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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

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.

tutorial

matérias com hot site anúncios

sumárioCaro leitor,
Você está recebendo a primeira edição 
100% digital da Revista UPpharma.
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.
Abaixo um pequeno tutorial explicativo:

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.

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 digital para ter 
acesso completo ao conteúdo complementar 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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Em um mercado cada vez mais competitivo e dinâmico, quem tem informação sai 
na frente. Entretanto, mais do que deter a informação, é preciso saber utilizá-la 
estrategicamente, transformando-a em vantagem competitiva. A Revista UPpharma, 
que acaba de entrar no seu 36º ano, tem mantido seu objetivo de levar a empresas e 
profissionais notícias atualizadas sobre os acontecimentos e tendências do mercado 
farmacêutico.

Durante mais de três décadas, a Revista vem colocando seus leitores a par dos 
assuntos relevantes do setor, sempre de forma imparcial e com responsabilidade.  
Nosso muito obrigado aos laboratórios, profissionais e empresas que têm apoiado 
este trabalho e nos motivado a continuar nesse caminho.

Nesta edição comemorativa do Dia do Médico, mais uma vez consolidamos 
nossa vocação de bem informar o mercado. Nas próximas páginas, os leitores 
poderão conferir uma reportagem especial sobre biofármacos e biossimilares, para 
a qual, além de entrevistarmos os laboratórios que hoje atuam nesse segmento, 
também ouvimos diversos médicos e pesquisadores, que são os que lidam com os 
medicamentos no dia a dia. A opinião desses profissionais é muito importante para 
que as Farmacêuticas possam aprimorar suas linhas de produtos. 

Aproveitamos a ocasião para parabenizar todos os médicos pela passagem do Dia 
18 de Outubro. Sem dúvida, ser médico é mais do que exercer uma profissão.  
É uma dedicação em tempo integral; é abdicar muitas vezes do tempo que teria 
para si, para cuidar da saúde e da vida de outras pessoas. 

Nesta edição comemorativa também não podemos deixar de mencionar os 40 
anos do Grupemef, uma entidade com uma história rica e marcada por grandes 
feitos. Todos os profissionais que fizeram parte  – e ainda fazem – do Grupemef, 
contribuindo, em algum momento, para o crescimento da entidade, sintam-se 
parabenizados e homenageados. Sem dúvida, sem a colaboração de cada um 
de vocês, nos vários momentos, desde a fundação até os dias de hoje, não seria 
possível contar essa história de sucesso.

Aproveitem a leitura! 

Nelson Coelho
Publisher

Editorial
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sumário

DPM Editora lança sexta edição do Prêmio 
Top Suppliers, que se tornou referência para 
os profissionais da indústria farmacêutica.

17Top Suppliers

Considerada uma revolução da medicina 
moderna, a biotecnologia desponta 
como uma forte tendência no mercado 
farmacêutico mundial, criando novos 
caminhos para o tratamento de inúmeras 
doenças. Veja a opinião da indústria, 
médicos e associações de pacientes.

23Biofármacos

Allergan completa 40 anos no Brasil, 
ostentando uma trajetória de sucesso com 
conquistas que garantiram à empresa um 
lugar de destaque no competitivo mercado 
farmacêutico brasileiro.

51Em Foco

 07 Grupemef
Grupemef realiza Assembleia para eleição de 
nova diretoria e ratifica posse da atual gestão. Por 
Humberto Katori.

 09 Sindusfarma
Enfrentar e vencer desafios faz parte da luta do ser 
humano na preservação da saúde e da vida. Essa 
não é uma tarefa exclusiva da IF. Por Lauro Moretto.

 11 Destaque

Grupemef comemora 40 anos e anuncia nova fase 
voltada para o desenvolvimento e capacitação de 
profissionais da indústria farmacêutica.

 54 Notícias

Veja os acontecimentos que agitaram o setor.

 55 Premiação
Confira os ganhadores dos prêmios Excelência em 
Saúde e Segurança do Trabalho (GST), Bumerangue 
e Programa Educacional, do Sindusfarma.

 63 Treinamento
Sem feedback, a equipe sente-se invisível. Veja 
algumas dicas de André Reis e saiba como dar 
feedback técnico para o representante.

Como diferentes colaboradores conseguem lidar com 
as situações que surgem no trabalho, transformando 
desafios em oportunidades. Por Fernando Loaiza

 65 Reciclagem  67 Dose Única
Floriano Serra faz uma analogia entre as recentes 
manifestações populares e a importância de políticas 
de gestão justas, éticas e transparentes.

O Decreto 8.077 da Anvisa proporciona maior 
liberdade regulatória para vários temas e cria maior 
flexibilidade. Por Dr. Rogério Damasceno Leal.

 57 Coluna Legal

Auxiliar as farmácias ou drogarias de pequeno porte 
a profissionalizar a gestão do negócio é um caminho 
para a busca da fidelização. Por Geraldo Monteiro.

 59 Varejo Farmacêutico

As empresas estão revendo suas políticas a fim de 
reeducar os seus líderes a gerir pela influência e não 
mais pela força e poder. Por Arnaldo Pedace.

 61 Recrutamento e Seleção

Com o crescimento dos genéricos, algumas 
empresas passaram a investir em suas marcas 
corporativas. Por Deborah Portilho.

 19 Propriedade Industrial
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Conforme previsto no estatuto da entidade, foi realizada, em 25 de se-
tembro, a Assembleia para eleição da nova diretoria para o triênio 2014/2016 
do Grupemef. Enquanto finalizava esta coluna, a Assembleia ainda não havia 
acontecido, porém, como não tivemos a candidatura de chapas concorrentes 
no período previsto, seguiremos com a atual diretoria para este novo manda-
to. A ratificação da posse significa que teremos uma nova oportunidade para 
criação de outros projetos. Ou seja, renovaremos nossos esforços e estare-
mos focados na implementação de novas atividades, como, por exemplo, os 
Programas de Desenvolvimento e Capacitação Profissional, que serão ofereci-
dos para atender às necessidades de treinamento da indústria farmacêutica. 
Mas este não será o único objetivo da atual diretoria. Aproveitando nossa ex-
pertise, continuaremos a desenvolver pesquisas segmentadas, que formam a 
base de nosso trabalho para o mercado farmacêutico.

Com esse novo posicionamento, atualizamos também o nosso escopo de 
Missão, Visão e Valores, que foi apresentado na Assembleia.

Esperamos atender às expectativas de nossos associados, oferecendo ser-
viços cada vez melhores, a fim de manter a trajetória de sucesso do Grupemef 
que, neste ano, comemora 40 anos de existência.

Parabéns a todos que ajudaram a construir a história desta entidade, com 
ética e profissionalismo.

Estamos a pouco mais de um mês da realização da Lupa de Ouro, uma 
oportunidade de congraçamento para os profissionais da indústria farmacêuti-
ca. Na próxima edição da Revista UPpharma, divulgaremos também a lista com 
os finalistas. Boa sorte a todos! 

Humberto Katori
Diretor-Geral

GRUPEMEF

ESFORÇOS RENOVADOS 
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1O LUGAR:

SHARE OF MIND

CONCEITO

Neste dia tão especial, a AC Farmacêutica, empresa 
integrante do GEN l Grupo Editorial Nacional, 
homenageia todos aqueles que estão ao nosso 
lado sempre; seja cuidando do nosso bem-estar, 
seja desenvolvendo materiais que possam ajudar 
no aprimoramento da prática profissional. Nessa 
área, temos orgulho em contar com experts de 
diferentes especialidades para desenvolvermos o 
melhor conteúdo científico para a classe médica.
 
Prezado Doutor, receba o reconhecimento da 
AC Farmacêutica, uma empresa comprometida 
em disseminar o conhecimento médico!

Dia do Médico

Comprometida com o 
conhecimento médico

Curta a nossa página no Facebook e fique por 
dentro das novidades que preparamos para você:
www.facebook.com/acfarmaceutica

Anúncio ACF_Dia do Médico.indd   1 9/2/2013   10:36:59 AM

http://www.acfarmaceutica.com.br
http://www.acfarmaceutica.com.br
http://www.facebook.com/acfarmaceutica
http://www.facebook.com/acfarmaceutica
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Lauro Moretto

A cada ano, um grande número de novos 
medicamentos é colocado à disposição da 
classe médica para atender à população bra-
sileira. Essas inovações da indústria farmacêu-
tica possibilitam aos médicos combater e curar 
muitas enfermidades que até, recentemente, 
eram impossíveis de ser enfrentadas.

Com os avanços obtidos nas últimas dé-
cadas já se consegue medir os benefícios dos 
medicamentos inovadores. Benefícios esses 
que se refletem no aumento da longevidade e 
na significativa melhora da qualidade de vida 
humana.

Para que se chegasse a esse estágio, os la-
boratórios farmacêuticos reforçaram seu com-
promisso com a qualidade, eficácia, segurança 
e racionalidade do consumo de medicamentos. 
O aprofundamento desses quatro eixos temá-
ticos, preconizados pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), levou ao desenvolvimento de 
terapias ainda mais eficientes e seguras para os 
pacientes.

Simultaneamente, esse processo evolutivo 
foi acompanhado pelo aprimoramento da legis-
lação, que disciplina as atividades relacionadas 
com a pesquisa, o desenvolvimento e a fabrica-
ção de medicamentos, em um processo sem 
paralelo na história. 

A legislação, que compreende atos emana-
dos dos poderes constituídos ou órgãos gover-
namentais específicos de cada país, vem sendo 
gradual e dinamicamente atualizada, no sentido 
de adequá-la às recomendações da OMS e de 
equipará-la às normas estabelecidas por agên-
cias sanitárias de países pioneiros no processo 
de implementação das ciências, da tecnologia e 
do conhecimento na área farmacêutica.

O compromisso do Brasil em nivelar pelo 
alto seu arcabouço regulatório, acompanhando 

DESAFIO 
PERMANENTE

Enfrentar e vencer desafios 
faz parte da obstinada luta do 
ser humano na preservação 
da saúde e da vida. Essa não 
é uma tarefa exclusiva da 
indústria farmacêutica.

SINDUSFARMA
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As soluções inovadoras 
de todos os segmentos 
profissionais ou 
empresariais serão 
sempre valiosas se 
puderem resolver os 
problemas considerados 
ainda insolúveis no campo 
da saúde.

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

o processo adotado por blocos eco-
nômicos ou países de reconhecida re-
putação organizativa, tem avançado, 
não sem algumas divergências entre 
autoridades, entidades associativas 
dos setores empresariais e profissio-
nais e organizações não governamen-
tais – naturais, dada à complexidade 
do processo. O importante é que, em 
geral, o objetivo comum de dotar o 
País com uma legislação moderna na 
área farmacêutica tem prevalecido.

De 1990 em diante, praticamente 
toda a legislação e os regulamentos 
que disciplinam as diversas questões 
relacionadas aos medicamentos foram 
revistos e atualizados: registro, produ-
ção, controle, segurança, eficácia, dis-
pensação, divulgação etc.

O resultado dessa intensa mobili-
zação é atestado pela quantidade de 
medicamentos inovadores lançados 

neste período. Conquista baseada no 
contínuo investimento de recursos fi-
nanceiros e humanos – cada vez maio-
res – na descoberta e no desenvolvi-
mento de novas substâncias.

E apesar dessas espetaculares 
conquistas, ainda há muito a pesqui-
sar e inovar, pois um grande número 

de doenças muito complexas ainda 
nos desafia.

Enfrentar e vencer desafios faz par-
te da obstinada luta do ser humano na 
preservação da saúde e da vida. Essa 
não é uma tarefa exclusiva da indústria 
farmacêutica, embora a participação 
do setor seja mais evidente. As solu-
ções inovadoras de todos os segmen-
tos profissionais ou empresariais serão 
sempre valiosas se puderem resolver 
os problemas considerados ainda in-
solúveis no campo da saúde.

Alcançar essa meta maior sempre 
nos inspirou e desafiou. E continuará a 
estimular o nosso árduo e valioso tra-
balho. 

Uma nova marca. Uma nova fase. 

Visite nosso site: www.panpharma.com.br

Call Center
0800 970 1600

das 07 às 22h

Suporte ePan
0800 702 1700

das 08 às 21h

Suporte ePan
Faça seu pedido pelo ePan
Mais praticidade e agilidade para você

Pedido Eletrônico

A distribuidora que está ao seu lado diariamente, 
sempre em busca das melhores soluções.
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Em 1976,

a Panpharma iniciou 

suas atividades no 

segmento de distribuição

na cidade de 

Goiânia - GO.

Desde então,

nos consolidamos

como uma das principais 

distribuidoras de

 medicamentos 

do país.
Agora somos

uma multinacional

com o objetivo de 

oferecer o melhor serviço 

a todos os clientes 

e parceiros.

mailto:sindusfarma%40sindusfarma.org.br?subject=Contato%20-%20Revista%20UPpharma
http://www.panpharma.com.br
http://www.panpharma.com.br
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Visão empreendedora, dedicação, 
força de vontade, e, acima de tudo, 
persistência. Foram esses ingredientes 
a base do trabalho que levou à funda-
ção do então Grupo de Pesquisadores 
do Mercado Farmacêutico (Grupemef), 
hoje Grupo de Profissionais do Merca-
do Farmacêutico, uma entidade que 
completa 40 anos em 2013 e muito 
tem contribuído para o desenvolvimen-
to dos executivos da indústria farma-
cêutica no País.

A data oficial de fundação da as-
sociação foi 12 de setembro de 1972, 
quando foi publicado, no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, o estatuto do 
Grupemef. Mas tudo começou bem 
antes disso, quando, os fundadores, 
um grupo de profissionais visionários e 
que já se mostrava à frente de seu tem-
po, percebeu a necessidade de buscar 
novas estratégias para se conhecer 

melhor as necessidades do segmento 
farmacêutico em um país com dimen-
sões continentais e com particularida-
des nas suas várias regiões.

Até a década de 1960, pouco se 
conhecia sobre os números da in-
dústria farmacêutica. Os laboratórios, 
por sua vez, costumavam guardar as 
informações mercadológicas a sete 
chaves. 

Por volta dos anos 60, um grupo 
formado por Triestino Perri, que atua-
va na Laborterápica Bristol, e alguns 
colegas do mesmo laboratório, como 
João Cláudio Pereira dos Santos e 
Marcos Campomar, preocupado com 
o destino da pesquisa de mercado, já 
se reunia informalmente com profissio-
nais de outras Farmacêuticas para a 
troca de ideias e experiências sobre o 
segmento.

Essa iniciativa ganhou corpo e, no 
final da década de 1960, exatamente 

em 6 de outubro de 1967, aconteceu 
a primeira reunião dos pesquisadores 
de mercado para formalizar as ações 
que já vinham sendo implementadas 
por eles, sem que houvesse um grupo 
estabelecido formalmente. 

Primeiro Boletim

A partir daí, as reuniões passaram 
a acontecer regularmente. Aos pou-
cos, as empresas perceberam que a 
troca de informações era algo bené-
fico para todo o setor.  Três anos se 
passaram e os fundadores decidiram 
criar um nome para a entidade, que já 
tinha uma atividade intensa de traba-
lho. Em 19 de novembro de 1971, foi 
finalmente documentada a criação do 
Grupemef. 

O principal objetivo da associação 
que estava nascendo era a troca de 
informações e o desenvolvimento téc-
nico e profissional dos pesquisadores 
da indústria farmacêutica. 

Na época da publicação do esta-
tuto da entidade, no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, em 1972, foi 
lançado também o primeiro “Boletim 
Grupemef”, que se tornou a base para 
a criação da Revista Grupemef alguns 
anos mais tarde.

Sala emprestada

As primeiras instalações do Grupe-
mef foram em uma sala, cedida pelo 
IMS, único fornecedor na época  de 
auditoria de Pesquisa de Mercado. 
Em 1974, foi fechado o contrato do 
primeiro aluguel de uma nova sede, lo-
calizada na Alameda Iraé, em Moema, 

Reinauguração da sede pós-reforma.

DESTAQUE

OS 40 ANOS DO
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A seriedade, persistência e força de vontade 
dos profissionais que estiveram à frente nas 
várias gestões foram fundamentais para 
que a entidade ganhasse respeitabilidade e 
credibilidade.

onde o Grupemef permaneceu por dez 
anos, até a compra da sede própria na 
Rua Roque Petrella, em São Paulo, lo-
cal onde a entidade permanece até os 
dias de hoje.

A partir daí, o Grupemef prosperou 
e surgiram novas conquistas. A serie-
dade, persistência e força de vontade 
dos profissionais que estiveram à fren-
te nas várias gestões foram fundamen-
tais para que a entidade ganhasse res-
peitabilidade e credibilidade.

Em 1988, o mercado farmacêutico 
reconhecia a importância do trabalho 
do Grupo, que já contava com a par-
ticipação de outros profissionais, além 
dos pesquisadores de mercado. Foi 
então necessária uma mudança no 
estatuto. O Grupemef passou a ser 
denominado Grupo dos Profissionais 
Executivos do Mercado Farmacêutico 
em vez de Grupo de Pesquisadores do 
Mercado Farmacêutico, porém, man-
teve-se a sigla. Com isso, a entidade 
ganhou voz no contexto do marketing 
farmacêutico brasileiro, contribuindo 
também para o desenvolvimento dos 
profissionais dessa área.  

Lupa de Ouro

A Lupa de Ouro, uma das grandes 
realizações do Grupemef, também 
surgiu no passado, graças à dedica-
ção dos fundadores e diretores que 
estiveram à frente da entidade ao lon-
go dessas quatro décadas.  O fato é 
que desde a fundação da associação, 
os profissionais se reuniam no final do 
ano em eventos de confraternização, 
que aconteciam durante o dia. Era 
uma ocasião muito esperada pelos 
profissionais e pelo mercado.

Assim, em 11 de dezembro de 
1981, realizou-se  o primeiro  Congra-
çamento de Marketing Farmacêutico, 
no Rio de Janeiro.

Desde 1983, a confraternização 
vem ocorrendo na capital paulista. 
Hoje, o Congraçamento é realizado à 
noite, sempre no mês de novembro.

O nome Lupa de Ouro foi adotado 
em 1980. Antes, em 1976, o Grupemef 
criou um prêmio denominado Sherlock 
de Ouro, de Prata e de Bronze para re-
conhecer as estratégias de marketing. 
O nome não foi aprovado, mas a lupa 
foi aceita como marca visual do evento 
até os dias de hoje.

Novo posicionamento

Hoje, o Grupemef continua firme em 
seus objetivos de contribuir para o apri-
moramento dos profissionais do mer-
cado farmacêutico. Ao longo dessas 
quatro décadas, a entidade se adaptou 
às mudanças e se manteve atenta às 
transformações do segmento. Diante 
disso, a atual diretoria, encabeçada por 
Humberto Katori, tem focado em ações 
voltadas para atualização e recicla-
gem dos executivos dos laboratórios. 
“Queremos auxiliar na capacitação dos 
profissionais, que sempre foi um dos 
pilares da entidade e continua fazendo 
parte de nossa missão. Hoje, temos 
muitos outros fornecedores de infor-
mações mercadológicas, que podem 
atender às necessidades do mercado. 
O Grupemef continuará realizando pes-
quisas mais segmentadas tipo Ad hoc, 
mas também criará programas de de-
senvolvimento profissional para várias 
posições e áreas da indústria farmacêu-
tica”, explica Katori.

A partir desse novo posicionamen-
to, o Grupemef oferecerá, por exem-
plo, treinamentos, cursos a distância, 
programas de e-learning, bem como 
continuará promovendo os Pharma 
Points e encontros que contribuam 
para atualização e reciclagem dos exe-
cutivos. 

“A proposta é aproveitar a expe-
riência em pesquisas para conhecer 
as necessidades das empresas, crian-
do programas voltados exclusiva-
mente ao setor. Já temos parceiros e 
prestadores de serviços, que irão nos 
ajudar a formatar esse projeto. Temos 
um mercado crescente que precisa 
de pessoal qualificado para colocar a 
indústria farmacêutica brasileira cada 
vez mais em destaque no cenário 
mundial”, revela Katori.

Parabéns a todos os profissionais 
que ajudaram a construir a trajetória de 
sucesso do Grupemef – como Oswal-
do Escobar Sobrinho, Paulo Freire, Pe-
dro Zaini, Abinel Rocha, Antonio Cos-
ta, Fernando Costa, Eleni Efcarpidis, 
Douglas Holanda, Antonia Rodrigues, 
entre tantos outros, que, ao longo des-
ses 40 anos, fizeram parte dessa gran-
de história e não mediram esforços 
para tornar o Grupemef uma entidade 
respeitada, ética e séria durante várias 
décadas.

