem a essência de cargo, como por exemplo, saí| Jul - Ago 2013
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das ao campo, planejamento da estratégia, controle do orçamento, vendas,
controle do pessoal etc.
• Tarefas especiais: Aqueles projetos que são solicitados pelo chefe,
ou novas ideias que queremos colocar em prática.
Depois disso, dê uma pesquisada em como você distribui seu tempo.
Durante uma semana escreva um relatório e anote tudo o que você faz ponto por ponto, ou melhor, hora por hora.
Em seguida, revise seu relatório
e classifique-o em cada uma dessas
três categorias. Faça a distribuição
percentual de seu tempo. Agora, pergunte-se quanto de trabalho rotineiro pode ser delegado e que lhe ocupa
entre 20% a 30 % do tempo. Reduza-o a 10%, delegando tarefas. Analise se no tempo dedicado às suas tarefas normais você está fazendo tudo
o que deveria, se está fazendo coisas
que pode deixar de fazer para realizar outras mais importantes. As tarefas inerentes ao seu cargo são as mais
importantes e deveriam participar com
70% a 80 % de seu tempo total.
Das tarefas especiais, faça somente as que vão contribuir na melhoria da
sua produtividade ou que vão ajudar
no aprimoramento das tarefas normais do seu cargo. Portanto, se esqueça das tarefas secundárias e sem
importância. Aconselho a não mais de
10% de seu tempo para tarefas especiais. Lembre-se sempre: você precisará dedicar umas horas a mais dos
seus finais de semana para sua empresa, porque isso demonstrará responsabilidade, compromisso e carinho por ela. Mas se isso deixar de ser
uma exceção para ser uma regra, algo
de errado está acontecendo e você
poderá adquirir outros problemas não
previsíveis. O que poderá acontecer
nessas circunstâncias é que você está
acumulando todas as tarefas, não
está delegando, não está confiando,
55

O funcionamento de uma
equipe é indispensável
para manter-se longe
do cansaço. Muitas
vezes, você está
superprotegendo
sua equipe e não
está dividindo a
responsabilidade.
não está dando poder a quem pode e
deve lhe ajudar.
O funcionamento de uma equipe é
indispensável para manter-se longe do
cansaço. Muitas vezes, você está superprotegendo sua equipe e não está
dividindo a responsabilidade, as preocupações e as frustrações. Se for isso
o que estiver acontecendo, você deve
estar errado. Comece a mudar seu estilo e gerenciar seu tempo.
Todos temos de ter prioridades na
vida e, com certeza, a família é a primeira delas. Por isso, reserve sempre um tempo para sua família, organize suas horas livres, delegue tarefas e
trabalhe dentro da sua equipe. Reconheça que, se não podemos mudar a
quantidade de trabalho, com certeza,
vamos conseguir mudar a nós mesmos e, consequentemente, conseguir
um melhor gerenciamento do que fazemos.
Para reflexão
Um experiente assessor de empresas em Gestão do Tempo quis surpreender a sua plateia. Tirou debaixo
da sua mesa uma garrafa de boca larga. Pôs a garrafa sobre a mesa junto a
uma bandeja com pedras do tamanho
de um punho e perguntou: “- Quantas
pedras vocês acham que entram nesta garrafa?”

Depois que os assistentes fizeram
suas conjecturas, começou a encaixar as pedras até que a garrafa ficou
cheia. Logo perguntou:
“- Está cheia?”
Todo mundo olhou e afirmou que
sim. Então, tirou debaixo da mesa
uma caixa com pedras pequenas. Colocou parte das pedrinhas e elas entraram nos espaços deixados pelas
pedras maiores.
Ele sorriu com ironia e repetiu:
“- Está cheia?”
Desta vez os ouvintes duvidaram:
“- Talvez não.”
“- Muito bem!”
E colocou na mesa uma caixa
cheia de areia colocando seu conteúdo na garrafa.
A areia entrava pelos pequenos
espaços deixados pelas pedras.
“-Está cheia?” – Perguntou de
novo.
“-Não!” – disseram os assistentes.
“-Bem!” – Disse. E pegou uma jarra com um litro de água e com ela encheu novamente a garrafa
“- O que demonstramos?” – perguntou.
Um aluno respondeu:
“- Não importa quão cheia esteja
a sua agenda, se você tentar, sempre
poderá fazer mais tarefas.”
“- Não!” – concluiu o palestrante.
“- O que nos ensina esta lição é que
se não colocarmos as pedras maiores primeiro, nunca poderemos colocá-las depois.
“- Quais são as grandes pedras
em tua vida? Teus filhos, teus amigos, teus sonhos, tua saúde, a pessoa amada? Lembre-se: coloque-as
primeiro na garrafa! O restante encontrará seu lugar.”