Foi solicitado a profissionais da IF, 
que atuaram ou se relacionam com o 
Grupemef, que escrevessem um de-
poimento, os quais publicamos a se-
guir:

Humberto Katori
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Acompanhei a trajetória do Grupe-
mef desde o início. Logo na gestão de 
1972/73, assumi o cargo de Diretor-Te-
soureiro, quando tinha apenas 22 anos. 
Em 1974/75, fui Vice-Presidente e, na 
gestão de 1976/78, presidi a entidade. 
Como o grupo era muito comprometi-
do e trabalhava intensamente, vários 
projetos foram implementados com 
sucesso. Um deles, do qual me orgu-
lho, foi o lançamento, em 1972, do pri-
meiro Boletim Grupemef, que circulou 
até 1978, precedendo a Revista Grupe-
mef. Era um trabalho bem rudimentar. 
Como não dispúnhamos de tecnologia, 
os textos e artigos eram datilografados 
pela então secretária Leda Marinho de 
Melo da Silveira, a Toninha da época, 
que rodava o boletim no mimeográfo, 
grampeava e distribuía para o mercado. 
A Leda teve uma participação funda-
mental no Grupemef. Para se ter ideia, 
a casa dela chegou a ser sede provisó-
ria da associação, depois que saímos 
da sala cedida pelo IMS.

Em 1978, lancei a Revista Grupe-
mef. Foi um projeto audacioso, des-
denhado por muitas pessoas, que 
achavam ser muito complexo editar e 
distribuir uma revista. Mas a decisão se 
mostrou acertada. 

DESTAQUE

Em 1978, na gestão em que fui 
Presidente, realizamos o primeiro Con-
gresso Latino-Americano de Marketing 
Farmacêutico, que recebeu diversos 
congressitas internacionais. Sem ex-
periência alguma nessa área, conse-
guimos promover o nosso primeiro 
grande evento. Nesse aspecto, vale 
ressaltar a importância de Marli Gal-
vani, uma profissional que trabalhava 
na área de eventos e que contratamos 
para nos auxiliar. Ela abraçou o projeto 
e, com muita sabedoria e competên-
cia, nos ajudou a fazer do Congresso 
um sucesso internacional. Na época, 
a diretoria tinha também funções bem 
definidas. Os grupos de trabalho e as 
comissões propunham e implementa-
vam diversos projetos. Proporcionáva-
mos, na época, pesquisas de salário 
da Força de Vendas; de número de 
profissionais de vendas; pesquisas de 
vendas por cidade, entre outras. Tudo 
isso sem computador. Ou seja, tabu-
lávamos os dados, datilografávamos 
e depois fazíamos os gráficos tudo na 
mão. 

Já em 1997, quando eu já tinha 
saído da entidade e da indústria, enca-
becei outro importante projeto: a reedi-
ção da Revista Grupemef, que estava 

fora de circulação desde 1994. Propus 
ao então Presidente, Douglas Holan-
da, reeditar a Revista a custo zero, e a 
publicação voltou a circular na indús-
tria farmacêutica.

Na verdade, os anos em que passei 
no Grupemef foram um grande apren-
dizado. Posso dizer que o Grupemef 
me ajudou a ser empreendedor e me 
trouxe maturidade. Aprendi a liderar, a 
ter segurança para enfrentar desafios, 
a respeitar as pessoas, a me despir de 
preconceitos, ou seja, foi uma expe-
riência que me ajudou a ser também 
uma pessoa melhor. É um orgulho ter 
ajudado a escrever essa grande histó-
ria.

Paulo de Abreu Freire, Consultor da Nave 5 Consultores 
Empresariais, foi Presidente do Grupemef na gestão 
1976/78

Quando da criação do Grupemef, na década de 1970, eu trabalhava na área 
de Inteligência de Mercado da indústria farmacêutica. Participei e acompanhei 

os idealizadores dessa entidade, que, mesmo cansados após um dia de traba-
lho, se dedicavam com entusiasmo em discussões detalhadas para criação 
de cada pesquisa, que, na época, eram importantes ferramentas para o tra-
balho do pesquisador de mercado.

Fui frequentadora assídua de todas as assembleias, cursos, eventos etc., 
que o Grupemef promovia aos associados. Depois, já como funcionária da 

entidade, procurei, com transparência, administrar os trabalhos e contatos 
com todos associados, incentivando todos a participarem com frequência, tanto 

das pesquisas quanto dos eventos, contribuindo para os objetivos, para sucesso 
e sobrevivência do Grupemef. Poder comemorar os 40 anos do Grupemef é motivo 
de orgulho para mim. É uma grande satisfação fazer parte dessa história. Espero que 
todos os associados e profissionais da indústria continuem participando e contribuindo 
com suas solicitações e ideias para o crescimento da entidade, mantendo sempre um 
vínculo forte de parcerias.

Antonia Rodrigues, Gerente-Administrativa do Grupemef
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DESTAQUE

A atuação do Grupemef nestes 40 anos na área de Inteligência de Merca-
do foi extremamente importante, não somente por sua representatividade, mas, 
principalmente, pelo trabalho ético, transparente e agregador em prol da indús-
tria farmacêutica brasileira.

Nelson Mussolini, Presidente-Executivo do Sindusfarma

Fui Presidente do Grupemef du-
rante nove anos, mas já havia atuado 
como Diretor de Comunicação em 
gestão anterior. Durante o período 
como Presidente, mudamos o local e o 
horário de realização da Lupa de Ouro, 
que acontecia durante o dia, no antigo 
Hotel Hilton, no Centro velho de São 
Paulo, para o WTC. Depois fizemos a 
primeira edição do evento à noite. E no 
terceiro ano, demos início ao evento 
no Teatro Alfa Real, onde foi realizada 
a cerimônia de premiação, seguida de 
um jantar no Hotel Transamerica. 

No segundo mandato, fizemos a 
reforma da sede em que Grupemef 
voltou a funcionar, com a inaugura-
ção da Sala Omilton Visconde, fun-
dador da Biosintética, que havia sido 
também Presidente do Sindusfarma e 
com quem tive o privilégio de aprender 

Nestes últimos 40 anos, o Grupemef teve um papel fundamental para aglutinar profissionais de marketing e de 
pesquisa de mercado da indústria farmacêutica. Uma plataforma de contatos entre colegas da indústria e de desen-
volvimento profissional. O prêmio anual de marketing do Grupemef é um marco e reconhecimento importante para 
toda a indústria. Acredito que sua neutralidade foi um fator decisivo para o seu sucesso. O fornecimento de dados 
referente ao nosso setor, respeitando a ética e as normas ‘antitruste’, também foi uma contribuição importante.

Theo van der Loo, Presidente da Bayer S.A

muito a respeito do setor farmacêuti-
co. Investimos muito para trazer novos 
profissionais e perspectivas por meio 
do lançamento dos Pharma Points. 
Também desenvolvemos a versão ele-
trônica da agenda dos profissionais do 
mercado e lançamos o site Grupemef.

O último período de gestão foi de-
dicado à consolidação da entidade, ao 
relançamento da Revista Grupemef e 
à primeira versão do MBA de Marke-
ting Farmacêutico em parceria com a 
ESPM/SP.

Tive a colaboração de grandes 
amigos e profissionais do setor (Reinal-
do Capezutto, Ana Maria Antonucci, 
Fabiana Scorzafava, Christian Borup, 
para citar os que ficaram comigo nos 
noves anos), grandes parceiros (DPM/
QSP, Marketing Ware, Resulta/CNP, 
Midori Yamamoto, Claudia Zanotto, 
Pedro Luis Paulucci, entre tantos ou-
tros), além da melhor e mais querida 
conselheira Antonia (Toninha) Rodri-
gues, que me ajudaram a identificar as 
necessidades do setor e traduzi-las em 
eventos, pesquisas, palestras e diver-
sas outras atividades.

Sempre tive o Grupemef como uma 
escola ou ambiente de desenvolvimen-

to. Nos 12 anos em que desempenhei 
atividade lá, tive a oportunidade de 
testar hipóteses, discutir ideias, ouvir e 
ser ouvido, planejar e implementar pro-
jetos, levando em conta a expectativa 
de inúmeros profissionais. Cada um 
com uma realidade diferente. Aprendi 
a dialogar com  pessoas de cargos di-
versos – ‘do porteiro ao Presidente da 
Companhia’, tendo o cuidado de pre-
servar a imagem da entidade, a minha 
própria e dos colegas que me ajuda-
ram neste período. Foi um exercício 
sem igual, que agregou em minha vida 
pessoal e profissional.

O setor precisa – e sempre precisa-
rá – de bons profissionais. Não apenas 
os com formação acadêmica de pri-
meira linha, mas os com competência 
para atender às novas demandas e ten-
dências do setor. O Grupemef tem, por 
dever de ofício, ‘ler o mercado e identi-
ficar as tendências’ com antecedência 
suficiente para colaborar no desenvolvi-
mento destes profissionais.

Douglas Holanda, Sócio-Diretor da DHD Business, 
foi Presidente do Grupemef por três gestões: 1995/98; 
1998/2001; 2001/04
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 Comecei a frequentar o Grupemef em 1973 e, desde cedo, envolvi-me com a 
necessidade de criação de novos trabalhos que demandavam, na época, a área 

de Pesquisa de Mercado. Como meu foco sempre foi voltado ao principal per-
sonagem do Marketing Farmacêutico, ‘o Representante’, criei uma pesquisa 
chamada Perfil do Homem de Campo e, com isso, obtive o reconhecimento 
do Grupemef por meio da primeira Lupa de Ouro, pela criação da Pesquisa 
em 1976. Neste ano, o colega Álvaro Pacheco Valente também foi ganhador 
da Lupa de Ouro, pela criação da Pesquisa Previsão de Vendas. Entre os 

anos de 1978 e 1980, fui Presidente da entidade, e, com o know-how adquiri-
do na gestão anterior, do então Presidente Paulo Abreu Freire (76/78), quando 

fui Vice-Presidente, realizamos vários projetos, como o primeiro Congresso Brasi-
leiro de Marketing Farmacêutico, no Rio de Janeiro, com 204 participantes. 

Demos ainda continuidade aos formais Grupos de Trabalho de Pesquisa, Revista e 
Cultural; realizamos várias reuniões de aprimoramento profissional e palestras, envolvendo temas dirigi-
dos às áreas de Marketing Farmacêutico. Criamos um projeto para as assembleias bimestrais “Como 
faço”. 

É muito importante observar que nesta fase áurea, a sede da entidade reunia diariamente vários 
profissionais pertencentes aos grupos, que trabalhavam com cronograma de melhorias e de aperfeiço-
amento das pesquisas. De uma forma muito particular, o Grupemef foi muito importante para a indústria 
farmacêutica nessa época. Reuníamo-nos com muita frequência (2, 5, 10, 20 e até 40 profissionais) para 
um simples encontro de troca de experiências, como em um almoço e até em um inesquecível chopi-
nho, seja em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

Nessas oportunidades conversávamos, entre outros assuntos, sobre as pesquisas de necessidades 
comuns, bem como colhíamos e trocávamos experiências do dia a dia. Muitos de nossos chefes - tuto-
res da época –, sugeriam trocar ideias com colegas para a eventual efetivação de um projeto, por mais 
simples que fosse.

Posso dizer com segurança que o Grupemef foi uma parte importante de todo o alicerce de minha 
vida profissional. Recordo-me que, em 1980, era sócio e participava de cursos e palestras da “ADVB” – 
Associação Brasileira dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, e recebi uma comunicação sobre 
a eleição do Gerente do Ano (na avaliação de currículos, elegiam-se os cinco principais profissionais).

Com segurança não de ganho, mas de participação, enviei meu currículo. Um colega da empresa 
advertiu-me: “Sabe quando você vai ganhar este prêmio? Nunca!”. Mas, por incrível, fui à final, passan-
do por uns 700 concorrentes e 25 finalistas, e ganhei. Aliás, neste ano, 1980, o Grupemef me reservou 
também a Lupa de Ouro – como Destaque do ano!       

Realmente, a entidade cresceu e atingiu a sua maturidade. Basta citar o maior evento anual do Setor 
Farmacêutico – o ‘Oscar da Indústria Farmacêutica’, a Lupa de Ouro do Grupemef. Por outro lado, as 
coisas tomaram um rumo desgastante, para a comunicação de profissionais e pessoas. Quem hoje 
consegue reunir grupos? Pessoas? Entidades afins? Após a era industrial, ao final da década de 1980, 
veio a Era da Informação. E agora sendo bem claro, estamos nas gerações – faço parte também – da 
era digital. Às vezes, conversamos, às vezes nos reunimos, mas sempre devo estar com os meus equi-
pamentos de comunicação ativos. 

Ouvi dizer que o Grupemef está iniciando uma nova fase, voltando suas atividades para criação de 
programas dirigidos à maior capacitação dos profissionais da indústria farmacêutica. Este seria o prin-
cípio das necessidades, o meio, mas não o fim, pois a luta continua. Meu carinho e reconhecimento 
pelo Grupemef são enormes como profissional do setor, mas tenho a certeza de que esta selecionada 
entidade saberá encontrar caminhos e objetivos principais para cada fase e necessidade. Aprendi com 
o dia a dia que o maior patrimônio de um ser humano são as amizades! Com elas, montamos equipes, 
criamos, decidimos, realizamos e aperfeiçoamos, tudo ou parte de tudo. 

Oswaldo Escobar Sobrinho, Gerente Comercial do Close-Up, foi Presidente do Grupemef na gestão 1978/1980
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A 6ª edição da premiação Top 
Suppliers, um levantamento realizado 
anualmente pela Revista UPpharma e 
Sistema Informativo SnifBrasil, ambos 
da DPM Editora, já começou a ser de-
senvolvida. O objetivo é apontar as em-
presas mais conceituadas do mercado 
farmacêutico em várias categorias e em 
duas classificações distintas (share of 
mind e conceito).

Para eleger os melhores fornece-
dores, é enviado eletronicamente um 
questionário de avaliação aos profis-
sionais da indústria farmacêutica, que 
se utilizam desses serviços do merca-
do. Os respondentes indicam aqueles 
que consideram mais qualificados em 
cada uma das categorias e nas duas 
classificações.

Em sua sexta edição, o prêmio Top 
Suppliers ganhou amadurecimento e 
credibilidade. Cada vez mais, a pesqui-
sa tem sido adotada como uma ferra-
menta de trabalho que auxilia na esco-
lha dos melhores parceiros comerciais.

Além disso, também contribui para 
o desenvolvimento de fornecedores de 
toda cadeia farmacêutica. Trata-se de 
uma pesquisa esperada que já faz par-
te, inclusive, do calendário de eventos 
de várias empresas, que concorrem à 

Os vencedores da sexta 
edição serão conhecidos 
em março de 2014, 
em cerimônia para 
entrega dos troféus e 
certificados.
premiação e se utilizam da conquista do 
prêmio como uma estratégia de marke-
ting para divulgação de seus produtos e 
serviços ao mercado (veja mais no hot 
site). 

Na primeira edição da Revista 
UPpharma de 2014, serão divulgados 
os nomes dos finalistas. Já os grandes 
vencedores serão conhecidos em mar-
ço do próximo ano, em uma cerimônia 
para entrega dos troféus e certificados.

O Prêmio conta com o apoio do 
Sindicato da Indústria de Produtos 

PREMIAÇÃO TOP SUPPLIERS INICIA 
SUA SEXTA EDIÇÃO
E TORNA-SE REFERÊNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA 

TOP SUPPLIERS

Suppliers

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

Desde o início, quando surgiu a ideia 
de criar um projeto para conceituar os 
melhores fornecedores do mercado far-
macêutico, a DPM Editora teve como 
preocupação garantir a total imparciali-
dade nos resultados. 

Nesse sentido, é importante ressal-
tar que na Pesquisa Top Suppliers os 
participantes são convidados a votar 
espontaneamente nas empresas que 
consideram os melhores fornecedores 
em cada área apurada, ou seja, não é 
preciso inscrição prévia. Além disso, a 
participação dos profissionais não está 
ligada a qualquer tipo de premiação ou 
bonificação.

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

APOIO MÍDIAS OFICIAIS

www.snifbrasil .com.br

up142

http://dpm.srv.br/top-supplier.php
http://www.credinfar.com.br/SC/
http://www.sindusfarmacomunica.org.br/
http://sbmf.org.br/
http://www.abcfarma.org.br/
http://www.grupemef.com.br/
http://www.snifbrasil.com.br
http://dpm.srv.br/revista-atual.php
http://www.snifbrasil.com.br
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Suppliers
2012

PrêmioÉ enviado eletronicamente um 
questionário de avaliação aos 
profissionais da Indústria Far-
macêutica, que se utilizam 
desses serviços do mercado.

•	 Rede de Farmácias / Drogarias

•	Gráficas

•	 Agências de Viagens
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•	Capacitação Profissional

•	Distribuidora de Medicamentos

•	 Pesquisa Ad hoc

•	 Pesquisa Contínua

•	 Instituições Financeiras / Bancos

•	Hotel para Eventos / Viagens / Congressos

•	 Editoras de Publicações Científicas

•	 Equipamentos de Informática - Hardware

•	 Automóveis para Frota

•	 Automóveis para Executivos

•	 Agências de Propaganda Virtual - Web

•	 Software - Comercial / Produção / Automação

•	 Empresas de PBM

A DPM Editora recebe o ques-
tionário dos respondentes e 
compila os dados.

Os grandes Vencedores serão co-
nhecidos em março de 2014, na 
cerimônia para a entrega dos tro-
féus e certificados.

Na primeira edição 
da Revista UPphar-
ma de 2014, serão 
divulgados os no-
mes dos finalistas.

Os Respondentes indicam 
aqueles que consideram 
mais qualificados em cada 
uma das categorias.
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http://www.epharma.com.br/
http://www.gruporesulta.com.br/
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Sabe-se que os medicamentos 
genéricos são mais baratos do que 
os medicamentos de referência pelo 
fato de seus fabricantes não precisa-
rem fazer investimentos em pesquisas 
para o desenvolvimento desses pro-
dutos. Mas, de acordo com informa-
ções constantes do site da Anvisa e 
da Associação Brasileira das Indús-
trias de Medicamentos Genéricos (Pró 
Genéricos), existe um segundo motivo 
que explicaria esse menor custo. Ele é 
citado na seção “FAQ” (perguntas fre-
quentes) do site da associação:

08) Por que o medicamento gené-
rico é mais barato?
... Outro motivo a ser conside-
rado diz respeito ao marketing.  
Os fabricantes de medicamentos 
genéricos não necessitam fazer 
propaganda, pois não há marca a 
ser divulgada.  

Esse era, de fato, um dos princí-
pios básicos da filosofia dos genéricos 
quando esse tipo de medicamento foi 
instituído em 1999, por meio da Lei 
9.787/99 (Lei dos Genéricos). Contu-
do, há muitos anos essa não é mais a 
realidade que se observa no mercado. 

Com efeito, em vista do crescente 
número de fabricantes de genéricos, 
algumas empresas passaram a inves-
tir em suas marcas corporativas como 
forma de se diferenciar, e acabaram 
criando uma nova categoria de medi-
camentos: os brand generics, ou seja, 
“os chamados genéricos de marca, 
que são cópias de medicamentos que 
levam o nome da fabricante do gené-
rico”, como comentou Antonio Britto, 
Presidente-Executivo da Associação 
da Indústria Farmacêutica de Pesqui-
sa (Interfarma), em entrevista ao Jornal 
Valor Econômico, em 14 de abril de 
2011. 

Deborah Portilho 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A CRESCENTE IMPORTÂNCIA DAS 
MARCAS CORPORATIVAS

Diante do crescente 
número de fabricantes 
de genéricos, algumas 
empresas passaram a 
investir em suas marcas 
corporativas como forma 
de se diferenciar.

Com base nessa nova filosofia, as 
empresas de genéricos passaram a 
fazer vultosos investimentos, não só 
em propaganda, mas em diversas es-
tratégias de marketing. Nesse sentido, 
de acordo com matérias veiculadas 
na mídia nos anos de 2009 e 2012, 
os investimentos feitos pelas maiores 
empresas do segmento de genéricos 
giraram em torno de R$ 20 a R$ 40 
milhões por ano. E esses investimen-
tos vêm dando retorno para essas 
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empresas, particularmente para as 
que optaram pela divulgação e pelo 
fortalecimento da imagem de suas 
marcas corporativas em veículos de 
massa.

Esse resultado positivo das propa-
gandas das marcas corporativas foi 
comprovado por uma recente pesqui-
sa, realizada pelo Instituto Datafolha, 
durante 12 meses, juntamente com o 
Instituto de Ciência Tecnologia e Qua-
lidade Industrial (ICTQ), a qual foi publi-
cada na Revista Guia da Farmácia, de 
agosto de 2013. A pesquisa foi sobre 
a confiança dos consumidores nos la-
boratórios farmacêuticos (todos e não 
apenas os de genéricos). A pergunta 
feita de forma espontânea aos consu-
midores foi a seguinte: “Das marcas 
que você conhece, qual considera 
a mais confiável?”. A figura 1 mos-
tra o ranking dos 14 laboratórios mais 
confiáveis, segundo a pesquisa.

Pode-se dizer que o resultado 
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PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
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Figura 1

dessa pesquisa foi bastante 
surpreendente, na medida em que 
a confiança dos consumidores na 
empresa Medley foi maior até do que a 
confiança em empresas farmacêuticas 
multinacionais, conhecidas dos 
consumidores brasileiros há décadas, 
tais como Johnson & Johnson e 
Bayer. Com efeito, por melhores que 
sejam os produtos da Medley (o que é 
inegável), ela foi fundada em 1997, ou 
seja, está no mercado apenas há 16 
anos, enquanto que a J&J chegou ou 
Brasil em 1933 e a Bayer em 1886 – 
respectivamente 80 e 117 anos. 

Mas não é só a questão do tempo 
de mercado. Praticamente todos os 
consumidores brasileiros conhecem 
– e confiam – nos produtos Johnson 
e Bayer, e também estão bastante fa-
miliarizados com o slogan “se é Bayer 
é bom”. Por tudo isso, o resultado 
de lembrança espontânea de marca 
(quando indagados “das marcas que 

você conhece qual considera a mais 
confiável?”)  de 29% para a Medley, 
contra 16% alcançados pela J&J e 
10% pela Bayer é, no mínimo, surpre-
endente. Tais resultados, aliados ao 
fato de que empresas como Pfizer – a 
maior farmacêutica do mundo – No-
vartis, Schering e Merck sequer che-
garam a 5% de lembrança de marca, 
certamente, devem ser merecedores 
da atenção do marketing das empre-
sas multinacionais. 

É claro que esse resultado não é 
um indício de falta de confiança dos 
consumidores nesses laboratórios, 
mas sim de falta de lembrança des-
sas marcas corporativas. De qualquer 
forma, uma única pesquisa não é su-
ficiente para que os laboratórios multi-
nacionais alterem suas estratégias de 
divulgação de marca, mas, segura-
mente, os profissionais do marketing 
devem ficar atentos para essa aparen-
te nova tendência na área farmacêuti-
ca. Sim, porque, em outros segmen-
tos isso que se discute já é fato. As 
propagandas da Unilever, por exem-
plo, há algum tempo já ostentam o 
grande “U” estilizado, e a Procter & 
Gamble tem divulgado sua marca cor-
porativa com mais destaque que seus 
produtos.

Ao que tudo indica, se essa ten-
dência se confirmar, a marca corpora-
tiva dos laboratórios aos poucos deve 
deixar de ser apenas um pequeno 
nome ou logo de uso obrigatório na 
base das embalagens, para ocupar 
um lugar de destaque, tanto na pró-
pria embalagem quanto na mente dos 
consumidores. Isso porque a con-
fiança do consumidor que, até pou-
co tempo era depositada apenas nas 
marcas específicas dos medicamen-
tos, agora é depositada também nas 
marcas corporativas, particularmente 
nas dos brand generics. 

PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Considerada uma revolução da 
medicina moderna, a biotecnologia 
desponta com uma forte tendência no 
mercado farmacêutico mundial, crian-
do novos caminhos para o tratamen-
to de inúmeras doenças de natureza 
crônica, como diabetes, câncer, artrite, 
entre outras. Na outra ponta, também 
se mostra uma estratégia interessante 
para os laboratórios atuarem em tem-
pos de alta competitividade, marcados 
pela expiração de patentes de grandes 
marcas, escassez de produtos inova-
dores e crescimento dos genéricos.

Nos Estados Unidos e na Europa, 
por exemplo, os medicamentos bio-
lógicos e os biossimilares já são uma 

realidade há bastante tempo. Diferen-
temente das drogas sintetizadas qui-
micamente, os medicamentos bioló-
gicos são aqueles produzidos a partir 
de células vivas modificadas genetica-
mente, visando gerar mecanismos de 
defesa equivalentes aos do organismo.

Pela sua estrutura complexa e pelo 
fato de serem extraídos de linhagens 
celulares, são difíceis de serem produ-
zidos. Além disso, as etapas de pro-
dução de um medicamento biológico 
requerem instalações especiais, que 
são estritamente controladas.

Estima-se que cerca de 350 mi-
lhões de pacientes em todo o mundo 
usam medicamentos biológicos para o 

tratamento de doenças como câncer, 
artrite reumatoide e esclerose múltipla.

Já os biossimilares são definidos 
pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) como medicamentos biológicos 
que são similares em termos de quali-
dade, segurança e eficácia aos bioló-
gicos de referência já aprovados.  Mas 
as tentativas de reproduzir um medi-
camento biológico podem levar a um 
produto mais ou menos semelhante 
ao medicamento original, mas nunca 
idêntico, como acontece com os ge-
néricos, que partem de uma síntese 
química. Da mesma forma, os biossi-
milares necessitam de um processo 
de desenvolvimento que garanta sua 

Se as projeções se confirmarem, biotecnológicos 
representarão 50% dos top 100 produtos do 
mercado mundial.

ESPECIAL BIOFÁRMACOS

OS NOVOS CAMINHOS DA INDÚSTRIA 
FARMACÊUTICA
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eficácia e segurança e, a rigor, têm 
um custo mais acessível. Sua eficácia 
e segurança só podem ser realmente 
comprovadas por estudos clínicos. 
Surgiram como uma alternativa mais 
barata para facilitar o acesso de um 
maior número de pessoas a tratamen-
tos inovadores.

Crescimento surpreendente

Nos últimos anos, o mercado de 
biotecnologia mundial tem se mos-
trado bastante atrativo. Somente em 
2011, movimentou mundialmente 
US$ 100 bilhões. 

De acordo com a IMS Health, o 
mercado mundial de biológicos é es-
timado em torno de US$ 140 bilhões, 
17% do total do segmento farmacêu-
tico, mas crescendo acima de 20% ao 
ano. Já o setor de biossimilares vale 
hoje menos de US$ 1 bilhão, mas deve 
crescer em torno de 90% ao ano até 
2015.

Atualmente, existem mais de 250 
drogas biológicas sendo comerciali-
zadas no mundo, que atendem algo 
em torno de 400 indicações. Mais de 
300 novos produtos também estão em 
fase de avaliação, dos quais a metade 
envolve o desenvolvimento de fárma-
cos para o tratamento dos vários tipos 
de câncer e doenças autoimunes. Se 
as projeções se confirmarem, os bio-
tecnológicos representarão 50% dos 
top 100 produtos do mercado mun-
dial. O maior crescimento se dará prin-
cipalmente nas economias emergen-
tes, como alternativa à ampliação do 
acesso a medicamentos.

Além disso, a previsão é que em 
2017 sete dos dez principais produ-
tos farmacêuticos de maior receita 
em todo o mundo sejam biológicos. 
Atualmente, aproximadamente 30% 
do portfólio farmacêutico global é com-
posto por medicamentos biológicos. 

O fato é que os biofármacos são 
uma aquisição recente para a medi-
cina. Os primeiros produtos a serem 

comercializados foram as insulinas, 
no início da década de 1980, segui-
dos por eritropoetinas e hormônios 
do crescimento. Tais moléculas iniciais 
eram simplesmente moléculas protéi-
cas repositoras, ou seja, substituíam 
hormônios naturais em pacientes que 
apresentavam deficiência de sua pro-
dução. “Muitos desses hormônios, 
antes do advento da técnica de re-
combinação do ADN [ácido desoxirri-
bonucléico, uma molécula que contém 
toda a informação genética de cada 
indivíduo], eram obtidos de animais ou 
de cadáveres, e traziam enormes pro-
blemas de falha terapêutica e de imu-
nogenicidade. Mas desde o fim dos 
anos 80, surgiram os anticorpos mo-
noclonais e as proteínas de fusão, uma 
geração nova de biofármacos, capa-
zes de atuar inibindo alvos específicos, 
sejam da resposta inflamatória, sejam 
componentes de células tumorais. Já 
os medicamentos biossimilares, por 
serem cópias de medicamentos bioló-
gicos com patentes (inovadores), pre-
tensamente possuem a vantagem de 
baratear os custos. É justamente essa 
sua principal vantagem e objetivo”, es-
clarece Dr.  Valderilio Feijó Azevedo, 
Reumatologista, MD, PhD, principal in-
vestigador da Edumed Biotecnologia, 
Professor-Adjunto de Reumatologia 
da Universidade Federal do Paraná e 
Coordenador Geral do Fórum Latino-
Americano de Biossimilares.

No início de agosto, Dr. Valderilio 
foi organizador do 4º Fórum Brasileiro 
e 3º Fórum Latino-Americano de 
Biossimilares, realizado em São Paulo. 
Na ocasião, foram discutidas a amplia-
ção do acesso da população a esses 
novos medicamentos e a definição de 
uma regulação capaz de garantir a se-
gurança dos pacientes e a eficácia dos 
tratamentos.

“A perda de patentes de biológicos 
usados para tratamento de doenças 
reumáticas e neoplásicas, no mundo 
inteiro e particularmente no Brasil, já 
foi iniciada. A perspectiva é a de que 

o mercado de biossimilares cresça 
muito. Nos próximos anos, assisti-
remos a novos players participando 
efetivamente da produção e distri-
buição destes produtos no mercado 
latino-americano. No Brasil, diversas 
novas companhias de biotecnologia 
têm surgido para produção de biológi-
cos e biossimilares, incentivadas pelo 
Governo Federal. Outras, já existentes, 
estão fazendo parcerias com compa-
nhias internacionais para produzir bio-
lógicos. Estamos vendo também com-
panhias internacionais com tradição na 
produção de biológicos de referência 
entrando no ramo de biossimilares.  
E, claro, o surgimento de novas com-
panhias robustas para a produção 
desses medicamentos. México e 
Argentina, já produzem in house có-
pias de biológicos há mais tempo do 
que o País, por meio de companhias 
nacionais. Como podemos perceber, 
a mudança será grande”, prevê Dr. 
Valderilio. 

Novos caminhos

O Brasil já começou a trilhar esse 
caminho e deverá atuar mais forte-
mente na biotecnologia, especialmen-
te na produção de biossimilares, nos 
próximos anos. E ao que tudo indica, o 
País parece estar preparado para essa 
nova fase. Afinal, há dificuldade de de-
senvolver e registrar novos fármacos 
no mundo. Concomitantemente, o 
segmento de genéricos já completou 
dez anos no Brasil, e a indústria bra-
sileira tem se equipado para um novo 
salto tecnológico. Também há mais 
vontade política para o desenvolvi-
mento de biofármacos e biossimiliares. 
O recente anúncio feito pelo Ministério 
da Saúde, em abril último, que prome-
teu investir R$ 35 bilhões, até 2016, 
na aquisição de medicamentos – o 
maior já feito pelo Governo Federal –, 
é uma prova de que a biotecnologia 
deve realmente transformar o mercado 
farmacêutico brasileiro. A garantia de 
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compra do Ministério da Saúde deve 
dar novo impulso às PDPs (Parcerias 
para o Desenvolvimento Produtivo), 
alianças entre laboratórios privados, 
nacionais ou internacionais, que detêm 
as patentes de um medicamento ori-
ginal para transferir a tecnologia para 
laboratórios públicos até que eles ga-
nhem independência para produzir um 
medicamento similar. Lançadas em 
2009, as PDPs ampliaram o foco no 
fomento à produção de medicamentos 
de origem biológica em 2012, com a 
criação de linhas de crédito para em-
presas que investem em biossimilares 
e equipamentos médicos. No total, são 
R$ 7 bilhões de reais, financiados pelo 
BNDES, Finep e Ministério da Saúde.

Até hoje o Brasil é totalmente de-
pendente de biofármacos importados. 
O Governo brasileiro é o grande com-
prador desses produtos. As importa-
ções desses medicamentos movimen-
tam cifras de R$ 10 bilhões, sendo que 
aproximadamente 60% desse mon-
tante é desembolsado diretamente 
pelo Governo brasileiro.

Apesar de os biológicos equivale-
rem a cerca de 5% dos medicamentos 
comprados pelo MS, eles represen-
tam 43% dos gastos do total previsto 
com a aquisição de remédios. Com a 
produção de biossimilares nacionais, 
o Ministério planeja economizar R$ 4 
bilhões nas compras para o Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Hoje, a produção de biomedica-
mentos está concentrada em países 
desenvolvidos, como EUA, Alemanha 
e Suíça, além de potências asiáti-
cas. Mas com o anúncio do Governo 
brasileiro, a situação deve mudar no 
longo prazo. Com a produção nacio-
nal de biofármacos e biossimilares, 
o Brasil reduz custos e o déficit da 

balança comercial de medicamentos 
e pode ampliar o acesso da popula-
ção a um rol cada vez maior de drogas 
inovadoras. 

As superfarmacêuticas

Além das empresas multinacionais 
que já atuam por aqui, o Brasil ga-
nhou recentemente representantes de 
peso no concorrido mercado global de 
medicamentos.

Um deles é a BioNovis, uma joint 
venture entre os laboratórios bra-
sileiros Aché, EMS, União Química 
e Hypermarcas, que se dedicará à 
pesquisa e à produção de biomedi-
camentos.  A nova companhia surgiu 
com promessas de se tornar a maior 
indústria farmacêutica do Brasil e de 
aproveitar o boom de um segmento. 
A prioridade da companhia será o de-
senvolvimento de produtos voltados a 
atender às principais necessidades da 
população brasileira e de outros países 
considerados em desenvolvimento. 

A BioNovis investirá R$ 500 milhões 
ao longo dos próximos cinco anos, a 
serem destinados principalmente à 
aquisição dos recursos tecnológicos e 
à construção de uma fábrica e de um 
centro de pesquisa. 

O Rio de Janeiro foi escolhi-
do para sediar a primeira fábrica da 
Farmacêutica. Em fevereiro deste ano, 
a Anvisa concedeu à BioNovis o primei-
ro registro de um medicamento bioló-
gico, que terá produção 100% nacio-
nal. O etanercepte, produto indicado 
ao tratamento da artrite reumatoide e 
outras doenças graves que afetam as 
articulações, será produzido também 
pelo laboratório brasileiro. A patente 
desse medicamento expirou em ou-
tubro deste ano nos Estados Unidos, 

mas a versão aquosa vale até 2023, 
e na Europa termina em 2015. Serão 
investidos cerca de R$ 30 milhões em 
estudos clínicos para o produto. 

Além da BioNovis, no ano pas-
sado, outra empresa nacional foi for-
mada sob as mesmas condições: a 
Orygen Biotecnologia, joint venture 
entre Biolab, Cristália e Eurofarma.  
A superfarmacêutica nacional vai in-
vestir aproximadamente R$ 500 mi-
lhões para construir uma fábrica e 
iniciar a produção de medicamentos. 
A expectativa é que os primeiros bios-
similares produzidos no País cheguem 
ao mercado em três anos.

A prioridade da empresa é tam-
bém começar a desenvolver medica-
mentos que perderam a patente ou 
que estão prestes a expirar, como o 
etanercepte e o rituximabe (conheci-
do como Rituxan ou Mabthera), vol-
tado para o tratamento do câncer, 
cuja patente vence no fim do ano que 
vem na Europa e em 2018 nos EUA.  
Os outros medicamentos, cujas paten-
tes têm validade maior, são o trastu-
zumabe (nome comercial Herceptin), 
para câncer de mama; bevacizumab 
(câncer), adalimumabe (câncer e pso-
ríase); cetuximab (câncer); e infliximabe 
(doenças autoimunes, como psoríase 
e artrite reumatoide). 

Estimativas apontam que o mer-
cado global de medicamentos bioló-
gicos, que estão com a patente para 
vencer até 2020, movimente US$ 54 
bilhões por ano.

Empresa independente

Disposto a ampliar sua participa-
ção nesse mercado, o Abbott Brasil 
também anunciou a criação de uma 
empresa independente com atuação 
global. Trata-se da AbbiVie, uma com-
panhia de investigação farmacêutica 
dedicada a biomedicamentos, desen-
volvidos com base em pesquisa, que 
conta com amplo portfólio de medica-
mentos em imunologia e virologia, além 

ESPECIAL BIOFÁRMACOS

De acordo com a IMS Health, o mercado mundial 
de biológicos é estimado em torno de US$ 140 
bilhões, 17% do total do segmento farmacêutico.
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de desenvolver terapias inovadoras.
No Brasil, a entidade empresarial 

AbbVie ainda não foi constituída, de-
vendo iniciar suas operações no início 
de 2014. Até lá, os produtos AbbVie 
são comercializados e distribuídos 
pelo Abbott por acordo com a AbbVie 
Inc.

Atualmente, o Abbott comercializa 
o Humira, um anticorpo monoclonal 
totalmente humano, desenvolvido há 
mais de 15 anos. O princípio ativo é o 
adalimumabe. No Brasil, o Humira foi 
lançado há nove anos. É indicado para 
o tratamento de artrite reumatoide, ar-
trite psoriásica, espondilite anquilosan-
te, artrite idiopática juvenil, doença de 
Chron e psoríase.

Hoje, Humira é aprovado no Brasil 
para seis indicações, número que che-
ga a nove em alguns países. Conforme 
revelou a área de comunicação do 
Abbott, Humira é estudado há mais 
de 15 anos e trata atualmente mais de 
670 mil pacientes, de 91 países ao re-
dor do mundo. O medicamento não é 
produzido localmente.

Ainda segundo a área de comuni-
cação da empresa, hoje, os biológicos 

diferentes daqueles em 
que se basearam, ga-
rantindo que os pacien-
tes recebam o trata-
mento que foi realmente 
prescrito por seus mé-
dicos, com monitora-
mento adequado dos 
possíveis efeitos adver-
sos. O Abbott consi-
dera que a aprovação 
de biossimilaridade não 
pode permitir a inter-
cambialidade (uso para 
todas as doenças para 
os quais os inovadores 
estão aprovados) ou substituição (uso 
do biossimilar quando há prescrição 
do medicamento inovador), uma vez 
que as pesquisas atuais não justificam 
essa intercambialidade ou substituição 
para qualquer medicamento biológico, 
incluindo biossimilar.

Histórico reconhecido

Outra empresa com amplo his-
tórico na área de biotecnologia é a 
Sandoz, do grupo suíço Novartis, 

biossimilares oncológicos filgrastim e 
alfaepoetina (nomes das substâncias 
ativas), disponíveis nos mercados eu-
ropeu e norte-americano. 

Os três biossimilares da Sandoz 
são comercializados em mais de 50 
países e têm gerado mais de 100 mi-
lhões de exposições diárias em pa-
cientes. A Farmacêutica também tem 
um pipeline com um total de sete pro-
dutos em Fase III de testes e um em 
Fase II.

Conforme revelou Daiane 
Trombini, Diretora de Especialidades 
da Sandoz Brasil, a Farmacêutica 
comercializa biossimilares em mais 
de 50 países. As terapias da compa-
nhia beneficiam aproximadamente 50 
milhões de pacientes. Segundo ela, 
especificamente em se tratando de 
Somatropina, a estimativa é que to-
dos os pacientes juntos, no primeiro 
ano de lançamento do medicamento, 
tiveram uma economia de, aproxi-
madamente, R$ 2 milhões optando 
por um biossimilar. Atualmente, esse 
produto possui 24% market share do 
mercado de medicamentos para tra-
tar a deficiência do hormônio de cres-
cimento humano.

De acordo com a diretora, global-
mente, as vendas dos biossimilares 
da Sandoz cresceram 19% no primei-
ro semestre de 2013, em relação ao 
mesmo período do ano passado.

ESPECIAL BIOFÁRMACOS

Atualmente, existem mais de 250 drogas biológicas 
sendo comercializadas no mundo, que atendem 
algo em torno de 400 indicações. 
correspondem a 30% do total dos me-
dicamentos em fase de pesquisa do 
laboratório. A companhia possui vários 
compostos em fases II e III de pesqui-
sa, para doenças que incluem artrite 
reumatoide, esclerose múltipla e mie-
loma múltiplo.

Já Humira está sendo estudado 
para novas indicações: colite ulcerati-
va, hidradenite supurativa, espondilite 
axial, espodilite periférica, uveíte e do-
ença de Crohn pediátrica – indicações 
ainda não aprovadas no Brasil.