Fernando Loaiza Sotomayor é Presidente
dos Laboratórios Bagó Brasil.
E-mail: floaiza@bago.com.br
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É HORA DE FALAR MENOS E DIALOGAR MAIS
REDES SOCIAIS, DIÁLOGO PARA O ENGAJAMENTO - PARTE I
Marcelo Weber e Renata Schott

As Farmacêuticas
vivem um dilema: como
atuar no ambiente
virtual e tirar proveito,
considerando as
restrições legais e falta
de hábito ao diálogo.
Nos últimos artigos, demos ênfase
a aspectos estruturais e conceituais de
sustentabilidade. Optamos por contribuir para a construção de uma base
de conhecimento que facilitasse a
identificação e a valorização de aspectos cruciais a uma gestão sustentável.
Pois bem, a ideia agora é avançar um
pouco mais, saindo da dimensão mais
subjetiva, diga-se de passagem fundamental para o erguimento de boas bases, para iniciar uma jornada de maior
materialidade. Uma jornada menos
profunda, contudo, nada superficial.
O que queremos dizer é que vamos
começar algumas referências concretas, mais instrumentais, capazes de
darem forma e corpo às decisões do
gestor. Vamos lhe dar alimento aos
músculos, já que lhe temos nutrido a
alma em demasia com conceitos.
Tomando como base os Indicadores
Farmasustentável, mais especificamente o item Engajamento de Públicos
de Interesse, ou stakeholders para
57

quem preferir, o que teremos com uma
abordagem mais concreta é simplesmente respostas objetivas para perguntas como:
• Como engajar públicos de interesse na prática diária de meus
negócios?
• Como estabelecer um diálogo
com médicos, pacientes, cuidadores?
• Existem ferramentas para isso na
atualidade?
Pois bem, o primeiro aspecto a
pontuar é que engajar significa construir uma relação. Uma relação de valor
e significado recíprocos. E para tanto,
o diálogo é o melhor mecanismo. Visto
que é ele, diálogo, um fluxo de demandas, significados e sentimentos entre
partes. Um fluxo que deve ser aberto
e contínuo.
Dando continuidade ao assunto
diálogo, a pergunta que surge é que
tipo de mecanismo temos hoje capaz
de abrir um canal para esse intenso
processo chamado diálogo? A elaboração da resposta pode começar por
uma outra pergunta: Qual mecanismo tem revolucionado a relação entre
Empresas e Consumidores, abrindo
um campo enorme de oportunidades
e desafios para as Corporações de todos os setores?
Para tantas perguntas, uma única e
básica resposta: REDES SOCIAIS.

É fantástico e surpreendente como
questões óbvias se tornam pouco claras e as discussões enveredam por
caminhos desconhecidos e obscuros. É o caso do tema redes sociais.
Fartamente explorado como um assunto estratégico de comunicação, as
redes são, na verdade, um instrumento
concreto de engajamento de públicos
de interesse. Isso mesmo. As redes
podem ter uma série de importantes
efeitos colaterais. Ótimo mecanismo
para o e-commerce. Uma forma divertida de interação com amigos e colegas. Um jeito tecnológico de bisbilhotar a vida dos outros. Ou, uma janela
para o estrelato instantâneo e efêmero
da vida moderna. As redes podem ter
um pouco de tudo isso. Porém, o que
as define não são as excepcionalidades dos efeitos colaterais, mas sua
eficiência no estabelecimento do diálogo. Sobretudo, a implantação de uma
conversa entre interlocutores que, a rigor, jamais iriam além de um monólogo
estéril.
O desafio, do ponto de vista das
corporações, é entender esse processo, e o espaço por ele engendrado,
como um espaço de oportunidades.
Não como algo invasivo e acusatório.
Entender os posts do consumidor, ou
de quem quer que seja, como uma
revelação, uma declaração que só
| Jul - Ago 2013
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As redes sociais
como instrumento de
engajamento são um
fenômeno inquestionável.
seria possível obter por meio de pesquisas qualitativas e de profundidade
caríssimas.
Em nosso caso, atores do segmento da saúde como a indústria farmacêutica, o desafio é maior ainda.
Principalmente porque o diálogo com
nossos públicos nunca esteve presente como prática. Pelo contrário: nos
especializamos em um forte monólogo promocional com os médicos.
E, no caso dos pacientes, uma mudez
profunda.
A questão é que a exemplo de
outros setores, os públicos estão se
rebelando. Ou melhor, os pacientes.
E com o advento das redes sociais,
estão conquistando um espaço inédito
e importante.
Um exemplo disso é o surgimento
de redes sociais horizontais de pacientes. Horizontais por valorizarem
a profundidade na abordagem de um
tema específico de saúde ou patologia. São redes dedicadas, como a
Myautismteam ou MyBreastCancer.
Ambas estimulam a interação entre
pacientes, médicos, cuidadores e familiares. Valorizam a troca de experiências e vivências, bem como a conversa
entre todos os seus membros. Agora,
58

não se iludam. Falam muito sobre a indústria farmacêutica, sobre produtos,
tratamentos e empresas, sobre a conduta e o posicionamento da indústria
em relação a diversos temas e, em especial, os polêmicos.
Ainda nessa linha, a iniciativa que
considero mais ambiciosa é a da
rede social norte-americana denominada Patients Like Me. Trata-se de
uma rede que estimula o diálogo entre familiares, cuidadores e pacientes
portadores de patologias de grande
repercussão em suas vidas. O mais
interessante é que a rede possibilita a
geração de uma série de relatórios sobre “as conversas” estabelecidas entre
os seus diversos membros. Também é
possível verificar a natureza do conteúdo dessas conversas. Apenas para
empresas participantes da iniciativa.
No Brasil, há um movimento semelhante nesse sentido promovido
pelo ProBem, uma empresa especializada na Gestão de Pacientes
Crônicos e de Programas de Acesso
dirigidos ao mercado privado de
saúde. Estamos falando da rede social GenteComoEu. Ainda em fase
beta, a rede se propõe a ser a versão nacional do PatientsLike Me.
O foco de engajamento é o de
Associação de Pacientes, pacientes,
médicos e profissionais de saúde.