Quanto aos biossimilares, o Abbott 
Brasil defende que esses medica-
mentos sejam conhecidos por nomes 

fabricante mundial de medicamentos 
genéricos e de biossimilares. O labo-
ratório iniciou suas atividades neste 
segmento em 1996. Seu primeiro bios-
similar foi comercializado em 2005. 
Atualmente, a empresa possui, glo-
balmente, 50% de market share neste 
mercado. Todos os biossimilares da 
Sandoz são aprovados em mercados 
altamente regulamentados como EUA, 
Canadá, Europa, Japão e Austrália. 
Mundialmente, a empresa possui três 
medicamentos em seu pipeline: so-
matropina – substância ativa (hormô-
nio de crescimento humano, disponí-
vel no Brasil desde 2011); além dos 

Daiane Trombini, da Sandoz
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“Os medicamentos biológicos re-
volucionaram a medicina moderna. 
Eles são, muitas vezes, os únicos me-
dicamentos para tratar eficazmente 
doenças complexas, como o câncer ou 
doenças autoimunes. Um relevante as-
pecto sobre os biossimilares é que eles 
aumentam o acesso aos produtos bio-
lógicos, atendendo às mesmas neces-
sidades que o medicamento originador, 
com preço mais acessível. Além disso, 
a partir de uma perspectiva do sistema 
de saúde, a economia gerada por meio 
do uso de biossimilares pode ser cana-
lizada para financiar terapias inovadoras 
que atendam outras necessidades mé-
dicas”, ressalta Daiane.

Na opinião da diretora, com a previ-
são de crescimento desse mercado em 
nível mundial, a tendência é de que os 
grandes laboratórios com capacidade 
técnica e com recursos financeiros in-
vistam neste segmento. 

Investimentos contínuos

Com investimentos de cerca 
de US$ 7 bilhões em Pesquisa e 

Desenvolvimento, a Pfizer também tem 
uma importante atuação no segmento 
de biofármacos. A companhia possui 
em seu portfólio de biológicos: vacinas, 
hormônios e outros medicamentos vol-
tados para o tratamento de doenças 
como artrite reumatoide, acromegalia, 
hemofilia entre outros. Entre os biológi-
cos, o laboratório comercializa o Enbrel 
(etanercepte), indicado para o trata-
mento da artrite reumatoide, artrite idio-
pática juvenil, espondilite anquilosante, 
artrite psoriásica e psoríase; Somavert 
(pegvisomanto), voltado para o trata-
mento da acromegalia (doença causa-
da pelo desequilíbrio do hormônio de 
crescimento, geralmente resultante 
de um tumor benigno na hipófise); e 
Genotropin (somatropina), para o trata-
mento do distúrbio do crescimento em 
crianças. 

A Pfizer também acaba de receber 
a aprovação da Anvisa para o medi-
camento Benefix (fator IX de coagu-
lação-recombinante), indicado para o 
controle e prevenção de episódios he-
morrágicos e para a rotina cirúrgica e 
profilaxia em pacientes com hemofilia 
tipo B .

Além dos diversos medicamentos 
na área de biológicos, a Farmacêutica 
também mantém outros projetos em 
estudo. “Por meio da área de P&D, a 
empresa tem direcionado investimen-
tos para o setor de biossimilares e está 
comprometida em ter um importante 
papel neste segmento. Atualmente, a 
companhia atua no desenvolvimento de 
pelo menos quatro medicamentos bios-
similares para o tratamento de artrite 
reumatoide e câncer de mama”, revela 
Glauco Marcondes, Diretor da Unidade 
de Negócios Especialidades da Pfizer.

Segundo ele, hoje, dos 76 progra-
mas em estudo na Pfizer, 30% são bio-
lógicos em diversos estágios de pesqui-
sa, desde a fase pré-clínica até a fase 
3 da pesquisa clínica. Entre as terapias 
biológicas em estudo há tratamentos 
para hipercolesterolemia, leucemia lin-
focítica aguda, artrite reumatoide, mal 
de Alzheimer, tabagismo, entre outras 
doenças. 

“Os medicamentos biológicos tra-
zem uma inovação importante no trata-
mento de diversas doenças. Por isso, 
apresentam grande crescimento em di-
ferentes categorias. Um dos principais 
produtos biológicos da Pfizer, o Enbrel 
(etanercepte) está entre os mais vendi-
dos pela companhia no mercado brasi-
leiro”, acrescenta o diretor. 

Na opinião de Marcondes, é im-
portante debater o tema biossimilares, 
a fim de que profissionais de saúde, 
opinião pública e a população possam 
entender melhor as diferenças e simila-
ridades entre essa categoria de medica-
mentos e os biológicos. “O que vemos 
hoje é que o setor de medicamentos 
biológicos mostra grande dinamismo 
com a descoberta de novas soluções 
e produtos inovadores. É um mercado 
em crescimento, visto que os produ-
tos derivados da moderna biotecnolo-
gia têm mostrado grande eficácia em 
patologias complexas, como câncer e 
doenças autoimunes.  A chegada dos 
biossimilares também deve trazer mais 
expansão a essa categoria”, analisa o 
executivo.
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PDPs FIRMADAS ATÉ O MOMENTO PARA A PRODUÇÃO DE 
MEDICAMENTOS BIOSSIMILARES E VACINAS

MEDICAMENTO

Fator VII Recombinante

Fator VIII Recombinante

Betainterferona 1 A

Toxina Butolínica

Etanercepte

Taliglucerase Alfa

Adalimumabe

Rituximabe

Insulina

Vacina da Hepatite A

Vacina Tetra Viral

Hemofilia

Hemofilia

Esclerose Múltipla

Relaxante Muscular

Artrite Reumatoide e Doenças que 
afetam a circulação

Doença de Gaucher (Doença Rara)

Artrite Reumatoide

Artrite Reumatoide / Câncer

Diabetes

Hepatite A

Sarampo, Caxumba, Rubeola e 
Varicela

Cristália + Hemobrás

Baxter + Hemobrás

Biomanguinhos + Aché

Cristália + Lafepe

IVB + Biomanguinhos

Pfizer + Protalix + Biomanguinhos

Pharmapraxis + Instituto Vital Brasil

BioNovis + Biomanguinhos

Indar + Farmanguinhos

MSD + Butantan

GSK e Biomanguinhos

APLICAÇÃO LABORATÓRIOS
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Na opinião da comunidade médica, 
houve avanços na definição de regras 
para o registro de biológicos de 
referência e biossimilares. 

COM A PALAVRA, OS MÉDICOS

Desde que surgiram, os medica-
mentos biológicos e biossimilares de-
sempenham um importante papel no 
tratamento de doenças complexas e 
crônicas. Entretanto, a questão regula-
tória ainda é uma questão que preocu-
pa a classe médica e associações de 
pacientes. 

A necessidade de normas espe-
cíficas para aprovação de biossimila-
res foi formalmente reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
em 2007, e, atualmente, vários países 
vêm elaborando sua legislação para 
esses produtos.

O Brasil já tem uma regulamenta-
ção para os biossimilares, a RDC nº 55, 
publicada pela Anvisa em dezembro 

de 2010. Na opinião da comunidade 
médica, houve avanços na definição 
de regras para o registro de biológicos 
de referência e biossimilares. 

Para Antonio Britto, Presidente da 
Interfarma (Associação da Indústria Far-
macêutica de Pesquisa), a RCD 55 está 
bem alinhada ao que existe atualmen-
te em termos de regulação no mundo. 
Segundo ele, o Brasil foi um dos primei-
ros países da América Latina a ter uma 
legislação rígida para biológicos. “Atual-
mente, somente o México tem esse se-
tor regulamentado. Enquanto que os 
nossos vizinhos não possuem. Do pon-
to de vista de rigor, consideramos a le-
gislação brasileira bem equilibrada para 
um país emergente”, analisa Britto. 

No entanto, para alguns especia-
listas e médicos existem falhas nos 
critérios para o registro desses medi-
camentos no País. Uma delas está no 
fato de a RDC nº 55 não esclarecer, 
por exemplo, sobre a necessidade de 
a estrutura molecular do produto simi-
lar ser idêntica à do produto de refe-
rência, o que seria indispensável para 
assegurar a similaridade da segurança 
e eficácia do medicamento.  

Para os especialistas, os pontos 
que merecem revisão são aspectos 
relacionados à qualidade do produto, 
necessidade do biológico de referên-
cia para comparação, definição dos 
tipos de delineamento dos ensaios clí-
nicos comparativos entre biológicos de 
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referência e biossimilares e adequar a 
nomenclatura ao padrão sugerido pela 
Organização Mundial de Saúde (é que 
a Anvisa não usa o termo biossimila-
res, por exemplo).

O médico e pesquisador Dr. Denizar 
Vianna, Presidente do Centro Latino-
Americano de Pesquisa em Biológicos 
(CLAPBio), alerta para pontos críticos 
na resolução que podem justamente 
comprometer a segurança, eficácia e 
qualidade dos produtos biossimilares. 

“O biossimilar não é genérico. 
Trata-se de um produto que possui si-
milaridade, mas não é idêntico. Estes 
critérios de similaridade são avaliados 
por testes em laboratório (característi-
cas físico-químicas e teste pré-clínicos) 
e ensaios clínicos comparativos com o 
medicamento biológico de referência. 
Caso as recomendações da OMS não 
sejam adotadas no Brasil, os danos à 
saúde podem superar os benefícios. 
Pequenas diferenças no processo de 
fabricação podem afetar o grau de efi-
cácia e produzir outros efeitos colate-
rais”, alerta Vianna.

Na verdade, a preocupação na 
esfera clínica está direcionada para o 
potencial de imunogenicidade destes 
medicamentos, ou seja, a possibilidade 
de gerarem reações imunológicas pre-
visíveis ou não previsíveis que podem 
desencadear eventos adversos poten-
cialmente graves, como, por exemplo, 
susceptibilidade a infecções. 

“Todo medicamento biológico pro-
voca uma reação do sistema imunoló-
gico que precisa ser investigada antes 
de sua aprovação. Há testes especí-
ficos para monitorar o processo de 
produção do biológico ou biossimilar e 
avaliar as características do produto e 
a presença de impurezas, que podem 
desencadear eventos adversos gra-
ves”, explica Vianna.

Obrigatoriedade de estudos

Outro ponto criticado se refere à 
falta de exigência de estudos de eficá-
cia comparativos para produtos com 
indicação oncológica. Essa orienta-
ção também não respeita as regras 
preconizadas pela OMS, segundo o 
especialista. 

“A farmacovigilância não é a etapa 
da regulação que garantirá os critérios 
de similaridade. Essa propriedade será 
avaliada com os testes de comparabi-
lidade entre o biossimilar e biológico 
de referência. A farmacovigilância e o 
gerenciamento de riscos são funda-
mentais na etapa pós-comercialização 
do medicamento para garantir o moni-
toramento de eventos adversos e se-
gurança do produto”, explica.

A mesma opinião é compartilha-
da pelo Dr. Valderilio Feijó Azevedo, 
Reumatologista, MD, PhD, principal in-
vestigador da Edumed Biotecnologia, 
Professor-Adjunto de Reumatologia 
da Universidade Federal do Paraná e 
Coordenador Geral do Fórum Latino-
Americano de Biossimilares. No 

parecer do médico, avaliações exaus-
tivas da imunogenicidade são proce-
dimentos obrigatórios nos estudos de 
desenvolvimento dos medicamentos 
biológicos. “A imunogenicidade de 
terapêuticos protéicos pode causar 
anafilaxia, reações infusionais e redu-
ção da eficácia da droga, entre outras 
consequências. Uma limitada quanti-
dade de dados disponíveis atualmen-
te sugere o valor de modelos murinos 
transgênicos [estudo científicos com a 
utilização de ratos] para as previsões 
de imunogenicidade”, esclarece.

Ele também confirma que a inten-
sidade e as consequências da imuno-
genicidade de medicamentos biológi-
cos são, muitas vezes, imprevisíveis.  
“Podem ocorrer diminuição da eficácia 
de um produto, reações de hipersen-
sibilidade e, eventualmente, quebra de 
tolerância imunológica – uma situação 
em que o sistema se confunde e pas-
sa a não tolerar as próprias proteínas. 
Desenvolvimento de tumores também 
tem sido descrito com certos anticor-
pos monoclonais e proteínas de fu-
são. Contudo, mais correlações entre 
estudos pré-clínicos e dados clínicos 
serão relevantes para elucidar o valor 
da imunogenicidade preditiva de bios-
similares, a fim de se evitar problemas 
de saúde pública”, alerta Dr. Valderilio.

Legislação em outros países

Não há dúvidas de que o problema 
relativo à prescrição de biossimilares é 
complexo. Tanto que, segundo o mé-
dico, as autoridades regulatórias euro-
peias, por exemplo, reconheceram o 
fato de que havia necessidade de uma 
legislação específica para aprovação 
dos biossimilares já em 2004. Dessa 
forma, a EMA (European Medicines 
Agency) determinou um conjunto es-
pecífico de regras. Por meio desta 
legislação, até o início deste ano, 14 

Dr. Denizar Vianna
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biossimilares haviam sido aprovados 
pela União Europeia. Por outro lado, 
no maior mercado de biológicos do 
mundo, os EUA, a legislação pertinen-
te à aprovação destes produtos ainda 
está sendo objeto de intenso debate, 
apesar do esforço do Senado norte-
-americano para que haja uma unifica-
ção regulatória.     

“Parece haver um consenso de 
que a imunogenicidade tem impacto 
em estudos comparativos e na equi-
valência de biossimilares. Além disso, 
a avaliação e atenuação pré-clínica 
da imunogenicidade, se validada em 
estudos clínicos, pode ter impacto na 
segurança do paciente e nos custos 
de desenvolvimento. A Organização 
Mundial de Saúde, preocupada com 
a diversificação regulatória referente 
aos imunobiológicos existentes nas 
diversas nações, apresentou um novo 
grupo de guidelines para produtos bio-
terapêuticos similares”, acrescenta o 
médico.

Como médico reumatologista, Dr. 
Valderilio costuma prescrever tanto an-
ticorpos monoclonais quanto proteínas 
de fusão, especialmente em doenças 
autoimunes como, a artrite reumatoi-
de, lúpus eritematoso sistêmico, artrite 
psoriásica, espondilite anquilosante, 
entre outras. “Já temos oito biofárma-
cos aprovados na rede pública para 
tratamento de portadores de artrite 

não relatados com os produtos de 
referência. “O Governo deve incen-
tivar, por meio de educação médica 
continuada, que médicos prescritores 
façam relatos dessas alterações, uma 
vez que esses procedimentos, infeliz-
mente, ainda não fazem parte da cul-
tura médica brasileira e da formação 
médica no Brasil, especialmente na 
fase de graduação”, pontua.

Nesse aspecto, Antonio Britto, da 
Interfarma, explicou que pelo fato de 
os biossimilares surgirem recentemen-
te e o Brasil ainda não produzir esses 
medicamentos, não existe uma farma-
covigilância específica para biossimi-
lares ou para produtos biológicos por 
aqui. “O que gostaríamos é que hou-
vesse realmente uma farmacovigilância 
dirigida a biológicos. É o que estamos 
tentando como entidade”, explica.

Biossmilares serão mais baratos?

Além das questões regulatórias rela-
cionadas à segurança e à eficácia, outro 
desafio dos laboratórios e do Governo 
em termos de biológicos e biossimilares 
é tornar esses medicamentos opções 
de tratamento mais baratas, viabilizan-
do o acesso da população. “São pro-
dutos inovadores e têm preço elevado 
para que o investimento seja recom-
pensado pela indústria que pesquisou e 
desenvolveu o fármaco. Porém, o aces-
so aos medicamentos exigirá esforço 
do Ministério da Saúde com a indústria 
farmacêutica para encontrar um preço 
de equilíbrio, que permita a compra 
governamental e, ao mesmo tempo, 
remunere de forma justa o investimento 
da indústria em inovação”, comenta Dr. 
Denizar Vianna. 

Para o médico, o Brasil possui um 
grande mercado para medicamen-
tos biológicos. “Cabe à Anvisa garan-
tir que os biossimilares sejam seguros 
e eficazes quando comparados aos 

ESPECIAL BIOFÁRMACOS

Além das questões 
regulatórias, outro 
desafio dos laboratórios 
e do Governo é tornar 
esses medicamentos 
opções de tratamento 
mais baratas para a 
população.

reumatoide. Foi um avanço para os 
pacientes com essas enfermidades a 
incorporação desses produtos no pro-
tocolo clínico de tratamento do SUS. 
Também já temos alguns medicamen-
tos anti-TNF aprovados para tratamen-
to de espondilite anquilosante e artrite 
psoriásica, também, pelo SUS. No sis-
tema privado, somente os que são de 
uso endovenoso são obrigatórios. Mas 
logo deveremos assistir a extensão de 
todos esses produtos no tratamento 
de outras doenças autoimunes e, tal-
vez o mais interessante, deveremos 
ter a incorporação obrigatória desses 
medicamentos para tratamentos di-
versos, por parte de planos privados. 
A tendência com essa incorporação é 
a de que se facilite o acesso ao tra-
tamento para quem precisa e de que 
o custo do tratamento individual caia”, 
avalia Dr. Valderilio.

O médico também defende que 
fabricantes de biossimilares desenvol-
vam um plano de farmacovigilância ro-
busto para acompanhar possíveis efei-
tos adversos destes medicamentos 

Dr. Valderilio Feijó Azevedo
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produtos biológicos de referência.  
E essas propriedades devem antece-
der a discussão do preço. Por isso, o 
melhor caminho é o estabelecimento 
de regras regulatórias transparentes, 
que contemplem todas as etapas pré-
-clínicas e clínicas para garantir a com-
parabilidade entre os produtos bioló-
gicos de referência e os biossimilares, 
em sintonia com as recomendações 
da Organização Mundial de Saúde”, 
pondera. 

O reconhecimento da classe médica

Da mesma forma que o merca-
do de biofármacos e biológicos se 
mostra promissor no País, a classe 
médica também já tem reconhecido 
a contribuição dessas drogas para 
o tratamento de diversas patologias.  
“O desenvolvimento de medicamentos 
de biotecnologia representa um dos 
grandes avanços na terapêutica médi-
ca. A expiração das primeiras paten-
tes de biológicos abriu caminho para 
o desenvolvimento e comercialização 
dos biossimilares. Na oncologia, os 
medicamentos biológicos permitiram 
e melhoraram as terapias existentes, 
tornando-as mais eficientes com me-
lhores taxas de respostas, sobrevida e 

ESPECIAL BIOFÁRMACOS

qualidade de vida aos pacientes”, ana-
lisa Dr. Arthur Malzyner, Oncologista 
do Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcellos, em São Paulo.

Ele revelou ser também prescritor 
desses medicamentos. Por outro lado, 
o médico reconhece que é fundamen-
tal criar e estabelecer padrões e me-
canismos científicos que garantam a 
segurança, eficácia e qualidade dos 
medicamentos biológicos a partir de 
ensaios clínicos rigorosos. 

“Em oncologia, utilizamos os me-
dicamentos de fatores de estimula-
ção de crescimento (eritropoetina e 
filgrastim), para pacientes com anemia 
e com imunidade baixa. Cetuximabe, 
bevacizumabe, trastuzumabe, lapati-
nibe, rituximabe também são prescri-
tos para diversos tipos de patologias, 
como câncer de mama, cólon, cabe-
ça e pescoço, pulmão, ovários, entre 
outros. Sabe-se que, tendo em vista a 
complexidade das biomoléculas e seu 
processo de fabricação, a estrutura de 
biossimilares não será idêntica 
à do produto ao qual se 
assemelha, e, portan-
to, o perfil de eficácia 
e segurança desses 
produtos devem 
ser individualmente 

estudados. Existem dados sobre ex-
trapolação de resultados de estudos 
para patologias diferentes, e sendo o 
paciente oncológico de características 
muito particulares, não se recomenda 
o uso baseado em extrapolação de 
dados”, pontua Dr. Arthur.

A questão da imunogenicidade do 
biossimilar também é um aspecto le-
vantado pelo médico. Para ele, ape-
sar de a ciência e a tecnologia terem 
realizado grandes avanços, ainda não 
se conhece tecnologia adequada que 
possa predizer a atividade biológica em 
sua totalidade. “Mas, acredita-se que 
os efeitos colaterais serão provavel-
mente similares aos dos produtos ori-
ginais. A imunogenicidade e a eficácia 
dos medicamentos biológicos só po-
derão ser adequadamente avaliados 
a partir de rigorosos ensaios clínicos, 
realizados por um sistema de farmaco-
vigilância estabelecido após a comer-
cialização do produto”, comenta.

O Brasil já tem uma 
regulamentação para 
os biossimilares, a RDC 
nº 55, publicada pela 
Anvisa em dezembro de 
2010. 

Antonio Britto, da Interfarma



40  | Set - Out 2013

Anuncio2010_PaginaSimples.indd   1 04/04/2011   21:40:22

http://www.atitude.com.br


41  | Set - Out 2013

Para Dr. Anderson Arantes 
Silvestrini, Oncologista Clínico, Diretor-
Técnico do Grupo Acreditar Brasília e 
Presidente da Sociedade Brasileira 
de Oncologia Clínica (SBOC), os bio-
fármacos são uma realidade e vieram 
para ficar. “Os agentes quimioterápi-
cos convencionais parecem ter atingi-
do um platô em termos de resultados 
na maioria dos tumores. Tais medica-
mentos agregam benefícios em termos 
de resposta, melhora dos sintomas e 
sobrevida de uma forma geral. A maior 
preocupação que temos é com a 

imunogenicidade dos biossimilares”, 
declara Dr. Anderson.

Para o oncologista, desde que 
comprovados a similaridade em ter-
mos de resposta, toxicidade e imuno-
genicidade, além da diminuição dos 
custos dos medicamentos, a SBOC 
se mostra favorável à adoção desses 
medicamentos, pois prometem am-
pliar o acesso dos pacientes a novas 
terapias.

“Sabemos que, pela característica 
de produção dos biofármacos, dificil-
mente teremos dois medicamentos 
iguais. O que deve ser provado é que 
possuem as mesmas eficácia e toxici-
dade. O estudo ideal para comprovar 
estes dados seriam estudos de não 
inferioridade, que são caros e demo-
rados. O que esperamos é que haja 
clareza na exposição destes dados, 
pela indústria, e critérios claros e trans-
parentes para a sua aprovação, pela 
Anvisa. Até porque os agentes biológi-
cos podem apresentar efeitos colate-
rais GIII e IV, considerados graves, que 
podem chegar a 50% dos casos, e 
devem ser, de preferência, manejados 
por médicos de sua área de atuação, 
como oncologistas clínicos e reumato-
logistas, por exemplo. Esperamos que 
a Anvisa seja rigorosa e criteriosa na 
aprovação destes biofármacos”, pon-
dera o presidente da SBOC.

Opções na reumatologia

Assim como na oncologia, a bio-
tecnologia também vem beneficiando 
pacientes na área de reumatologia.  
O médico reumatologista do Complexo 
Hospitalar Edmundo Vassconcellos, 
Dr. Leandro Parmigiani, indica biofár-
macos para seus pacientes, especial-
mente para o tratamento de doenças, 
como artrite reumatoide, espondilite 
anquilosante, lúpus eritematoso sis-
têmico e artrites soronegativas. “Os 

biológicos são muito mais sofisticados 
e podem agir de forma mais seletiva e 
precisa que as drogas convencionais. 
No Brasil, ainda não temos disponíveis 
os biossimilares para doenças reumá-
ticas, mas os biofármacos já fazem 
parte da lista de medicamentos do 
SUS e já são utilizados. Esses medi-
camentos promoveram uma revolução 
positiva no tratamento das doenças 
reumatológicas. Contudo, são drogas 
relativamente novas e não há estudos 

sobre segurança em um período de 
30/40 anos. Além disso, as infecções 
oportunistas, como a tuberculose, são 
preocupações persistentes”, ressalta.

Para ele, apesar dos biossimilares 
terem custo mais atrativo do que os 
biológicos, ainda assim não são aces-
síveis à maioria da população. Além 
disso, como médico, ele também se 
preocupa em relação à bioequivalência 
e imunogenicidade desses produtos.  
“Acredito que a classe médica ainda 
não está convencida sobre a eficácia e 
segurança destes produtos”, frisa.

O médico também demonstra preo-
cupação quanto aos efeitos colaterais 

Os médicos defendem 
que fabricantes 
de biossimilares 
desenvolvam um plano 
de farmacovigilância 
para acompanhar 
possíveis efeitos 
adversos destes 
medicamentos.  
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Dr. Anderson Arantes Silvestrini, da SBOC

Dr. Leandro Parmigiani, do Hospital Edmundo 
Vasconcellos
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dos biofármacos. “Temos experiência 
de pouco mais de dez anos com os 
primeiros biológicos que começaram a 
ser comercializados no Brasil na área 
da reumatologia e, ainda hoje, vemos 
efeitos colaterais imprevisíveis. Existe 
também a preocupação de que o uso 
alternado entre medicamentos biofár-
macos (de referência) e biossimilares 
possa atuar de maneira negativa na 
imunogenicidade, com a produção de 
anticorpos direcionada contra a medi-
cação”, revela Dr. Parmigiani.

Na opinião do médico, os biofárma-
cos de referência continuarão sendo a 
preferência da classe médica devido a 
estudos e à credibilidade já apresen-
tados pelos fabricantes. “Os biossimi-
lares provavelmente serão uma opção 
pelo SUS e pelos planos de saúde, 
devido a seu menor custo. Contudo, 
acho importante que os médicos pos-
sam decidir se irão utilizar biofármacos 
de referência ou biossimilares, como 
já ocorre em alguns países europeus. 
Os riscos e benefícios na utilização 
destes medicamentos sempre devem 
ser avaliados, afinal, não estamos fa-
lando apenas de estudos, mas de se-
res humanos”, lembra. 

Esclarecer os médicos

Na verdade, informar e esclare-
cer a classe médica deve ser uma 

responsabilidade cons-
tante dos laboratórios. 
Com o objetivo de au-
xiliar na tarefa de levar 
informações sobre o 
tema para os profis-

sionais de medicina, a 
Interfarma ministrou, re-

centemente, um curso para 
médicos replicado em vários 

Estados, e também lançou um guia 
sobre o assunto. A proposta do curso 
foi divulgar os conceitos dos medica-
mentos biológicos e dos biossimilares; 
como é que eles são compostos; as-
pectos da legislação etc. “No Brasil, 
temos uma massa que não é crítica. 
Precisamos formar essa massa. E 
acredito que isso vá demorar um pou-
co, porque biológico, além de ser dife-
rente, é caro. Ou seja, não é todo dia 
que o médico vai prescrever um bioló-
gico, a não ser aqueles que lidam com 
patologias em que esse medicamen-
to é a linha de frente”, analisa Antonio 
Britto, da Interfarma. 

Para o presidente, é fundamental 
preparar o médico para que ele en-
tenda o medicamento biológico e o 
biossimilar. “Esse conceito novo ainda 
não é totalmente difundido no Brasil, 
até porque o País está entrando agora 
na era dos remédios biológicos. O me-
dicamento é caro e voltado a nichos. 
Não é um produto que está disponível 
em farmácias. Portanto, médicos não 
têm um contato diário com esse medi-
camento, a não ser os que trabalham 
em centros de oncologia, em hospitais 
etc., e se utilizam do medicamento”, 
acrescenta Britto. 

Para Dr. Valderílio, o que a classe 
médica espera é que os laboratórios 
levem cada vez mais informações 
sobre os produtos, especificamente 
sobre biossimilares. “Os médicos só 
poderão tomar decisões sobre pres-
crições de biossimilares se estiverem 

suficientemente informados a respeito 
das diferenças fundamentais dessas 
moléculas cópias com as moléculas 
originais e inovadoras. Toda e qual-
quer decisão não informada, poderá 
afetar o tratamento de seus pacientes.  
Ao considerarmos biossimilares como 
novos medicamentos com estrutura 
diferente dos biofármacos inovado-
res nos parece de fácil entendimento 
que resultados terapêuticos e efeitos 
adversos diferentes possam ser espe-
rados. A aplicação segura dos biológi-
cos depende de uso informado e apro-
priado por parte dos profissionais de 
saúde. O papel dos médicos prescrito-
res ganha grande importância em fun-
ção da responsabilidade final relativa à 
permuta entre moléculas inovadoras e 
biossimilares. Os profissionais podem 
comunicar imediatamente a perda de 
eficácia ou sinais que apontem diferen-
ças de imunogenicidade”, observa. 

De acordo com ele, em recen-
te estudo conduzido pela Sociedade 
Brasileira de Reumatologia, verificou-
-se que ainda há desconhecimento 
sobre o que são realmente biossimila-
res. Alguns profissionais, por exemplo, 
citaram como vantagem adicional os 
biossimilares possuírem via de admi-
nistração e ou dosagem diferentes, o 
que não procede, pois são medica-
mentos que devem ter a mesma via 
e a mesma dosagem do produto de 
referência, ou seja, uma prova de que 
é preciso esclarecer melhor os profis-
sionais de saúde.

Discussões à parte, o Governo e 
as Farmacêtuicas estão buscando um 
consenso. O resultado disso, pelo me-
nos o que se espera, será a consoli-
dação de um mercado extremamente 
importante e atrativo no Brasil. 

Dr. Arthur Malzyner, do Hospital Edmundo 
Vasconcellos
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Uma grande vantagem 
dos biofármacos 
refere-se à forma 
de administração 
e frequência de 
administração. 

A VOZ DOS PACIENTES

Além da comunidade médica, di-
versas entidades e grupos de apoio 
a pacientes portadores de doenças 
complexas e crônicas, que fazem uso 
de biofármacos, também têm acom-
panhado de perto a evolução desse 
mercado.

Um grupo que vem se envolvendo 
nessa frente é o EncontrAR, entidade 
de ajuda mútua, voltada a portadores 
de doenças reumáticas, em especial 
artrite reumatoide e artrites. O objeti-
vo do EncontrAR é levar informação 
e oferecer acolhimento, interferindo 
positivamente na qualidade de vida 
do paciente e orientando a sociedade 

sobre as mais diversas doenças reu-
máticas seus sinais e sintomas, incen-
tivando assim o diagnóstico precoce. 

A idealizadora e Coordenadora 
Institucional do Grupo, Patrícia Torres, 
vê com otimismo a possibilidade de 
ampliação do acesso dos pacientes 
com AR a biossimilares. Porém, se-
gundo ela, ainda há dúvidas se essas 
drogas serão realmente mais baratas.

“Ampliar o acesso e diminuir o 
custo econômico é uma proposta 
bastante interessante para o pacien-
te reumático, porém, quanto será, de 
fato, mais econômico esses produtos? 
Como será a ampliação de acesso, se 

hoje, no Brasil, a pessoa que tem ar-
trite reumatoide somente recebe me-
dicamento biológico pelo SUS. Os cri-
térios para indicação de medicamento 
biológico continuaram os mesmos, 
por isso, o médico somente poderá 
indicar a terapia biológica no momento 
oportuno dentro do Protocolo Clínico 
e Diretrizes Terapêuticas da artrite reu-
matoide. Esperamos que o biossimilar 
seja, de fato, de menor preço, pois 
estamos acompanhando medicamen-
tos produzidos por meio das PDPs no 
Brasil, em que o custo do produto na-
cional é maior do que o medicamento 
de referência”, avalia.



44  | Set - Out 201344

http://www.topteamonline.com.br
http://www.topteamonline.com.br
mailto:novosnegocios%40pharmexx.com.br?subject=Contato%20-%20Revista%20UPpharma
http://www.pharmexxbrasil.com.br/


45  | Set - Out 2013

O EncontrAR possui um cadastro 
com mais de 6.500 pacientes com 
Artrite Reumatoide,  dos quais de 30% 
a 35% são usuários de medicamentos 
biológicos. Segundo Patrícia, os resul-
tados são positivos. “A recuperação 
da qualidade de vida e a reinserção so-
cial e profissional após o uso da terapia 
biológica é muito maior do que quando 
o paciente está em terapia convencio-
nal sintética. Temos alguns associados 
que receberam a terapia biológica nos 
primeiros meses da doença e nunca 
foram afastados das atividades labo-
rativas. Outros que, após longos anos 
sem terem condições de trabalhar, 
após iniciarem tratamento com bio-
lógico, puderam retomar sua carreira 
profissional. O aumento da expecta-
tiva de vida, a diminuição das dores, 
a recuperação da mobilidade, trazem 
uma rotina compatível com a vida da 
pessoa que não tem a doença. Os as-
sociados costumam dizer que após o 
biológico descobriram uma nova vida e 
se mostram confiantes em relação ao 
futuro”, garante a coordenadora.

Ela ainda revelou que, segundo 
a evidência do paciente reumático, o 
medicamento sintético leva em média 
oito semanas para que o paciente sinta 
o efeito de controle ou não da doença. 
Já com o biológico, nas primeiras do-
ses, a recuperação gradativa da quali-
dade de vida é evidente, possibilitando 
o retorno das atividades de vida diária 
e profissional muito mais rápido. 

“Uma grande vantagem dos biofár-
macos refere-se à forma de adminis-
tração e frequência de administração. 
É muito mais confortável tomar uma 
injeção por semana ou uma dose por 
mês, em vez de tomar vários compri-
midos todos os dias”, explica. 

Preocupação com a substituição 
automática

Outro aspecto levantado por 
Patrícia diz respeito à pesquisa clínica. 

“Seria agradável que o Termo de 
Consentimento usado na Pesquisa 
Clínica, assim como as orientações de 
recrutamento fossem claras e transpa-
rentes, mencionando se tratar de uma 
pesquisa clínica com medicamento 
biossimilar”, explica.

De acordo com ela, o que se espe-
ra é que a regulamentação da dispen-
sação dos medicamentos biossimila-
res não aconteça da mesma maneira 
que os medicamentos sintéticos, em 
que o Governo compra do fabricante 
que ganhar a licitação (menor custo), 
fazendo a troca do medicamento au-
tomaticamente nas farmácias de alto 
custo. 

“Compreendemos que a mudança 
de biofármacos para um mesmo doen-
te constitui risco de segurança, devido 
ao potencial imunogênico destes bio-
fármacos. A substituição automática 
de medicamentos biológicos, sem o 
consentimento prévio do prescritor, 
não deve ser uma prática aceitável. 
Seria importante uma recomendação 
por parte da Anvisa e do Ministério da 
Saúde, estabelecendo que qualquer 
alteração ao tratamento com medi-
camentos biológicos deve apenas ser 
realizada pelo médico prescritor, e que 
os doentes têm o direito de ser infor-
mados sempre que for alterado o me-
dicamento que estão a receber”, opina 
a coordenadora.

Na visão de Patrícia, o Governo 
deveria desenhar um plano de farma-
covigilância eficaz, pois, hoje em dia, a 
maior parte dos efeitos adversos não 
são notificados. “Os efeitos colaterais 

dos medicamentos biológicos dispo-
níveis no mercado são conhecidos e 
descritos nos amplos estudos clínicos. 
No caso dos biossimilares, os estudos 
de aprovação não serão tão longos o 
suficiente para detectar anticorpos e, 
como tal, depende de um monitora-
mento minucioso após a comercializa-
ção. Por isso, é de grande importância 
que a Anvisa monitore a farmacovigi-
lância e saiba identificar e diferenciar 
qual o medicamento (por marca), en-
quanto nós, associações de pacien-
tes, devemos registrar a evidência do 
doente enquanto usuário de biossimi-
lar na pós-comercialização. Da nossa 
parte, buscamos ainda acompanhar o 
processo regulatório dos biossimilares, 
levando ao Governo a perspectiva do 
paciente, que hoje usa medicamento 
biológico”, pondera.

Para Patricia, o Governo vem ca-
minhando lentamente na direção da 
regulação. “Nós, enquanto grupos 
e sociedade civil, esperamos que o 
Governo garanta o direito democráti-
co de participação nos processos de 
construção, pois, atualmente, o pa-
ciente e até mesmo as associações 
de pacientes enfrentam grande difi-
culdade para compreender a RDC nº 
55, que, ao denominar os biológicos 
como biológico novo e biológico, gera 
dúvidas e insegurança. Para o doente, 
biológico novo é um produto inovador, 
quando, na verdade, trata-se do bios-
similar. Por que não começar a regula-
mentação, falando de forma clara para 
a sociedade compreender”, pontua a 
coordenadora.

Queixas comuns

Os efeitos colaterais e a eficácia 
dos biofármacos e biossimilares tam-
bém fazem parte da preocupação da 
Associação Brasileira de Linfoma e 
Leucemia (Abrale) e da Associação 
Brasileira de Talassemia (Abrasta).  
As entidades acompanham pacientes 
que fazem uso dos produtos, e a maior 

ESPECIAL BIOFÁRMACOS

Os biológicos podem 
provocar efeitos 
colaterais adversos, 
como podem 
“despertar” doenças 
auto-imunes. 
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queixa refere-se ao acesso a essas 
drogas. “Recentemente, temos tido 
também reclamações em relação aos 
efeitos adversos de um produto para 
Leucemia Mieloide Crônica (mesilato 
de imatinibe), que está sendo fabrica-
do por um consórcio de laboratórios 
público/privado. Estamos na fase de 
coleta de dados para avaliar um pla-
no de ação”, revela Merula Steagall, 
Presidente da Abrale/Abrasta. 

Para Merula, o que as entidades 
vêm observando é que os produtos 
biológicos são muito mais seletivos, 
além de potencialmente mais eficazes, 
provocando menos efeitos colaterais. 
“Apoiamos as políticas de genéricos 
e de biossimilares, desde que os mar-

cos regulatórios sejam cumpridos e os 
produtos sejam eficazes, garantindo 
segurança aos pacientes”, comenta

O Instituto Oncoguia também de-
fende uma regulação criteriosa por 
parte da Anvisa para registro de pro-
dutos biológicos e biossimilares, es-
pecialmente em se tratando da defini-
ção de parâmetros que estabeleçam 
regras específicas para avaliações de 
segurança e eficácia do produto. “Por 
outro lado, devem também estar claros 
os critérios de farmacovigilância, que 
permitam o monitoramento adequa-
do e correto dos biossimilares. Além 
disso, acreditamos ser importante a 
realização de estudos comparativos, 
de equivalência e não inferioridade da 

medicação, estudos de imunogenici-
dade, além de se criar um plano de ge-
renciamento de risco e diminuição do 
risco. Mas isso, sem dúvida, deve ter a 
participação de médicos prescritores e 
pacientes que recebem a medicação”, 
analisa Luciana Holtz, Presidente do 
Oncoguia. 

Segundo ela, a entidade vê com 
grande interesse o desenvolvimento 
de novas tecnologias, entre elas a evo-
lução dos medicamentos biológicos e 
o aparecimento de biossimilares, pois 
existe uma necessidade de opções 
terapêuticas para doenças como as 
neoplásicas. “No entanto, estamos 
preocupados com o aparecimento de 
novas drogas, sobretudo, os biossimi-

lares. A dúvida é se 
esses medicamentos 
poderão garantir um 
tratamento adequado 
e efetivo contra o cân-
cer. Sabemos que a 
produção de um me-
dicamento biossimilar 
não é tarefa simples 
e requer conheci-
mento, tecnologia e 
experiência para sua 
fabricação. A intenção 
inicial da produção de 
biossimilares também 

tinha como objetivo reduzir o custo 
final do fármaco, mas vemos que em 
alguns países, esses produtos alcan-
çam valores de comercialização quase 
iguais aos de um medicamento bioló-
gico, ou seja, o que estamos obser-
vando é um fenômeno de mercado e 
não mais a viabilização do acesso a te-
rapias mais baratas. Esse foi um ponto 
discutido durante o último encontro no 
Fórum Brasileiro e Latino-Americano 
de Biossimilares, realizado no come-
ço de agosto, em São Paulo”, declara 
Luciana.

A presidente reconhece que no-
vas tecnologias e avanços científicos 
trazem a possibilidade de novos tra-
tamentos para diferentes doenças, 

entre elas o câncer, o que representa 
para o paciente uma nova perspecti-
va de controle, e, por que não dizer, 
possivelmente, até a cura da doença. 
Mas ao mesmo tempo, geram novos 
desafios, devido, fundamentalmente, à 
complexidade para sua produção, as-
sim como aos riscos associados à fa-
bricação de medicamentos biológicos 
e biossimilares. 

Resposta terapêutica pobre

Para Dr. Carlos Varaldo, Presidente 
do Grupo Otimismo de Apoio ao 
Portador de Hepatite, uma organiza-
ção não governamental de apoio a 
portadores de hepatite, formado por 
portadores da doença, que tem como 
objetivo a divulgação das hepatites, 
suas formas de prevenção e tratamen-
to, a resposta terapêutica no tratamen-
to das hepatites em relação aos biofár-
macos e biossimilares ainda é pobre, 
motivo pelo qual ele defende rigor no 
controle quanto à qualidade dos me-
dicamentos, a forma de dispensação 
e armazenagem e à educação do pa-
ciente em relação aos efeitos adversos 
e colaterais que poderão acontecer 
durante o tratamento.

“O Grupo Otimismo é ativo na dis-
cussão em se tratando de biológicos e 
biossimilares, pois vários medicamen-
tos, como o Interferon recombinante, 
o Interferon peguilado, a eritropetina 
e a filgatrisna fazem parte do arsenal 
terapêutico do tratamento das hepati-
tes B e C. Nesse aspecto, o preço é 
um dos graves problemas no acesso 
à medicação. Por isso, acreditamos 
que concorrência e boa gestão pública 
são sempre saudáveis, resultando em 
redução do preço dos medicamentos. 
Um exemplo clássico de uma boa ges-
tão é o do Interferon peguilado, que, 
até 2007, era adquirido pelos governos 
estaduais por R$ 1.500,00, e, hoje, em 
compra centralizada no Ministério da 
Saúde, o preço é de R$ 260,00”, com-
para Dr. Carlos.