O objetivo é obtermos mais informações sobre esse projeto para nosso
próximo artigo sobre o assunto. Para
agora, vale ressaltar alguns pontos
para reflexão:
• As redes sociais como instrumento de engajamento são um fenômeno
inquestionável.
• O uso das redes como canal de
expressão das demandas de públicos
de interesse é uma realidade que assusta e incomoda as Corporações.
• Esse fenômeno se alastra para os
setores da saúde.
• No caso dos pacientes, as redes
sociais horizontais/dedicadas ganham
cada vez mais espaço.
• As indústrias farmacêuticas vivem
um dilema: como atuar nesse espaço
e tirar proveito, considerando as restrições legais e falta de hábito ao diálogo.
Em nosso próximo artigo, vamos
tentar construir um cenário capaz de
trazer mais respostas do que perguntas. E mais, vamos falar com quem
está ativo nesse diálogo.
Marcelo Weber e Renata Schott são responsáveis
pelo Programa Farmasustentável do Grupemef e,
respectivamente, Consultor Especializado em HealthCare
Business e Membro dos Conselhos Diretivos de Empresas
nas Áreas de Medicina Diagnóstica e Genética Aplicada,
e Gerente de Serviços à Pesquisa Clínica da Genzyme.
E-mails: marcelo.weber@benext.com;
renata.schott@genzyme.com
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AS TRANSFORMAÇÕES DAS PROFISSÕES
NO MUNDO DO TRABALHO
Arnaldo Pedace

Hoje em dia, os profissionais precisam ser cada vez mais proativos e se
perguntarem quais mudanças de comportamento podem ser feitas para que
permaneçam inseridos no mercado de trabalho.
As revoluções de maior impacto
para a humanidade acontecem, em
um primeiro momento, sem que as
pessoas se deem conta de sua profundidade. Foi provavelmente assim com
a descoberta do fogo, com a domesticação dos animais e com a entrada na
era da agricultura. Foi assim na época
das grandes navegações e nas duas
fases da revolução industrial (primeiro
com a máquina a vapor e depois com
a eletricidade). Está sendo assim, novamente, com o que vários estudiosos
denominam de revolução da informação, um termo que abrange o uso de
computadores, a globalização, a desregulamentação e mesmo uma esperada segunda fase revolucionária, a era
da biotecnologia.
No Brasil dos tempos de colônia e
Império, por exemplo, apesar do desprezo que recebiam da aristocracia, os
chamados “ofícios mecânicos” eram
imprescindíveis mesmo nas menores
aglomerações urbanas, oferecendo
uma ampla variedade de serviços ligados à construção civil (mestres canteiros e pedreiros), à metalurgia (funileiros e ferreiros), ao vestuário (alfaiates e
modistas), aos transportes (tropeiros),
entre tantos outros.
Naquele tempo, bens manufaturados eram artigos raros, e, por isso, uma
pessoa que precisasse de ferramentas
e utensílios de ferro, por exemplo, teria mais facilidade em encomendá-las
a um ferreiro do que comprá-las. Da
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mesma forma com que era mais fácil
encomendar roupas ou artigos de couro com artesãos especializados. Já em
relação aos transportes (de toda sorte
de produtos), as trilhas e estradas precárias do passado eram vencidas pelos tropeiros e suas comitivas de mulas
e cavalos, possibilitando que os produtos pudessem ir de uma vila à outra.
O avanço da industrialização no
século 20, especialmente no período
posterior ao fim da Segunda Guerra
Mundial, fez com que a grande oferta
de produtos manufaturados e as inovações tecnológicas, aliadas a mudanças sociais e culturais, passassem a
ameaçar antigos ofícios manuais que
antes eram os responsáveis por atender às mais variadas necessidades das
pessoas, do alfaiate ao amolador de
facas. Olhando pelo espelho retrovisor,
acompanhamos as transformações
pelas quais o mundo do trabalho passou e ainda passa, assistindo ao desaparecimento, à adaptação e ao surgimento de novas profissões.
Mas antes de falarmos a respeito
destes profissionais, vamos fazer um
pequeno passeio no mundo de hoje.
Caminharemos pela evolução tecnológica, a automação e pela inovação,
palavras estas que, muitas vezes, assustam, pois podem engordar as estatísticas do chamado desemprego
estrutural.
O que significa mesmo este tal de
desemprego estrutural? É bom citar