Merula Steagall, da Abrale/Abrasta

ESPECIAL BIOFÁRMACOS
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Quanto tempo você, , investe

do seu dia para atualizar o seu

Representante
cadastro ?

Em 2012 já inativou mais de 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 entram no
cadastro enquanto uma média de médicos são
invalidados por motivo de aposentadoria/falecimento.

Farma-Certo 78.000

15.000
Farma-Certo 8.000

médicos novos

*

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

Farma-Certo é a sua
ferramenta de apoio que
a t u a l i z a 3 0 0 . 0 0 0
m é d i c o s * d e f o r m a
sistemática para que
você possa focar no que
faz de melhor:

Relacionamento

http://www.farmacerto.com.br
http://www.farmacerto.com.br
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Mais rigor na aprovação

Em relação à eficácia, Dr. Carlos 
Varlado revela que com os interfe-
rons peguilados (biológicos originais 
Pegasys e PegIntron), os resultados são 
similares aos encontrados nos estudos 
de registro e na prática clínica mundial.  
Já com os biossimilares, no caso do in-
terferon recombinante, fabricado pelo 
laboratório BioManguinhos, da eritro-
petina, também do BioManguinhos, 
e das diversas marcas comerciais de 
filgastrim, os resultados não são dos 
melhores. “São poucas as publicações 
sobre o interferon recombinante, fa-
bricado pelo BioManguinhos, utilizado 
no Sistema Público da Saúde (SUS).  
O pouco que foi publicado avalia a 
segurança. Foram feitos também es-
tudos nos genótipos 2 e 3, mas que 
apresentaram baixa resposta tera-
pêutica. Em Arq Gastroenterol; 49(2): 
150-156, Apr.-June 2012 , um estudo 
realizado no Rio Grande do Sul, apre-
sentou somente 39,7% de resposta 
sustentada, quando a literatura mos-
tra que com o interferon recombinante 
biológico original, a resposta sustenta-
da é de aproximadamente 70% nesses 
genótipos, praticamente o dobro do 
biossimilar”, compara.

Por essa razão, a entidade defen-
de que todo e qualquer medicamento 
biológico ou biossimilar deva passar 
por uma fase 3, realizada no Brasil, 
antes da Anvisa autorizar o registro. 
“Utilizar medicamentos biossimilares 
não testados em ensaios clínicos com 
um número grande de pacientes, que 
possuam o biótipo da população bra-
sileira, é totalmente arriscado. O fato é 
que medicamentos biológicos com es-
truturas de grandes e complexas ca-
deias dependem do hospedeiro para 
causar efeito terapêutico. Um exemplo 
clássico é a ação do interferon peguila-
do no tratamento da hepatite C em pa-
cientes brancos caucasianos, os quais 
obtêm uma possibilidade de resposta 
terapêutica de 42%, enquanto nas 

populações de pele negra (black), a 
resposta terapêutica é de aproximada-
mente 19%”, acrescenta o presidente.

Para o especialista, precisa haver 
mais rigor na aprovação dos medi-
camentos. “A eritropoetina, fabricada 
pelo BioManguinhos, foi aprovada na 
Anvisa com um estudo mínimo, ou 
seja, somente 13 pacientes receberam 
o medicamento por menos de 24 se-
manas. Hoje, alegam que não houve 
problemas e que não existe melhor 

“Um paciente em tratamento com 
interferon pode não curar da hepatite 
C e ainda desenvolver psoríases, ti-
reoidismo, diabetes tipo 2, Síndrome 
de Sjögren, Uveíte, entre outras, 
por culpa da imunogenicidade. Fico 
preocupado quanto à fabricação de 
um biossimilar em laboratório oficial.  
A eritropoetina de BioManguinhos é de 
uma geração anterior a novos medica-
mentos muito mais eficazes e seguros. 
Enquanto a geração produzida pelo 
BioManguinhos deve ser utilizada três 
vezes por semana, já existem no mun-
do eritropoetinas que, em algumas 
doenças, são aplicados somente uma 
vez a cada 30 dias, mas os fabrican-
tes nem sequer tentaram obter registro 
no Brasil, já que não teriam mercado. 
Pacientes com recursos compram no 
exterior tais medicamentos, mas a 
maioria, que depende do SUS, con-
tinua e continuará usando um medi-
camento considerado ultrapassado”, 
acrescenta.

Ele também lamenta o fato de 
não existir no Brasil um cultura entre 
os profissionais de saúde para relatar 
efeitos adversos que possam ter acon-
tecido com o uso de medicamentos, 
sejam eles sintéticos ou biofármacos.  
“Existe facilidade para realizar a notifi-
cação, pela internet (http://www.anvi-
sa.gov.br/sisfarmaco/notificacaotemp/
notificacaotemp1.asp), mas, lamenta-
velmente, raramente um profissional 
de saúde vai relatar o que aconteceu 
com seu paciente ao utilizar um medi-
camento”, critica Dr. Carlos.

Na verdade, a atuação dos grupos 
e associações de apoio a pacientes é 
muito importante, no sentido de atuar 
junto às esferas governamentais e à in-
dústria, contribuindo para que se esta-
beleçam políticas de saúde que asse-
gurem a qualidade dos medicamentos, 
sejam biológicos ou sintetizados, e a 
saúde da população. 

comprovação de segurança que o uso 
contínuo por milhares de pessoas há 
vários anos no SUS. Portanto, o pro-
duto foi colocado no mercado sem 
estudos clínicos suficientes, mas, 
por sorte, nada ainda deu errado. 
Entretanto, se algo tivesse ocorrido, 
haveria um genocídio”, alerta.

Ele lembra que os biológicos, não 
somente podem provocar efeitos co-
laterais ou adversos graves, como 
podem “despertar” doenças auto-imu-
nes, que, dificilmente, na sua maioria, 
serão diagnosticados antes de se ini-
ciar o tratamento. 

Dr. Carlos Varaldo, do Grupo Otimismo

Os efeitos colaterais dos medicamentos biológicos são 
descritos nos amplos estudos clínicos.
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Desde que foi fundada no Brasil, em 
1973, a partir da compra dos Labora-
tórios LOK e de todo o seu portfólio de 
produtos oftálmicos e para lentes de 
contato, a Allergan não parou de cres-
cer e inovar. Neste ano, a companhia 
completa 40 anos de atuação no País, 
ostentando uma trajetória de sucesso 
com conquistas que garantiram à em-
presa um lugar de destaque no compe-
titivo mercado farmacêutico brasileiro.

Atualmente, a estrutura no Brasil 
conta com uma unidade fabril, localiza-
da em Guarulhos, na Grande São Pau-
lo, além de um escritório administrativo, 
sediado na Vila Olímpia (SP). O labora-
tório emprega um total de 526 funcioná-
rios que atuam em todo o País. 

Como uma empresa global, pre-
sente há mais de 60 anos no merca-
do mundial, a Allergan atua em diversas 
especialidades médicas. Hoje, a com-

última geração”, destaca Patricia Costa, 
Corporate Affairs & Relações Públicas, 
América Latina. 

Em 2012, acreditando no poten-
cial do mercado farmacêutico brasilei-
ro, a Allergan também anunciou um im-
portante lançamento para oftalmologia: 
Lastacaft® (segmento de alergias), que, 
segundo Patricia, vem alcançando ex-
celente aceitação. Graças à boa perfor-
mance do produto, o laboratório espe-
ra se tornar líder neste segmento ainda 
neste ano.

“Na área de Medical Aesthethics, ti-
vemos também em 2012 o lançamen-
to de VYCROSS® COLLECTION JU-

OS 40 ANOS DE UMA TRAJETÓRIA MARCADA PELA INOVAÇÃO

ALLERGAN BRASIL
EM FOCO

A Allergan completa 
quatro décadas de 
atuação no País, 
ostentando uma 
trajetória de sucesso 
com conquistas que 
garantiram à empresa 
um lugar de destaque 
no competitivo 
mercado farmacêutico 
brasileiro.

panhia oferece soluções para oftalmo-
logia, neurociências, medicina estética, 
medicina estética dermatológica, esté-
tica e reconstrução de mama, além de 
urologia. 

Com um amplo portfólio no Brasil, 
composto por mais de 80 produtos, o 
laboratório tem forte presença nos seg-
mentos de oftalmologia e estética. So-
mente no mercado brasileiro, a empresa 
chega a lançar de três a quatro produ-
tos anualmente, sendo líder em pra-
ticamente todas as franquias em que 
atua no País. “Os nossos carros-chefes 
em oftalmologia são os segmentos de 
glaucoma, olho seco e combinações. 
Já em Medical Aesthetics e Terapêuti-
ca, BOTOX®, e todas as suas aprova-
ções nas duas áreas, é um produto de 
enorme importância para nosso negó-
cio, além, é claro, de nosso portfólio de 
preenchedores de ácido hialurônico de 

www.snifbrasil .com.br

up142

http://www.snifbrasil.com.br
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40 ANOS, GRANDES MARCOS

Para os próximos anos, 
a palavra de ordem para 
a empresa continua a 
ser inovação.  
O laboratório pretende 
seguir na busca por 
outros medicamentos 
inovadores, visando 
oferecer as melhores 
soluções e serviços à 
comunidade médica e a 
pacientes.

1973

1995

1997

1998

2002

2003

2006

A Allergan iniciou sua trajetória no 
Brasil, adquirindo os laboratórios 
LOK, que oficialmente deu origem 
à Allergan LOK Produtos Farma-
cêuticos Ltda., com sede, na épo-
ca, na Av. Bosque da Saúde, em 
São Paulo, tornando-se a segun-
da subsidiária estabelecida na re-
gião da América Latina (atrás so-
mente do México, que também 
teve seu início com uma distribui-
dora local).

A companhia adquire a Frumtost 
– que, na ocasião, era a empresa 
líder em unidades do mercado of-
talmológico brasileiro e já possuía 
a atual fábrica da Allergan, loca-
lizada em Guarulhos (SP), bem 
como uma linha completa de pro-
dutos consolidados em oftalmo-
logia. A Allergan lança mundialmente o 

primeiro produto de pesquisa pró-
pria da Allergan – ALPHAGAN -, 
que deu sequência a uma série 
de outros lançamentos no seg-
mento de oftalmologia. 

David Pyott se tornou CEO, tor-
nando o Brasil a nova sede para 
o escritório da América Latina, lo-
calizado em São Paulo.

Outro marco importante foi a 
aprovação de BOTOX®. E, com a 
posterior aprovação de BOTOX® 
nos EUA, em 2002, uma série 
de aquisições globais passou a 
acontecer até os dias atuais, tais 
como INAMED Corporation (im-
plantes mamários e preenche-
dores dérmicos), Groupe Cornéal 
Laboratoires (preenchedores dér-
micos de ácido hialurônico de úl-
tima geração), entre outras. 

A empresa tem forte aceleração 
de investimentos em Pesquisa & 
Desenvolvimento.

E para contribuir ainda mais para 
esta expansão, novas indicações 
terapêuticas foram aprovadas 
para BOTOX®.

VÉDERM®, uma linha inovadora de 
preenchedores faciais de ácido hialurô-
nico, com tecnologia exclusiva da Aller-
gan, que resultou em um produto único. 
E na área Terapêutica, em 2011, passa-
mos a contar com mais uma aprovação 
de BOTOX®, que somente nosso produ-
to possui: migrânea (enxaqueca) crôni-
ca”, acrescenta.

Com os crescentes investimentos 
nas várias linhas, a companhia possui 
hoje aproximadamente 30% do merca-
do de oftalmologia. A subsidiária brasi-
leira também é a primeira do Grupo na 
América Latina em vendas, sendo res-
ponsável por cerca de 70% dos negó-
cios da região. Além disso, a fábrica 
brasileira detém a produção de produ-
tos oftálmicos para a região da Améri-
ca Latina. E o Brasil é a sede do Grupo 
para o mercado latino-americano.



53  | Set - Out 2013

Investimento em pessoas

Para suportar o crescimento no 
País, a companhia tem como uma de 
suas estratégias investir em seus recur-
sos humanos, especialmente da área 
de vendas. Segundo Patrícia, em 2011, 
o laboratório duplicou a Força de Ven-
das, cujos profissionais são responsá-
veis por visitar um painel que gira em 
torno de 16 mil médicos, fornecendo 
constantemente informações científicas 
de qualidade, além de serviços e supor-
te diferenciados para atender às princi-
pais necessidades desses clientes. 

Para obter a melhor performance 
das equipes, o laboratório costuma apli-
car programas de desenvolvimento para 
seus profissionais. “Antes de mais nada, 
acredito que o processo de seleção de 
nosso time de vendas já leva em con-
ta a busca dos melhores profissionais 
do mercado. Em seguida, procuramos 
equipar a nossa equipe de vendas com 
a melhor tecnologia e ferramentas ne-
cessárias para o bom desempenho de 
seu trabalho. Treinamentos são também 
constantes, especialmente para a Força 
de Vendas. Para isso, há um forte inves-
timento em tecnologia da informação, 
com treinamentos virtuais e presenciais 
periódicos, bem como educação mé-
dica continuada em diversos níveis, de 
acordo com a especialidade ou nível 
hierárquico da função”, revela Patrícia. 

A empresa também tem forte voca-
ção para a pesquisa e desenvolvimento. 
Nos últimos dez anos, o laboratório au-
mentou seus investimentos nessa área. 
Para se ter ideia, mais de US$ 1 bilhão 
é o investimento realizado anualmente 
pela empresa em P&D, devendo che-
gar a US$ 1,5 bilhão nos próximos cin-
co anos. O foco são os segmentos nos 
quais a companhia já está presente. 

“O mercado farmacêutico brasileiro 
está cada vez mais especializado, com 
forte concorrência e agressividade co-
mercial. Além disso, as exigências regu-
latórias vêm demandando um profissio-
nalismo cada vez maior por parte das 

companhias que se dedicam à Pesqui-
sa & Desenvolvimento, processo relati-
vamente caro e que nos leva a crer em 
uma consolidação do número de em-
presas existente em um futuro próxi-
mo”, analisa.  

Responsabilidade corporativa

Contribuir para o desenvolvimen-
to da comunidade na qual está inseri-
da também faz parte das estratégias da 
empresa. A companhia vem fazendo a 

gestantes adolescentes e oferece ofi-
cinas de artesanato; e o Brincando na 
Cozinha, que oferece oficinas de culiná-
ria a 108 crianças e adolescentes.

O laboratório mantém ainda o Pro-
grama Allergan de Educação para Adul-
tos, que ministra aulas em Guarulhos 
(SP) para formar cerca de 100 pessoas 
da comunidade que ainda não tenham 
concluído os ensinos fundamental ou 
médio. A empresa custeia professores, 
equipamentos, material escolar e lan-
che, além de inscrição e transporte para 
os exames oficiais. 

Outro projeto que recebe apoio da 
companhia é o Ser em Cena, desenvol-
vido por uma entidade que integra por-
tadores de distúrbios de comunicação 
e movimento à sociedade por meio da 
arte dramática, resultando na monta-
gem da peça de teatro Linhas cruzadas, 
exibida em São Paulo (SP) para dezenas 
de espectadores. 

Além disso, a companhia participa 
e apoia ações de diversas entidades, 
como Associação Brasileira dos Ami-
gos, Familiares e Portadores de Glauco-
ma (Abrag); Associação dos Portadores 
de Olho Seco (Apos); Brazilian Resear-
ch Association in Vision and Ophthal-
mology (Bravo); De Peito Aberto - Laço 
Rosa; Associação Brasileira dos Porta-
dores de Câncer (Amucc); Sociedade 
Brasileira de Glaucoma (SBG), entre ou-
tras. Veja a relação completa dos proje-
tos sociais da empresa no hot site.

Para os próximos anos, a palavra 
de ordem para a Allergan continua a ser 
inovação. Conforme revelou Patrícia, 
o laboratório seguirá na busca por ou-
tros medicamentos inovadores, visando 
oferecer as melhores soluções e servi-
ços à comunidade médica e a pacien-
tes. “Acredito que todo o êxito nesses 
40 anos se deve a um excelente time, 
com os melhores profissionais do mer-
cado nos segmentos em que estamos 
presentes e com o desenvolvimento de 
produtos e serviços médicos da mais 
alta qualidade”, ressalta Patrícia Cos-
ta. 

Com um amplo portfólio 
no Brasil, o laboratório 
tem forte presença nas 
áreas de oftalmologia 
e estética. Somente no 
mercado brasileiro, a 
empresa chega a lançar 
de três a quatro produtos 
por ano.

sua parte para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. Nesse sentido, a Al-
lergan desenvolve vários projetos so-
ciais. Um deles é o projeto Ação Glo-
bal, por meio do qual a empresa oferece 
(com apoio de outros parceiros) para 
365 moradores de Guarulhos (SP), exa-
mes de glicemia e colesterol, palestras 
sobre alimentação, cuidados com a 
saúde bucal e meio ambiente, além de 
medição de pressão arterial e índice de 
massa corporal. Participaram no atendi-
mento ao público 25 voluntários e seus 
familiares. 

A empresa também contribui com o 
Instituto Movere, apoiando o projeto Ali-
mentando Esperanças, que orienta 50 

EM FOCO
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A Interfarma lançou, em par-
ceria com a Associação Médi-
ca Brasileira, um livro que reúne 
artigos escritos por 46 médicos so-
bre doenças que podem ser trata-
das com medicamentos biológicos.  
A obra também aborda assuntos sobre 

Na edição de julho/agosto da 
Revista UPpharma (Ed. 141), na seção 
Notícias, houve um engano na publica-
ção da matéria sobre o Pharma Point - 
World Review, realizado pelo Grupemef.   
O evento ocorreu em 3 de julho e não 
em 20 de junho, como foi informado no 
texto. Os temas abordados foram: Global 
- Evolução do Mercado:  Oportunidades 
e desafios para as multinacionais no 
cenário global; Latam – O Mercado em 
Expansão torna-se foco de investimen-
tos; e Brasil – Expansão de Mercado com 
Desafios:  gestão de estoques e acesso.

Além disso, esta edição também 
não aconteceu na sede do Sindusfarma, 
como mencionado na reportagem.  
Para mais informações sobre o evento, 
basta entrar em contato com o Grupemef 
(www.grupemef.com.br). Em breve, a en-
tidade informará a data e o local de nova 
edição do Pharma Point.

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS NA PRÁTICA 
MÉDICA

ERRATA:

CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE PRODUTOS NA 
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL

NOTÍCIAS

O Sindusfarma lançou, em final 
de setembro, o manual Iniciação à 
Classificação Fiscal de Produtos da 
Indústria Farmacêutica e Correlatas na 
Nomenclatura Comum do Mercosul. 
Com estudos de caso, o livro apresenta 
abordagens práticas de situações corri-
queiras que acarretam dúvidas na hora 
de se classificar mercadorias do setor.

manufatura e aspectos regulatórios. Ao 
todo, são oito áreas de tratamento, di-
vididas em capítulos e subcapítulos: 
oncologia, endocrinologia, dermatolo-
gia, cardiologia, reumatologia, hemato-
logia e nefrologia.

Durante o lançamento, o autor da 
obra, Ricardo Isidoro, especialista na 
classificação fiscal de produtos, fez uma 
palestra sobre os principais tópicos do 
livro. Isidoro é Doutor em Engenharia 
Química pela Escola de Química da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ).

http://www.repfarma.com
http://www.repfarma.com
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Em 12 de agosto, em 
cerimônia realizada no 
auditório do Esporte Clube 
Sírio, em São Paulo, o 
Sindusfarma entregou 
os prêmios Excelência 
em Saúde e Segurança 
do Trabalho (GST), 
Bumerangue e Programa 
Educacional (PES).

Em 12 de agosto, o Sindusfarma en-
tregou os prêmios Excelência em Saúde 
e Segurança do Trabalho (GST), Bume-
rangue e Programa Educacional (PES), 
que contemplaram as Farmacêuticas pe-
las ações de promoção de saúde e de-
senvolvimento profissional. Na cerimônia, 
realizada no auditório do Esporte Clube 
Sírio, em São Paulo, foram conhecidos 
os grandes vencedores: Alcon, Allergan, 
Fresenius, Galderma, Johnson & John-
son, Libbs, Novartis e Sanofi-Aventis 

foram agraciados com o VI Prêmio Exce-
lência em Gestão de Saúde e Segurança 
do Trabalho, concedido pelo Sindusfar-
ma às empresas com as melhores ações 
de prevenção de doenças e acidentes de 
trabalho na indústria farmacêutica.

No mesmo evento, os laborató-
rios Eurofarma, Hospira, Sanofi-Aven-
tis, Takeda e Zambon foram agraciados 
com o V Prêmio Bumerangue, entregue 
pela entidade às empresas com os me-
lhores programas de treinamento, de-

PREMIAÇÃO

SINDUSFARMA
PREMIA FARMACÊUTICAS POR MELHORES PRÁTICAS EM SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO, RH E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL

www.snifbrasil .com.br
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senvolvimento, recrutamento e seleção 
de Recursos Humanos no mercado far-
macêutico.

Os laboratórios Aché, Biolab, Bio-
sintética, Eurofarma, Novartis e Sanofi-
-Aventis receberam o I Prêmio Programa 
Educacional Sindusfarma, concedido às 
empresas com o maior número de par-
ticipantes nos workshops promovidos 
pela entidade desde 2005. Foi a primeira 
edição do Prêmio PES, instituído neste 
ano (Veja mais no Hot Site).

http://www.snifbrasil.com.br
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Durante o evento, o 
Presidente-Executivo 
do Sindusfarma, Nelson 
Mussolini, afirmou que 
premiar e, principalmente, 
reconhecer aqueles que 
fazem um bom trabalho, está 
no DNA da entidade.

“Para nós, é muito importante re-
ceber a premiação, pois pensamos 
sempre no trabalhador e na sua se-
gurança. Nós queremos ver os nos-
sos funcionários bem, tanto em casa 
quanto na Novartis”, disse Corinna 
Hoffman, Gerente da Novartis, vence-
dora do Prêmio GST, na categoria de 
empresas com mais de mil funcioná-
rios, nas classes Comercial/Força de 
Vendas e Projeto de Saúde e Segu-
rança do Trabalho.

Para Anderson Vaz Mendes, Coor-
denador de Segurança do Libbs, ven-
cedor do Prêmio GST, na categoria de 
empresas com 501 a mil funcionários, 
nas classes Operacional/Industrial e 
Comercial/Força de Vendas, o reco-
nhecimento vem trazendo crescimen-
to na implantação de sistema e apli-
cação das ferramentas, possibilitando 
uma grande melhora na questão de 
saúde e segurança dos funcionários. 

Presente à cerimônia, o Supe-
rintendente Regional do Trabalho e 
Emprego de São Paulo, Luiz Antônio 
de Medeiros, destacou a iniciativa.  
“O Sindusfarma está fazendo um pa-
pel importante de conscientização das 
corporações no combate aos aciden-
tes de trabalho. A preocupação do 

Ministério do Trabalho com aciden-
tes é muito grande. Infelizmente, nos 
últimos tempos tais incidentes têm 
aumentado. Por isso, esta iniciativa é 
muito importante”, disse.

ligente. Investir em capacitação é uma 
maneira de ter um bom retorno em 
termos de produtividade e de se obter 
um maior envolvimento dos funcioná-
rios com a empresa”, pontuou.

Prêmio Bumerangue

Rafael Gonçalves, Assessor de 
Comunicação da Sanofi, vencedora 
do Prêmio Bumerangue na categoria 
Treinamento Corporativo e Força de 
Vendas, declarou que o prêmio Bu-
merangue é importante para o Grupo, 
pois valoriza o trabalho em prol dos 
colaboradores em termos de treina-
mento e desenvolvimento. 

“Esse prêmio é muito importante, 
pois coroa o trabalho de toda nossa 
equipe”, disse Leandra Renata Alfon-
so, Coordenadora de Recrutamento e 
Seleção da Takeda, vencedora na ca-
tegoria Recrutamento e Seleção.

O coordenador do Programa de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência 
no Estado de São Paulo, da SRTE-
-SP, José Carlos do Carmo, participou 
da cerimônia de premiação. Segun-
do ele, esta é uma iniciativa extrema-
mente louvável. “Diria, sobretudo, inte-

Na ocasião, o Vice-Presidente de 
Assuntos Regulatórios e Programas 
Sociais e Educacionais do Sindusfar-
ma, Dr. Lauro Moretto, também res-
saltou a importância das premiações. 
“Tais prêmios reconhecem ações vol-
tadas ao maior patrimônio da indústria 
farmacêutica, que são seus recursos 
humanos”, destacou.

O Presidente-Executivo do Sindus-
farma, Nelson Mussolini, garantiu que 
premiar e, principalmente, reconhecer 
aqueles que fazem um bom trabalho, 
está no DNA do Sindusfarma. “Temos 
um compromisso com a transferên-
cia de conhecimento e o aprendizado.  
E nesta noite comemoramos tudo 
isso”, frisou.

Os Deputados Federais Arnaldo 
Faria de Sá e Walter Ihoshi, além da 
Deputada Estadual, Maria Lúcia Ama-
ry, participaram do evento. 
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O Decreto nº 8.077, publicado no 
último dia 14 de agosto, revolucionou 
a legislação sanitária brasileira, ao re-
vogar o longevo Decreto no 79.094, de 
5 de janeiro de 1977, que disciplinava 
o sistema de vigilância sanitária, me-
dicamentos, insumos farmacêuticos, 
drogas, correlatos, cosméticos, entre 
outros, e trazer uma série de disposi-
ções que, caso efetivamente aplica-
das, podem representar um avanço 
para o letárgico processo de registro 
de produtos. 

Esse novo regulamento era uma 
das principais bandeiras do Presidente 
da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária – Anvisa,  Dirceu Barbano, 
que busca, por meio da edição do 
Decreto nº 8.077/2013, agilizar os pro-
cessos administrativos para obtenção 
de licenças de funcionamento de em-
presas sujeitas ao licenciamento sani-
tário, e o registro, controle e monito-
ramento de medicamentos – fruto de 
críticas (justas) por parte não somente 

da indústria farmacêutica, como da 
população em geral.

De fato, o prazo da conhecida “fila” 
para registro de novos produtos, na hi-
pótese de medicamentos, tem alcan-
çado, em alguns casos, inacreditáveis 
quatro anos, gerando prejuízos a to-
dos os agentes do sistema de saúde 
brasileiro. Inclusive, a própria Anvisa 
reconhece que, no caso de genéricos, 
o prazo médio é de três – logo, reco-
nhecendo a existência de casos ainda 
mais demorados.

Em virtude dessa demora, diversas 
empresas têm recorrido a expedientes 
judiciais com a finalidade de obter seus 
registros mais rapidamente, gerando 
uma nova fila: a “fila dos registros com 
mandado judicial para análise” – esta 
com a celeridade garantida, coerci-
tivamente, pelo emprego dos meios 
judiciais.

Atualmente, há uma discussão en-
tre a Agência e os laboratórios sobre 
a responsabilidade pela demora na 

O novo regulamento, 
com um número 
menor de 
dispositivos, 
proporciona maior 
liberdade regulatória 
à Anvisa para 
disciplinar os vários 
temas, criando uma 
flexibilidade maior à 
Agência.

DECRETO Nº 8.077/2013 APONTA NOVOS RUMOS PARA A ANVISA
Dr. Rogério Damasceno Leal

ENTRE A 
ESPERANÇA E A 

DESCRENÇA

COLUNA LEGAL

análise dos registros constantes da 
“fila”. A Anvisa ataca a qualidade dos 
dossiês de medicamentos submetidos 
a registro, alegando a falta ou equívo-
co no fornecimento de informações 
e documentação – o que geraria um 
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grande número de exigências. A indús-
tria, por sua vez, acusa a Agência de, 
simplesmente, demorar no exame da 
documentação apresentada, além de 
apresentar exigências descabidas que 
apenas alongam o trâmite burocrático.

A fim de acabar, ou ao menos di-
minuir o tempo da malsinada “fila”, o 
Decreto nº 8.077/2013 estabelece que 
medicamentos, insumos farmacêuti-
cos, correlatos, produtos de higiene, 
cosméticos, perfumes, saneantes do-
missanitários, entre outros produtos, 
deverão ter seu registro concedido no 
prazo de 90 dias, contado da data de 
entrega do requerimento, quando este 
preencher todos os requisitos neces-
sários para seu deferimento.

Esse, talvez, seja o dispositivo que 
mais esperança e desconfiança gere, 
pois, ao mesmo tempo em que torcem 
para que a lei seja cumprida, as indús-
trias consideram pouco provável que 
tal meta seja alcançada em curto ou 
médio prazos. 

Corroborando esse cenário, a 
Portaria 1.058/2013 estabelece metas 
de desempenho da Anvisa, no perío-
do compreendido de 01 de julho de 
2013 a 30 de junho de 2014, determi-
nando que a Agência terá de publicar 
100% das solicitações de concessão 
de Autorização de Funcionamento 
de Empresa (AFE) e de Autorização 
Especial (AE) no prazo de 60 dias, ana-
lisar 1.613 processos de registro que 
compõem o passivo da gerência geral 
de medicamentos em 2013 e emitir a 
primeira manifestação de análise das 
petições de cadastro e registro de pro-
dutos para a saúde no prazo máximo 
de até 90 dias.

Desse modo, verifica-se um gran-
de desejo da Anvisa de atingir os índi-
ces apontados, o que é positivo. Mas, 
certamente, isso se dará mediante o 
emprego de julgamentos sumários, na 
forma das Ordens de Serviço 04, 05 e 
06/2013, referentes aos documentos e 
itens que levam ao indeferimento su-
mário do processo de registro, o que, 

possivelmente, poderá levar a uma 
nova fila: a fila de análise de recursos 
administrativos.

Além disso, o Decreto nº 8.077/2013 
traz uma série de dispositivos voltados 
ao atendimento das políticas públicas 
de saúde, facilitando – para o Governo 
– a adoção de diversas medidas rela-
cionadas ao registro de medicamentos.

Nesse sentido, a nova regulamen-
tação concede prioridade na análise 
dos requerimentos de registros refe-
rentes a produtos estratégicos para 
o Sistema Único de Saúde – SUS, 
produtos objetos de transferência de 
tecnologia para órgãos e entidades 
da administração pública. Possibilita 
a dispensa de registro de inseticidas, 
imunobiológicos, medicamentos e ou-
tros insumos estratégicos quando ad-
quiridos por intermédio de organismos 
multilaterais internacionais para uso 
em programas de saúde pública pelo 
Ministério da Saúde e suas entidades 
vinculadas. E, nos casos de grave ris-
co à saúde, e desde que comprovada 
a indisponibilidade no mercado nacio-
nal de substitutos terapêuticos regis-
trados, a Anvisa poderá estabelecer 
procedimentos simplificados para via-
bilizar o fornecimento de medicamen-
tos pelo SUS.

Ademais, a norma também traz 
uma série de dispositivos de caráter 
programático, como aquele que de-
termina que, caso não haja riscos à 
saúde da população ou à fiscalização 

das atividades de produção e circula-
ção, o registro dos produtos sujeitos à 
vigilância sanitária poderá ser objeto 
de regulamentação da Agência para 
simplificar e agilizar os procedimentos 
e estabelecer prioridades e metas de 
desempenho, previstas em cláusula do 
contrato de gestão a que se refere o 
art. 19 da Lei no 9.782, de 1999.

Além disso, o novo regulamento, 
com um número menor de dispositi-
vos, regula menos, dando uma maior 
liberdade regulatória à Anvisa para dis-
ciplinar os temas, proporcionando uma 
flexibilidade maior à Agência, que po-
derá proceder a atualização dos temas 
com maior agilidade.

No entanto, tanto em virtude da 
regulação mais principiológica propor-
cionada pelo Decreto nº 8.077/2013, 
quanto por sua incompatibilidade com 
o regramento regulatório existente, há 
um descompasso grande entre o novo 
diploma e a normatização vigente, 
gerando dúvidas acerca dos procedi-
mentos a serem adotados, enquanto 
novas normas adequadas a esse ce-
nário legal não sejam editadas.

Nesses casos, seguindo as mais 
básicas regras de hermenêutica jurí-
dica, tem-se que, em havendo confli-
to entre as portarias e resoluções e o 
novo Decreto, este deverá prevalecer, 
ante o caráter superior de tal norma, 
devendo haver a adequação dos pro-
cedimentos ao novo arcabouço legal.

Assim, vê-se que, a despeito das 
dúvidas quanto à sua efetividade (ao 
menos em um primeiro momento), o 
Decreto nº 8.077/2013 representa, 
senão um avanço imediato, uma de-
monstração clara do Governo Federal 
de seu desejo de criar uma estrutura 
mais ágil para facilitar o acesso da po-
pulação ao tratamento médico ade-
quado, por meio da facilitação do re-
gistro dos medicamentos. 

O Decreto nº 8.077/2013 
representa uma 
demonstração do desejo 
do Governo Federal de 
criar uma estrutura 
que facilite o acesso da 
população ao tratamento 
médico adequado.

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

mailto:rogerio.leal%40vml.com.br?subject=Contato%20-%20Revista%20UPpharma
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se torna um problema que fragiliza o 
canal e inibe investimentos, pois não 
se sabe até quando este cliente estará 
funcionando nessas condições em um 
mercado de alta competição.

Não é de hoje que muitas entida-
des, como a ABCFarma, Sincofarmas 
de todo o País e demais entidades do 
setor varejista farmacêutico, empresas 
do segmento de distribuição de me-
dicamentos e laboratórios farmacêu-
ticos promovem cursos, seminários, 
programas de treinamento e capacita-
ção voltados aos proprietários de far-
mácias ou drogarias e seus respecti-
vos colaboradores.

A aquisição de maiores conheci-
mentos e, consequentemente, melho-
res resultados a partir da introdução 
de novas práticas de gestão de farmá-
cia ou drogaria, faz a parceria progre-
dir e a fidelidade aumentar. E tem sido 
muito saudável valorizar as farmácias 

A IMPORTÂNCIA DA FARMÁCIA OU 
DROGARIA DE PEQUENO PORTE PARA OS 
LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS
Geraldo Monteiro

Os laboratórios farmacêuticos têm 
na farmácia ou drogaria de pequeno 
porte um canal estratégico de distri-
buição, porém, tais estabelecimentos 
se deparam com suas várias limita-
ções de capital de giro, pouca estrutu-
ra organizacional e conhecimento em 
gestão do negócio, entre outros. Isso 

e drogarias de pequeno porte também 
para reduzir a dependências das gran-
des estruturas.

Para isso, é necessária uma par-
ceria entre laboratórios farmacêuticos, 
distribuidores de medicamentos e en-
tidades representativas das farmácias 
e drogarias, em que o primeiro finan-
cia, o segundo desenvolve e o tercei-
ro beneficia seus associados que, nes-
te caso, são as farmácias ou drogarias.

As farmácias ou drogarias de pe-
queno porte no Brasil vão longe. Ape-
sar do crescimento das grandes redes, 
o estabelecimento de pequeno por-
te sempre encontra espaço para cres-
cer, mas depende do apoio de seus 
fornecedores. E isso não é um favor, 
é estratégia.

É importante exaltar que as farmá-
cias ou drogarias de pequeno porte se 
destacam no atendimento, pois, co-
nhecem seus clientes pelo nome e os 

VAREJO FARMACÊUTICO

Auxiliar as farmácias ou 
drogarias de pequeno 
porte a profissionalizar 
a gestão do negócio 
é um caminho de 
sucesso na estratégia de 
fidelização. É fundamental 
o trade marketing 
dos laboratórios 
farmacêuticos focar ações 
nesses estabelecimentos. 
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Geraldo Monteiro é Assessor Econômico do Sindicato 
do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no 
Estado de São Paulo (Sincofarma-SP) e da Associação 
Brasileira do Comércio Varejista (ABCFarma), e 
Diretor-Executivo da Associação Brasileira dos 
Distribuidores dos Laboratórios Nacionais (Abradilan).                                              
E-mail: economes@terra.com.br

atendem pessoalmente. Quando ne-
cessário, as decisões são tomadas de 
imediato, ali mesmo no balcão, pois 
é o dono que está ali, e isso agrada 
muito aos que estão tomando decisão 
no momento da compra no balcão do 
estabelecimento.

Além disso, os funcionários que 
trabalham nas farmácias ou drogarias 
de pequeno porte gozam de maior es-
tabilidade, pois têm contato direto e 
têm no dono do estabelecimento al-
guém que os ajuda quando necessá-
rio. Em troca disso, prezam mais o tra-
balho e procuram preservá-lo, o que 
em outras estruturas de maior porte 
seria impossível fazê-lo, já que teriam 
como superior um gerente sem poder 
de decisão em questões quase sem-
pre particulares e que envolvem adian-
tamentos ou ajudas financeiras, entre 
outros aspectos.

As grandes estruturas, muitas ve-
zes, possuem equipes com rotativida-

de de pessoal maior do que nas em-
presas de pequeno porte, o que acaba 
por prejudicar a relação entre funcioná-
rios e clientes, pois não se consegue 
criar vínculos. Além disso, os geren-
tes seguem regras rígidas estabele-
cidas pela alta gestão, o que torna o 
atendimento mais burocrático, inflexí-
vel, coisas que nem sempre agradam 
os consumidores.

A localização é outro ponto for-
te das farmácias ou drogarias de pe-
queno porte. Normalmente, localizam-
-se próximas aos locais de trabalho ou 
residência de seus clientes. Os funcio-
nários, geralmente, moram na região e 
conhecem muito bem as característi-
cas do local. Transformam-se em lo-
cal de conveniência e estão sempre 
por perto para atender às necessida-
des dos clientes.

Muitas das farmácias ou drogarias 
de pequeno porte já atuam em rede. 
Essas empresas juntam forças ao par-

ticiparem de uma central de compras 
ou de uma rede de franquias. Dessa 
forma, a farmácia ou drogaria conse-
gue viabilizar negócios que sozinho ja-
mais conseguiria, assim como con-
segue preservar suas características 
e conhecimentos sobre o local e os 
consumidores.

Por isso, auxiliar as farmácias ou 
drogarias de pequeno porte a melho-
rar e profissionalizar a gestão do negó-
cio é um caminho de sucesso na es-
tratégia de fidelização. Nesse sentido, 
é fundamental o trade marketing dos 
laboratórios farmacêuticos focar ações 
nesses estabelecimentos. 

mailto:economes%40terra.com.br?subject=Contato%20-%20Revista%20UPpharma
mailto:revista%40dpm.srv.br?subject=Assinatura%20-%20Revista%20UPpharma
http://www.dpm.srv.br
http://www.dpm.srv.br


61  | Set - Out 2013

A maior parte das horas do nosso 
dia é gasta no trabalho, no qual é 
preciso dividir o espaço, as tarefas e 
os projetos com um grupo, seja gran-
de ou pequeno, formado por com-
panheiros de trabalho. Companhei-
ros que podem se transformar em 
grandes parceiros, mas que, muitas 
vezes, são tão diferentes e têm ideias 
tão distintas, que se torna um desa-
fio diário manter um ambiente sereno 
e produtivo de trabalho. 

No mundo corporativo, competiti-
vo e inovador cresce a demanda por 
profissionais competentes, habilidosos 
e com atitudes construtivas. Além dis-
so, uma exigência frequente na contra-
tação de pessoas para um novo pos-
to de trabalho ou a promoção para um 
cargo superior é a capacidade de tra-
balhar em equipe.

As empresas estão revendo suas 
políticas de treinamento e desenvolvi-
mento de pessoas, com o objetivo de 

As empresas estão 
revendo suas políticas, 
com o objetivo de 
reeducar os seus líderes a 
gerir pela influência e não 
mais pela força e poder.

COMO LIDERAR PESSOAS
Arnaldo Pedace

Vários artigos são publicados dia-
riamente sobre gestão, e entre eles 
muitos tratam do tema liderança, que, 
certamente, é um dos assuntos mais 
polêmicos e complexos da área de 
gestão de pessoas. O líder tem uma 
responsabilidade muito sensitiva, que 
exige dele competência, capacidade 
de negociação, comando, visão ge-
ral do negócio e equilíbrio emocional. 
São muitos os desafios que precisam 
ser superados no dia a dia desse gru-
po de pessoas tão fundamental para 
as empresas.  

reeducar os seus líderes a gerir pela 
influência e não mais pela força e po-
der. Sessenta por cento de todos os 
problemas administrativos resultam da 
ineficácia da comunicação, dizia Peter 
Drucker.

As equipes que trabalham no es-
quema em que o líder manda e os ou-
tros apenas obedecem estão fadadas 
ao insucesso. Se o líder só quer man-
dar, não precisa de equipe. Quando se 
unem inteligências, certamente, o re-
sultado será melhor.

“Unir-se é um bom começo, man-
ter a união é um progresso, e traba-
lhar em conjunto é a vitória”, ensinava 
Henry Ford.

As equipes são sistemas vivos, ou 
seja, são formadas por muitas partes 
interdependentes e constituídas por 
seres humanos. Por isso, são dinâ-
micas por natureza; crescem, mudam 
frequentemente e podem se adaptar 
a mudanças no ambiente de trabalho.  

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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Se o líder só quer 
mandar, não precisa de 
equipe. Quando se unem 
inteligências, certamente, 
o resultado será melhor.