as escolas de datilografia. Elas tinham
professores que nos ensinavam técnicas de posicionar os dedos sobre as
teclas, mantendo, no entanto, os olhos
fixos no papel, buscando evitar erros,
pois os mesmos significavam a perda
de todo o documento. Naquela época
não existiam as teimosas “cobrinhas”
vermelhas, que nos dizem o que está
errado, nos sugerindo outras palavras,
de forma fácil e rápida. Posso perguntar, o que aconteceu com esta profissão? Ela foi extinta, pois nossos filhos
já nascem digitando, tornando esta
profissão desnecessária para novas
gerações. A extinção de uma profissão
gera desemprego estrutural, ou seja,
se a pessoa não evoluir, ficará desempregada, pois suas habilidades deixam
de ser necessárias.
Com a tecnologia avançando a
cada dia, o mundo está em constante
mudança. O que era moda há um ano,
hoje em dia já está obsoleto. Temos de
acompanhar a evolução nesse mesmo ritmo frenético, se não ficamos ultrapassados. Foi o que aconteceu com
algumas profissões de antigamente,
que não conseguiram acompanhar o
boom da tecnologia e foram ou estão
praticamente extintas.
Mudanças urbanas também podem dar origem a novas profissões.
Por exemplo, o ofício de motoboy, hoje
regulamentado por lei e que atende
a uma grande demanda de trabalho
nas principais cidades do País. Com o
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adensamento urbano e número cada
vez maior de automóveis nas ruas de
cidades como São Paulo, os motoboys surgiram como opção de deslocamento rápido.
Hoje, quando compramos um produto, já estamos ansiosos por substituí-lo por outro que ainda nem foi lançado. Essa rápida evolução faz surgir
novas carreiras, alardeadas como futuro da humanidade, levando pessoas
a se preparar para dar suporte profissional. Mas, como em um passe de
mágica, a ocupação torna-se obsoleta, fazendo com que todo o investimento feito no aprendizado torne-se
descartável.
A fabricação de produtos destinados ao descarte, com um tempo de
vida útil limitado não só pelos materiais, mas também pela pressão exercida pelo lançamento do ‘mais moderno
e eficiente’, fizeram com que profissionais especializados no conserto perdessem seus clientes. Os relojoeiros
são um bom exemplo disso, já que a
indústria se pôs a fabricar relógios descartáveis, consumidos pela maior parte da população, ao contrário dos antigos relógios de corda, para os quais
o conserto era sempre uma solução
viável.
Seguem abaixo algumas profissões
que já foram importantes no passado,
e hoje não existem mais1:
Bobo da corte: Bufão, bufo ou
simplesmente bobo é o nome pelo
qual era chamado o “funcionário” da
monarquia encarregado de entreter o
rei e rainha e fazê-los rir. Muitas vezes,
eram as únicas pessoas que podiam
criticar o rei sem correr riscos.
Leiteiro: Era uma pessoa, tradicionalmente homem, que entregava
leite em domicílio em garrafas de leite
ou caixas de papelão. A entrega de leite, frequentemente, ocorria de manhã,
e não raro entregavam outros tipos de
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produtos, além do leite, como ovos e
queijos.
Fotógrafo lambe-lambe: Também
conhecido como fotógrafo de jardim,
por utilizar, muitas vezes, um jardim
para o fundo das fotos, é um profissional em extinção. Era comum encontrar
esses profissionais nas praças encapuzados e quase fundidos a caixotes
sobres tripés, verdadeiras maravilhas da síntese, que unia a câmara ao
laboratório.
Datilógrafo: Aquele que escreve
à máquina. Depois do surgimento do
computador, praticamente foi substituído por digitadores.
Cocheiro: Era a pessoa responsável por conduzir os cavalos em uma
carroça ou carruagens. Eles eram uma
espécie de motorista para a nobreza.
Alfarrabista: O que compra e
vende alfarrábios (livro antigo ou velho). Colecionador de livros antigos (in “Dicionário técnico de termos
alfarrabístico”).
Telegrafista: O telegrafista era o
profissional responsável por transmitir
e receber mensagens por meio de um
código próprio, conhecido como código Morse, em homenagem a seu inventor, Samuel Morse.
Pinsetter: Tinha como função recolher e organizar os pinos derrubados depois de um arremesso de bola
no boliche, e deixá-las certinhas para
o próximo jogador. No entanto, em
1952 um sistema automático começou a ser usado para este fim, e os organizadores de pinos deixaram de ser
contratados.
Pianista de Cinema: Na época em
que o cinema ainda era mudo, pianistas eram contratados para executar a
trilha sonora dos filmes e deixar o pú-

blico mais interessado durante as exibições dos filmes. A profissão foi popular até 1929.
Calceteiro: Operário que calça
as ruas com pedras justapostas; empedrador. É provavelmente uma das
mais antigas profissões conhecidas.
Atualmente, a maioria das cidades tem
suas ruas cobertas por asfalto, uma
técnica mais barata, porém, não tão
bonita.
O mercado quer sempre mais, seja
em termos de qualificação, produção
ou eficiência. Por isso, a importância
de ter essa lógica em mente na hora
de planejar e conduzir a carreira, como
alertam especialistas e quem já passou
por isso. “Hoje em dia, os profissionais
precisam ser cada vez mais proativos
e se perguntarem quais mudanças de
comportamento podem ser feitas para
que permaneçam inseridos no mercado de trabalho; e isso se reflete nas categorias profissionais e nas atividades
a que elas se referem”. (Clara, da Fundação Dom Cabral).
O ritmo das mudanças não se alterou. Sempre houve fatos que mudaram o curso do mundo. Há quem
diga, e não são poucos, que não existe revolução nenhuma, que o mundo
está como sempre esteve. Jeffrey Pfeffer, Professor de comportamento organizacional da Escola de Negócios
de Stanford, diz que “há evidências de
que o ambiente competitivo e a marcha da tecnologia foram ainda mais dinâmicos e estressantes em alguns períodos do passado”.
1

- Fonte de pesquisa: Wikipédia

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais
Trabalhistas do Sindicato das Indústrias de Produtos
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: sindusfarma@sindusfarma.org.br
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CONTRATAR TALENTOS, PARA QUÊ?
Newton Velloso

O RH das empresas farmacêuticas está realmente preparado e
utilizando-se das melhores práticas para lidar com as novas tendências
em recrutamento e seleção?
Após contribuir durante alguns
anos em parceria com este prestigiado canal de comunicação sobre temas de administração, neste artigo
abordarei um assunto estratégico e
sensível, que é o Recrutamento e Seleção na indústria farmacêutica. Procurarei colocar experiências, reflexões
e, acima de tudo, novas perspectivas,
tanto para a área de RH quanto para
os profissionais desse importante segmento de mercado.
Este artigo trata do tema identificação de talentos para as empresas
farmacêuticas e as maneiras de avaliá-los. Vamos analisar todo esse processo de identificação por meio de algumas perguntas:
1. Afinal, o que buscam as empresas farmacêuticas?
Resposta: Alcançar os seus resultados por meio de seu planejamento
(Visão, Missão, Valores e Estratégia).
2. E como alcançar esses resultados?
Resposta: Por meio de seus Produtos, Serviços e Colaboradores – os
Talentos.
3. Como essas empresas diferenciam-se diante da concorrência em
mercados altamente competitivos?
Resposta: Diferenciam-se pela
forma com a qual os seus os colaboradores lidam com esses produtos e
serviços, tendo em vista cada cliente.
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4. Partindo do pressuposto de que
o Talento contratado é o que mais
gera diferencial, então, como as altas
gerências dessas organizações traduzem a abordagem estratégica para
a linguagem das pessoas que lidam
com essa competitividade?
Resposta: Por meio de seus modelos de competências, que são as
estratégias traduzidas em comportamentos mensuráveis.
5. Qual o trabalho do RH neste
quesito?
Resposta: O RH deve identificar e
selecionar os melhores Talentos que
irão alcançar os objetivos da organização.
6. Como identificar e selecionar os
melhores Talentos?
Resposta: Para identificar o melhor talento é preciso avaliar e mensurar o seu perfil, as suas competências
e as suas habilidades.
7. E como essas mensurações e
avaliações são feitas?
Resposta: As empresas de sucesso se utilizam de Ferramentas de Análises Comportamentais de Sucesso Poderosas Ferramentas de Recursos
Humanos capazes de mapear Estilos
Comportamentais, Habilidades Naturais (Inteligência Emocional) e o Conjunto de Competências Essenciais
e Potenciais. Essas ferramentas são

amplamente utilizadas em processos
seletivos, além de poderosos testes
de Idiomas para definir o candidato
ideal.
Baseado na metodologia Assessments, podemos ainda completar que
os testes de avaliação são “essenciais” no contexto atual de Recrutamento e Seleção. Veja por que:
Por que o uso de assessments é
tão essencial atualmente?
O expandido uso de murais de empregos, candidaturas online e dispositivos automatizados para busca de
candidatos fez dos processos de seleção uma busca por agulhas no palheiro. Encontrar verdadeiros poços de
talento em meio a tantos candidatos
pode ser um enorme desafio.
Os testes de Assessment solucionam este problema de informação ao
rapidamente identificar talentos e providenciar um ranking de prioridade entre os candidatos. Os Assessments
oferecem eficiência, redução de custos, profissionalismo e informações
fundamentais para a triagem de candidatos.
Seleção eficiente enquanto vantagem competitiva
Frequentemente, uma posição
precisa ser preenchida com rapidez
com um entre os muitos candidatos
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a uma vaga. Existe ainda mais pressão nas indústrias em que as empresas competem pelos mesmos talentos, pois um recrutador preso com a
avaliação de candidatos medíocres
pode chegar tarde demais aos talentos corretos.
Por permitirem às empresas uma
rápida avaliação de potencial, os testes de Assessment levam eficiência
e conhecimento aos processos volumosos, porém, urgentes, de busca de
talentos. Assessments priorizam automaticamente candidatos baseando-se em seu potencial para o sucesso
em determinada posição. Os melhores candidatos são levados ao topo
da lista, de maneira que possam, os
recrutadores, contatá-los primeiro.
Os testes de Assessment ajudam a
prevenir a perda de grandes talentos
à concorrência.

cente com corretores de seguro revelou que os mais bem pontuados venderam mais do que o dobro quando
comparados com os outros, cujos resultados indicaram ser prudente evitar
a sua contratação.
• Contratações ruins são custosas:
Dependendo da posição e da indústria, uma má contratação pode custar
entre milhares e dezenas de milhares
de reais. Estudos apontam que os Assessments ajudam a evitar entre 60%
e 70% dessas contratações ineficazes.
• Turnover é desperdício de dinheiro: Ao assegurar a melhor adequação
ao trabalho, os Assessments aumentam a retenção e ajudam as organizações a melhor preservar os seus investimentos, a sua integração e o seu
treinamento.

Economia de tempo e de dinheiro
Os testes de Assessment permitem maior eficiência em gastos nos
processo de seleção:
• O tempo dos recrutadores é dinheiro: A qualidade e a velocidade
da tomada de decisão possibilitadas
pelos Assessments auxiliam gerentes de contratação, Hunter, consultor
e profissional de RH a realizar seus
trabalhos mais rápida e facilmente.
A consequente economia de tempo se
traduz em redução de custos, pois sobra mais tempo para outras atividades
importantes.
• Boas contratações potencializam lucros: Pesquisas têm mostrado
consistentemente que aquelas pessoas que estão mais bem alinhadas
com seus cargos são mais produtivas.
Um estudo com vendedores de varejo mostrou que aqueles que obtiveram melhores pontuações nos Assessments apresentaram, mensalmente,
melhores resultados. Outro estudo re62

• Deslocamento para candidatos é
caro: Quando os recrutadores convidam candidatos para posições em níveis mais elevados, os custos para viagem e hospedagem são substanciais.

Informações e Inteligência de Seleção
As informações são o mais valioso benefício dos Assessments. Os Assessments com avaliações criteriosas
produzem material de inteligência essencial para a seleção:
• Adicionam confiabilidade, pois
avaliam objetivamente e apresentam
informações sobre características dificilmente mensuráveis por entrevistas e
outros meios;
• Avaliam as características pessoais inatas que permitem ao candidato uma inclinação natural ao sucesso em determinada posição. Não
facilmente aprendidas, são capaci-

dades que o candidato desenvolveu
cedo na vida;
• As entrevistas são focadas principalmente na experiência e nos comportamentos observáveis dos candidatos, enquanto os Assessments
apresentam informações sobre o potencial do candidato – em competências, para novas áreas;
• Usando esses testes de Assessment, as organizações podem avaliar
o potencial de seus funcionários para
afazeres que ainda não realizam. Por
exemplo, um assessment pode indicar se um engenheiro tem a aptidão
necessária para o gerenciamento de
pessoas.
Considerando todos esses fatores
descritos, por que não considerar o
uso dessas fabulosas ferramentas nos
processos seletivos a partir de agora?
Afinal, muitas organizações tem se beneficiado com o seu uso aumentando
a eficiência de seus processos seletivos e reduzindo custos por meio da
aplicação desses testes. Além disso,
vale lembrar que a experiência e as
habilidades dos recrutadores variam
muito. Por que não se munir de ferramentas que visam fornecer objetividade e conteúdo a esses processos?
Vivenciamos um momento de transformações. A tecnologia da informação amplia as perspectivas, diminui as
distâncias e cria novas possibilidades.
Acredito na ideia de que os processos
de seleção de Talentos para as Farmacêuticas também podem ser reinventados!

Newton Velloso é Sócio-Diretor do
About Me – Integrando Talentos.
E-mail: contato@aboutme.com.br
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VENDA SEM RECEITA DE MEDICAMENTOS
SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
AS RAÍZES DO PROBLEMA
Dr. Rogério Damasceno Leal

No último dia 20 de março, o
Diretor-Presidente da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Sr.
Dirceu Barbano, publicou artigo no
Diário Comércio e Indústria sobre a
falta de controle no momento da aquisição, em farmácias e drogarias do
Brasil, de medicamentos sujeitos a
prescrição de profissional habilitado,
alertando tratar-se de um problema de
saúde pública.
No referido artigo, Dirceu alertou
para o fato de que a compra de medicamentos de venda sob prescrição
sem receita “pode comprometer toda
a cadeia de vigilância sobre a produção, e a utilização do medicamento.”
Enfatizou também que “há diferentes fatores que influenciam essa
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prática no País, que vão desde o desejo do consumidor de dar uma solução rápida ao problema de saúde até
a prática comercial que se instalou no
varejo farmacêutico. Trata-se, sobretudo, de uma questão cultural e que traz
implicações sérias para a saúde pública no País.”
Esse tema foi trazido à tona na
Audiência Pública, realizada pela
Anvisa, em 27 de setembro do ano
passado, que concluiu pela constituição de uma força de trabalho, com a
participação de diferentes setores da
sociedade interessados em contribuir
com propostas de ações concretas
para estimular a exigência de prescrição no ato da dispensação; tendo a
Anvisa publicado, em 15 de janeiro de

2013, Edital de Chamamento para a
manifestação de órgãos, instituições e
entidades, públicas e privadas, interessados em integrar a Força de Trabalho.
Segundo Dirceu, “a expectativa
é que a Força de Trabalho apresente
um perfil da dispensação de medicamentos sujeitos à prescrição no Brasil,
bem como medidas a serem adotadas
pelo conjunto dos participantes da FT,
pela Anvisa e pelo Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária, tais como ações de
comunicação direcionadas aos profissionais de saúde e aos consumidores.”
Não obstante ser meritória a discussão do tema pela Agência e a
preocupação de seu diretor-presidente
de trazer a lume essa questão, o fato
é que a própria Anvisa e os governos
| Jul - Ago 2013
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Nenhuma norma é
cumprida se não há
punição pelo seu
descumprimento.
Nenhuma punição é
aplicada sem a apuração
da infração.
federal, estaduais e municipais são os
maiores responsáveis pela situação
hoje existente.
De fato, trata-se de um assunto
sério que, coloca em cheque todo o
sistema de vigilância sanitária, no qual
fica patente a deficiência da fiscalização da Agência, justamente em uma
etapa crucial à saúde da população e,
da mesma forma, a completa inoperância dos serviços públicos de saúde
para a população necessitada.
Sem sombra de dúvidas, como enfatizado por Dirceu, há uma cultura da
compra de medicamentos sem receita
no Brasil. Isso se dá pelo fato de que o
brasileiro médio está sujeito ao sistema
público de saúde, composto por hospitais que, com raras e louváveis exceções, estão sucateados e prestam um
atendimento deficiente.
Dentro desse contexto, a população está acostumada a dirigir-se aos
hospitais públicos e aguardar semanas
até ser atendida em uma consulta médica. Dessa forma, como se pode obter uma receita médica sem ser atendido por um médico?
Essa cultura da falta de receita
deve-se a essa lentidão paquidérmica
da saúde pública, que não dá acesso
à maior parte da população ao atendimento médico necessário, fazendo
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com que os doentes busquem aconselhamento não-profissional de seus
vizinhos, parentes e, muitas vezes,
dos farmacêuticos e balconistas de
farmácias.
Saliente-se que não se busca aqui
justificar a errônea invasão de competência ou o risco inconsequente
do “aconselhamento” médico por
leigos, mas apenas se destacar as
raízes do problema discutido, atingindo-se o âmago da questão, e não
analisarem-se medidas perfunctórias e
profiláticas.
Nenhuma medida será efetiva, se
não buscar facilitar o acesso da população, especialmente a de baixa renda, ao atendimento médico adequado.
Não é possível avançar-se na luta pela
receita médica na compra de medicamentos, se não se possibilitar ao doente sua obtenção. Esses pontos devem,
portanto, balizar as políticas públicas e
as ações dos governos.
Por outro lado, se a Anvisa deseja,
de fato, atacar esse tema de maneira
efetiva, além das alardeadas campanhas de conscientização, deve fiscalizar e punir aqueles que infringem a lei.
Nenhuma norma é cumprida se não
há punição pelo seu descumprimento. Nenhuma punição é aplicada sem
a apuração da infração. Raríssimas

infrações são apuradas sem um mínimo de fiscalização. Assim, a Agência
precisa adequar seus instrumentos
para a fiscalização das farmácias e
drogarias, se realmente deseja solucionar o problema.
Já existem normas suficientes sobre a venda de medicamentos sob
prescrição médica – de forma que
novas normas são desnecessárias – e
também já é sabida pela população e
pelos dispensadores a necessidade
das receitas médicas em sua aquisição
– fazendo com que as campanhas,
embora válidas, não sejam essenciais.
O que falta, portanto, é acesso dos
doentes às receitas, e a punição dos
infratores, sendo quaisquer medidas
que não foquem a solução de tais pontos absolutamente inócuas.
Desse modo, é importante a discussão dessa questão pela sociedade,
mas é indispensável a reflexão dos órgãos públicos – nos quais está inclusa
a própria Agência – sobre as causas
da compra de medicamento de venda
sob prescrição médica sem a devida
receita.

Rogério Damasceno Leal é sócio-fundador da VML
Advogados e especialista em Legislação Sanitária.
E-mail: rogerio.leal@vml.com.br
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2º PHARMA POINT
Com o objetivo de contribuir com o aprimoramento dos profissionais da
indústria farmacêutica, o Grupemef (Grupo de Profissionais Executivos da
Indústria Farmacêutica), realizou, em 20 de junho, o 2º Pharma Point, na sede
do Sindusfarma, em São Paulo, com o tema “World Review para Analistas – tendências e oportunidades globais na Indústria Farmacêutica”.
Para abordar o assunto foi convidado o Diretor Comercial do IMS Health,
Paulo Paiva, que mostrou uma visão geral do mercado farmacêutico, apresentando análises sobre a dinâmica de mercado – Global, Latam e Brasil;
Tendências e oportunidades – Global, Latam e Brasil, Preço, Novos Elementos
e Crise Global. Após o encontro, Paiva destacou a importância do Pharma Point
para os profissionais da indústria farmacêutica. “É importante mostrarmos para
os profissionais todas as análises que o IMS está trazendo ao mercado e o
entendimento dessas ferramentas. Essa é uma oportunidade excelente para
estreitarmos a relação com o Grupemef, criando um canal para ouvir e discutir
os serviços que o IMS oferece para a indústria farmacêutica”, aponta Paiva.
Para o Presidente do Grupemef, Humberto Katori, o Pharma Point tem sido
um importante instrumento para que os profissionais tenham uma visão ampla
do cenário global do mercado. O Pharma Point é uma realização do Grupemef
em parceria com o Sindusfarma.

VII JOGOS ABERTOS DO SINDUSFARMA

Em 13 de julho, foi realizada, no
Parque Ibirapuera (SP), a Caminhada
da Solidariedade, que marcou a abertura dos VII Jogos Abertos. Em uma
manhã ensolarada, representantes
das 20 empresas inscritas na competição percorreram 3 km. Como acontece em todos os anos, participantes
e empresas doaram alimentos que
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serão entregues pelo Sindusfarma à
sete entidades sociais da Grande São
Paulo. Pela doação da maior quantidade de alimentos na abertura dos
Jogos, o laboratório Cristália recebeu
o título de Empresa Solidária.
“Com a adesão de mais empresas
aos Jogos Abertos, esperamos realizar um evento ainda mais competitivo.

Ainda há espaço para crescimento e
tenho uma perspectiva muito boa em
relação ao projeto, como a realização
de um passeio ciclístico e de uma atividade recreativa para crianças”, disse
o Dr. Lauro Moretto, Vice-Presidente
executivo do Sindusfarma e idealizador da competição.
Padrinho dos Jogos, o ex-judoca
Henrique Guimarães, medalha de
bronze nas Olimpíadas de Atlanta
(1996), participou do ato de abertura
ao lado do Coordenador de Gestão
das Políticas e Programas de Esporte
e Lazer da Secretaria de Esportes do
Município de São Paulo, Walid Shuqair;
do Diretor do Sindusfarma Walker
Lahmann; do Presidente-Executivo da
entidade, Nelson Mussolini.
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GRITAR, PRA QUE?
Floriano Serra

Não é o nível hierárquico nem a escolaridade que dão a um líder a capacidade de se comunicar
bem com os liderados. Essa capacidade é adquirida pela consciência de que liderar é,
sobretudo, servir.
Excetuando a agressão física, poucas cenas são tão deploráveis no ambiente de trabalho como aquela em
que o gestor grita com o colaborador.
Não importa o motivo. Em qualquer
circunstância, gritar com alguém é um
recurso absolutamente desnecessário,
além de grosseiro, inadequado e ineficaz para seja lá o que for que o líder
pretenda conseguir com isso. No entanto, ainda hoje, em muitas relações
de trabalho, pessoas continuam gritando. Por que isso acontece?
Na origem de todo grito há prepotência e exibição de poder, algo na
linha de “veja quem manda aqui” ou
“não discuta comigo!”. De início, esses
dois conceitos possuem duas graves
falhas: primeiro, o grito constante pode
ser caracterizado como assédio moral,
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e isso é legalmente passível de punição trabalhista. Em segundo lugar, nenhum funcionário irá entender melhor
o que o líder deseja apenas porque ele
usou o grito em vez do tom normal de
voz. Pelo contrário, há até o risco de
comprometer o entendimento da mensagem pelo choque emocional causado no colaborador.
Além de tudo, o grito demonstra
falta de argumentação. No esporte,
diz-se “ganhar no grito”, quando o adversário não tem méritos para ganhar
no jogo limpo. De resto, a autoridade
de um gestor não é qualificada pelo
volume de decibéis de sua voz.
O mais preocupante do grito no
trabalho é que ele demonstra que a
capacidade de comunicação entre os
colegas está tão deteriorada que as

formas educadas de diálogo já não
atendem “às necessidades de entendimento”. Isso é um mau sinal para o
clima da organização e a motivação da
equipe.
De resto, vale lembrar que não é o
nível hierárquico nem a escolaridade
que dão a um líder a capacidade de
se comunicar bem com os liderados.
Essa capacidade é adquirida pelo sentimento de respeito ao próximo. Ou
pela consciência de que liderar é, sobretudo, servir.

Floriano Serra é Psicólogo, Consultor, Palestrante.
Ministra seminários comportamentais. É Presidente
da SOMMA4 Projetos em Gestão de Pessoas,
autor de vários livros e inúmeros artigos sobre o
comportamento humano. Ex-diretor de RH e Qualidade
de Vida de empresas nacionais e multinacionais.
E-mail: florianoserra@somma4.com.br
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Você tem 10 minutos para vender o seu
produto para os médicos?

A gente tem.

www.snifdoctor.com.br
• Mais de 10

minutos a cada visita
• Mais de 84.000 assinantes
• Mais de 180.000 visitas por mês
Ligue (11) 5533-5900 e marque uma
visita com um de nossos representantes.

.com.br
Rua Demóstenes, 967
Campo Belo - São Paulo-SP
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Seu produto por mais tempo perto do
médico mais distante e do mais ocupado.
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A UPpharma
acaba de lançar
sua nova apresentação:
vvveveevrervrsesrseãrsããrsoãosoãoãdoddoidiigdgigdigiitgtiitagatialtaillatlal l
A versão digital da Revista UPpharma é perfeita para
sua Força de Vendas, que está conectada a tudo o
que acontece no segmento e quer informação de
qualidade com velocidade.

• Envio Personalizado

Inserção do logo do laboratório assinante no e-mail para
sua Força de Vendas.

• Valorização do seus profissionais

Sua Força de Vendas merece ficar bem informada, com o
prestígio exclusivo da empresa em que trabalha.

• Informação com velocidade

Sua Força de Vendas recebe o exemplar no primeiro dia da
circulação.

• Interatividade

É possível interagir com as matérias e seus autores, com
links exclusivos.

• Praticidade

Leitura direta das matérias pelos links desenvolvidos no
índice.

• Sustentabilidade

E tudo isso sem o uso de papel e impressão, respeitando o
nosso público e a natureza.

*Valor mensal por propagandista para
assinatura anual. Valor R$ 21,00 ano

Faça agora mesmo a assinatura para sua Força de Vendas!
Tel.: (11) 5533.5900
E-mail: assinatura@dpm.srv.br
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www.dpm.srv.br
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