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

Possuem valores, história, estabele-
cem acordos e, juntos, empreendem 
no presente para atingir alvos futuros. 
É importante entender a diferença en-
tre um grupo e uma equipe. Um gru-
po é apenas um conjunto de pessoas 
que trabalham individualmente com o 
propósito de atingir o êxito pessoal. Já 
uma equipe estabelece um sonho e, 
em conjunto, busca concretizar tal ob-
jetivo coletivamente.

Ser colocado em uma posição de 
liderança não o torna necessariamen-
te um bom líder. Por mais que se repi-
ta esta frase, fico impressionado como 
as empresas não a levam a sério na 
hora de preparar e selecionar seus fu-
turos líderes.

Peter Drucker acreditava que exis-
tiam dois tipos de liderança: a lideran-
ça nata e a liderança que podia ser en-
sinada e aprendida. 

Drucker descobriu, em seus 65 
anos de experiência em consultoria, 
o que os líderes eficazes têm em co-
mum. Mais do que ter um mesmo es-
tilo, esses líderes exemplares têm prá-
ticas similares, e elas estão dentro de 
três grandes áreas: a primeira área 
consiste em práticas que dão aos líde-
res o conhecimento de que eles preci-
sam. A segunda área dá a eles a ajuda 
necessária para transformar esse co-
nhecimento em ação. E por último, na 
terceira área, estão as práticas que as-
segurem que toda a organização sinta-
-se responsável e comprometida.

“Com talento ganhamos partidas; 
com trabalho em equipe e inteligên-
cia ganhamos campeonatos”, dizia 
Michael Jordan, o famoso jogador de 
basquete norte-americano.

Liderar significa cuidar de pessoas 
e desenvolvê-las. Ressalto que a ca-
racterística mais importante do líder do 
futuro é a integridade. Considero que 
o gestor que atua com base em seus 
valores de forma coerente está apto a 
ser um exemplo para seus liderados. 
O líder que é íntegro é um exemplo da-
quilo que ele acredita. Aquela coisa do 
faça o que eu falo, mas não faça o que 
eu faço, não funciona. 

“Nunca se esqueça de que a vaida-
de é inimiga do espírito de equipe”, ob-
serva Bernardinho, técnico da seleção 
brasileira de voleibol masculino.

A Formiga e o Mundo Corporativo*

Todos os dias, uma formiga chega-
va cedinho ao escritório e pegava duro 
no trabalho. A formiga era produtiva e 
feliz.

O gerente besouro estranhou a for-
miga trabalhar sem supervisão. Se ela 
era produtiva sem supervisão, seria 
ainda mais se fosse supervisionada.

E colocou uma barata, que prepa-
rava belíssimos relatórios e tinha muita 
experiência, como supervisora.

A primeira preocupação da bara-
ta foi a de padronizar o horário de en-
trada e saída da formiga. Logo, a ba-
rata precisou de uma secretária para 
ajudar a preparar os relatórios e con-
tratou também uma aranha para or-
ganizar os arquivos e controlar as liga-
ções telefônicas.

O besouro ficou encantado com 
os relatórios da barata e pediu tam-
bém gráficos com indicadores e aná-
lise das tendências que eram mostra-
dos em reuniões.

A barata, então, contratou uma 
mosca, e comprou um computador 
com impressora colorida.

Logo, a formiga produtiva e feliz, 
começou a se lamentar de toda aque-
la movimentação de papéis e reuniões!

O besouro concluiu que era o mo-
mento de criar a função de gestor para 
a área em que a formiga, produtiva e 
feliz, trabalhava.

O cargo foi dado a uma cigarra, que 
mandou colocar carpete no seu escri-
tório e comprar uma cadeira especial.

A nova gestora cigarra logo preci-
sou de um computador e de uma as-
sistente, a pulga (sua assistente na 
empresa anterior) para ajudá-la a pre-
parar um plano estratégico de melho-
rias e um controle do orçamento para 
a área em que trabalhava a formiga, 
que já não cantarolava mais e cada dia 
se tornava mais chateada.

A cigarra, então, convenceu o ge-
rente marimbondo, que era preciso fa-
zer um estudo de clima. Mas, o besou-
ro, ao rever as cifras, se deu conta de 
que a unidade na qual a formiga traba-
lhava já não rendia como antes e con-
tratou a coruja, uma prestigiada con-
sultora, muito famosa, para que fizesse 
um diagnóstico da situação.

A coruja permaneceu três meses 
nos escritórios e emitiu um volumoso 
relatório, com vários volumes que con-
cluía: Há muita gente nesta empresa!! 
E adivinha quem o besouro mandou 
demitir?

A formiga, claro, porque ela andava 
muito desmotivada e aborrecida. Você 
já viu isso acontecer em algum lugar?

Para as formigas um bom traba-
lho!!! 
* Essa metáfora é de autoria desco-
nhecida.
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reuniões distritais em determinados 
períodos de tempo, como mensal ou 
trimestralmente. O segundo, e que de-
veria ser mais frequente, é  realizado 
durante o acompanhamento das visi-
tas, considerado uma das principais 
funções da gerência distrital. No caso 
do acompanhamento, o feedback 
deve ser técnico e comportamental, 

Uma das maiores carências do re-
presentante, além da própria ausência 
do Gerente Distrital (GD) do campo, é 
a falta de feedback periódico, progra-
mado e com objetivo específico.  Con-
forme Moreira (2011), feedback é o 
processo de fornecer dados para que 
o outro possa melhorar seu desempe-
nho, a fim de alcançar os objetivos.

Portanto, essencialmente o feed-
back é um processo de reorientação 
do desempenho do subordinado na 
execução de suas responsabilidades. 
Na prática, a principal função do feed-
back corporativo é realinhar as pes-
soas na melhor condução das tarefas 
em execução pelas empresas. 

Na indústria farmacêutica, o GD é 
responsável por prover dois tipos de 
feedback. O primeiro é relacionado 
à avaliação de desempenho, sendo 
realizado individualmente ou durante 

COMO DAR FEEDBACK TÉCNICO 
PARA O REPRESENTANTE
André Reis

Sem feedback, ou sem 
a constante presença 
do GD, a equipe se sente 
invisível. Cabe ao GD 
desenvolver um clima de 
confiança mútua para 
que os objetivos sejam 
atingidos na base do 
ganha-ganha.

TREINAMENTO
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André Reis é Sócio-diretor da REPFARMA.
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A principal função do feedback corporativo é realinhar as pessoas na melhor 
condução das tarefas em execução pelas empresas.

conforme as seis competências es-
senciais do representante: relaciona-
mento, comunicação, orientação ao 
médico, tomada de decisão, negocia-
ção e foco no resultado.

Heffernan, em artigo publicado na 
revista Pequenas Empresas, Grandes 
Negócios (18 de maio de 2012), lis-
ta sete dicas de feedback que foram 
adaptadas por mim para a função do 
GD no acompanhamento de visitas:

• O feedback deve ser imediato;
• Lembre-se do que o representante 
fez corretamente;
• Seja específico, baseado em fatos;
• Faça recomendações proativas;
• Não exponha o representante;
• Cuidado com as comparações;
• Faça o representante confiar em 
você.

O feedback deve ser imediato

Repare na lógica dos jogos de vi-
deogame: conforme a pessoa joga, 
ela recebe retorno instantâneo sobre o 
seu desempenho – ou morre, ou passa 
para próxima fase. Caso o GD demo-
re três dias para comentar aquele dia 
de visita acompanhada é melhor nem 
fazê-lo. O retorno do GD ao represen-
tante deve ser dado, sempre que pos-
sível, imediatamente após cada visita, 
realizando um balanço geral ao final do 
dia. 

Lembre-se do que o representante 
fez corretamente

Ao iniciar os comentários sobre as 
visitas, elogie todas as atitudes corre-
tas. Começar pelos pontos a melhorar 

irá colocar o representante na defen-
siva e, portanto, ainda mais tenso.  
A ansiedade em excesso gera tensão, 
que leva ao estresse, que causa blo-
queio na comunicação. Ao começar 
pelos pontos fortes observados, o GD 
cria um clima mais relaxado para um 
momento difícil para o representante 
inseguro.

Seja específico, baseado em fatos

Ouvir a frase “você está fazendo 
um ótimo trabalho” é interessante, 
mas não tão efetivo, pois não expõe 
exatamente qual parte da propagan-
da médica está sendo bem feita. Por 
isso, descreva especificamente o que 
foi digno ou não de elogios. Esse tipo 
de feedback mostra que o GD prestou 
a devida atenção nos argumentos do 
representante e nas reações do médi-
co durante a visita.

Faça recomendações proativas

Na hora de expor os aspectos ne-
gativos observados na propaganda, 
não se esqueça de falar o que pode 
ser feito para melhorar o desempenho. 
Um feedback negativo sem nenhuma 
recomendação técnica provoca frus-
tração e até raiva, além de desmotivar 
um representante que, muitas vezes, 
só precisa de melhor conhecimento 
sobre o produto ou realinhamento no 
comportamento.

Não exponha o representante

Qualquer realinhamento de condu-
ta deve ser realizado a sós, enquanto 
que os elogios devem ser dados em 

público, na presença de toda a equipe, 
ou mesmo em reuniões regionais. Isso 
fará com que o estímulo seja ainda 
mais marcante e criará um círculo vir-
tuoso de reconhecimento profissional.

Cuidado com as comparações

Comparações com desempenhos 
anteriores – “Que bom! você evoluiu 
muito tecnicamente nas visitas” – ou 
com concorrentes  – “Eles estão bai-
xando o nível da propaganda, com 
apelos emocionais de fechamento” 
–, são muito apropriadas. Mas nunca 
compare um representante com outro 
colega da mesma empresa, pois isso 
gera fofoca, traz insegurança para a 
equipe e expõe a fragilidade do GD.

Faça o representante confiar em 
você

Sem feedback, ou sem a constante 
presença do GD, a equipe se sente in-
visível. Os representantes podem pen-
sar que seu gestor simplesmente não 
liga para o seu trabalho, pois deve ter 
coisas mais importantes para resolver. 
Por outro lado, marcar a sua gestão 
por seguidos “pega-ratões”, também 
não é muito inteligente. Como a ma-
landragem de antigamente caiu muito, 
cabe ao GD desenvolver um clima de 
confiança mútua para que os objetivos 
sejam atingidos com um mínimo de es-
tresse, na base do ganha-ganha. Essa 
é a única relação profissional saudável 
nas organizações. 
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Todo o tempo, nós procuramos 
uma oportunidade para demonstrar 
que somos grandes, capazes e qualifi-
cados. No amor, no trabalho e na vida 
em geral. Porém, qual é o verdadeiro 
conceito de oportunidade, ou seja, o 
que entendemos por oportunidade.  
O dicionário tem três significados:

1. Qualidade de oportuno;
2. Ensejo, ocasião favorável;
3. Conveniência. 

Normalmente, entendemos como 
oportunidade o fato de uma empresa 
ou pessoa nos brindar com a possi-
bilidade de podermos ganhar um sa-
lário, mostrando nossas qualidades e 
destrezas no desenvolvimento de uma 
função.

Geralmente, pensamos que pou-
cos têm oportunidades grandes e bri-
lhantes e que somente nós consegui-
mos pequenas oportunidades. Mas, 
na verdade, acredito que não existem 
pequenas ou grandes oportunida-
des. Somos nós que fazemos de uma 
oportunidade um grande ou pequeno 

UMA OPORTUNIDADE
Fernando Loaiza 

RECICLAGEM

sucesso. O ser humano tem de acei-
tar que é ele quem constrói sua vida e 
que precisa lutar ferozmente para ga-
nhar.

Depende da pessoa explorar as 
oportunidades como desafios de 
crescimento, encontrando na oportu-
nidade uma bela ocasião para apren-
der algo novo, ou pode, simplesmen-
te, ficar com o sentimento de estar 
sendo explorado por seu chefe. 

Como gerente, gosto sempre de 
dar oportunidade a meus colabo-
radores. Muitos deles demonstram 
todo o seu esforço e dedicação para 
aprender e crescer no dia a dia. A es-
ses chamo de “visionários”; outros se 
escondem atrás de desculpas e em-
purram “com a barriga” as tarefas en-
comendadas. A estes chamo de con-
formistas.

Os visionários são sonhadores 
que fariam qualquer coisa para cres-
cer e aprender. Sempre pensam em 
longo prazo, e acreditam no conheci-
mento e na experiência como os me-
lhores reconhecimentos de sua dedi-
cação.

São profissionais que estão dis-
postos a se sacrificar para avançar. 
Têm disposição para lutar e brigar pe-
los resultados e pela filosofia da em-
presa. Acreditam e confiam no futuro 
por mais difícil que este se apresente.

Os conformistas são, normalmen-
te, pessimistas que sempre coloca-
rão na frente a expressão “não pos-
so fazer”, mas sem nunca ter tentado 
antes. Querem saber quanto ganha-
rão pelo trabalho e quais serão as re-
compensas ao conseguirem cumprir 
suas tarefas. Pensam somente no cur-
to prazo e só dedicam-se ao trabalho 
pelo salário que recebem. Nunca se 
sacrificam e, normalmente, estão can-
sados. Não acreditam nem confiam 
no futuro por mais seguro que este se 
apresente.

Uma empresa sempre é formada 
por visionários e conformistas. O ge-
rente tem de reconhecer cada um de-
les e saber lidar com ambas as per-
sonalidades. Em uma análise simples, 
a maioria diria que uma empresa pre-
cisa de visionários e não de confor-
mistas. Mas, na verdade, precisa dos 
dois, pois visionários e conformistas 
têm papéis específicos dentro de uma 
organização. Classifico os visionários 
em dois grandes grupos:

  
1.Visionário Humilde: Aquele que es-
cuta sem interromper; trabalha sem se 
preocupar com horário; estuda para 
crescer; constrói devagar; tem calma e 
tranquilidade para trabalhar e comuni-
ca-se, sempre que precisar. Esses pro-
fissionais são o futuro da empresa. São 
aqueles com grandes chances de se 
tornarem gestores, auxiliando a organi-
zação a crescer, pois têm paciência e 
absorvem todos os dias a experiência 
que os ajudarão a construir um presen-
te consistente e um futuro promissor.
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O ser humano tem 
de aceitar que é ele 
quem constrói sua 
vida e que precisa 
lutar ferozmente 
para ganhar.

2.Visionário Soberbo: É aquele que 
escuta sem entender; trabalha sem 
pensar ou trocar informações; estuda 
por vaidade; tem pressa para chegar; 
não se comunica, pois sua soberba o 
leva a pensar que é superior aos de-
mais. Normalmente, esse tipo de pes-
soa dá muita segurança à chefia, po-
rém, é perigoso, pois constrói uma 
base fraca na empresa. Trabalham e 
lutam por interesses pessoais e pouco 
se importam com a empresa ou com 
seus colegas. Sua soberba e prepo-
tência cegam sua visão e enferrujam 
seu entendimento. Se não forem para-
das em tempo farão grandes estragos 
na empresa.

Os conformistas negativos e posi-
tivos

1.Conformistas positivos: Normal-
mente, não gostam de assumir ris-
cos. As situações novas os assustam. 
Acham que só podem fazer aquilo 
para o qual têm experiência. Esperam 
recompensa. Por outro lado, escutam 
e estão dispostos a viver experiências 
novas. Porém, esperam receber trei-
namento. São difíceis de lidar, ainda 
que mesmo depois ganhem experiên-
cia e operem com eficiência.

2.Conformistas negativos: Os con-
formistas negativos são pessimistas, 
que sempre usarão a expressão “não 
posso”. A hipocrisia é uma de suas 
principais características; sempre fa-
lam na frente do chefe que acreditam 
nos projetos e metas traçadas, assim 
como que farão o trabalho, ainda que 
pelas costas debochem de todos e da 
empresa.

Uma empresa precisa ser com-
posta por visionários humildes e por 
conformistas positivos, a fim de cons-
truir uma base sólida de crescimento.

Mas, a verdade é que as empresas 
têm pessoas de todos os tipos. Por 
isso, é importante identificar o perfil 

de cada uma e aproveitar o melhor de 
cada um dos colaboradores.

Para exemplificar o conceito de 
oportunidade, cito a seguir uma situa-
ção em que temos a atuação de pes-
soas com os perfis que mencionei an-
teriormente. Confira e veja o que o 
leitor pode aproveitar em sua empre-
sa ou função.

Uma empresa, localizada no Rio 
de Janeiro, precisa entregar uma mer-
cadoria em São Paulo. O motorista 
está doente e não pode dirigir a carre-
ta. A chefia tem quatro pessoas para 
cumprir a tarefa, mas nenhuma tem 
experiência nesta rota como motoris-
ta. As quatro querem uma oportunida-
de. Como reagiria cada um dos per-
fis?

1.Visionário Humilde: Escuta e bus-
ca conhecimento para cumprir a tare-
fa;  procura conhecer a rota antes da 
viagem; estuda e ouve dicas de outros 
colegas; reflete sobre os perigos pos-
síveis; planeja devagar a viagem; tem 
calma e tranquilidade; comunica er-
ros e recebe instruções; corrige dis-
torções e entrega a mercadoria sem 
dificuldade.

2. Visionário Soberbo: Escuta sobre 
a tarefa encomendada, mas trabalha 
sem planejar como dirigir e percorrer 
o caminho que não conhece; estuda 
sobre o tempo que gastará, mas não 
sobre a rota; tem pressa para chegar; 
não se comunica, pois sua soberba 

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

não permite ouvir orientações; come-
te erros na rota, mas não procura aju-
da de colegas. Perde dias e entrega 
com atraso, correndo o risco da mer-
cadoria não ser aceita e a venda ser 
perdida. 

 3. Conformistas positivos: Veem ris-
co em aceitar o trabalho e se assus-
tam. Acreditam que só podem fazer 
algo para o qual têm experiência. Es-
peram recompensa. Ouvem as orien-
tações e, geralmente, aceitam a tare-
fa. Pedem treinamento à chefia.

4.Conformistas negativos: Acredi-
tam que a viagem vai sair errada por 
não conhecerem a rota. Acreditam 
que não podem conduzir, mas, na 
frente da chefia, dizem que são capa-
zes e que farão a tarefa; falam que es-
tão sendo explorados. 

Portanto, tanto o visionário humil-
de quanto o conformista positivo são 
profissionais mais transparentes e co-
municativos. E é justamente disso que 
a empresa necessita para avançar, 
progredir e construir. A falta de trans-
parência, a falta de comunicação e a 
soberba dos profissionais são fatores 
que levam a empresa ao fracasso em 
qualquer circunstância.

As oportunidades são construídas 
por nós. Cabe a você fazer delas um 
grande sucesso. Por mais difícil que 
uma situação possa parecer, você 
precisa enfrentá-la para transformar 
uma adversidade em oportunidade. 
Prepare-se e lute, mas nunca deixe de 
ser transparente e de expor suas dúvi-
das à chefia, com sinceridade e sem-
pre expressando a verdade. Agir com 
a verdade é o segredo para que você 
possa crescer profissionalmente. 
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PASSEATA NOS CORREDORES
Floriano Serra

A situação pode até parecer sur-
real, mas do jeito que as coisas ca-
minham, qualquer dia desses podere-
mos ter uma passeata de protesto dos 
funcionários pelos corredores de uma 
empresa.

Essa ideia me ocorreu dias após 
as recentes manifestações populares 
nas ruas. Guardadas as devidas pro-
porções entre uma situação e outra, 
pode-se imaginar que haveria algu-
mas semelhanças significativas entre 
ambas.

Entre outras coisas, o povo co-
brava melhor qualidade dos serviços 
de transporte, mais investimentos em 
saúde, educação e segurança, mais 

e palavras de ordem. Mas isso seria 
muito difícil: o quadro democrático 
em uma corporação é diferente da-
quele da sociedade: algumas demis-
sões estratégicas encerrariam logo a 
manifestação, e a iniciativa iria para o 
arquivo-morto.

Tudo isso foi apenas uma divaga-
ção do articulista. Mas acredito que o 
empresário moderno e visionário tenha 
tirado algumas lições das recentes 
manifestações.

Ser feliz é um direito de todos. E no 
trabalho, ela é proporcionada por meio 
de políticas de gestão justas, éticas, 
transparentes e humanas.

Talvez esse empresário não revolu-
cione seu modelo de conduzir pessoas 
e negócios. Mas se puser as barbas de 
molho e promover algumas melhorias 
necessárias já será um avanço. 

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

Ser feliz é um direito 
de todos. E no trabalho, 
ela é proporcionada por 
meio de políticas de 
gestão justas, éticas, 
transparentes e humanas.

DOSE ÚNICA

coerência e transparência nos gastos 
públicos, fim da corrupção e outros 
itens. Por analogia, podem-se encon-
trar problemas parecidos no contexto 
corporativo. 

Muitas empresas negam justas 
promoções e melhorias salariais, ale-
gando falta de recursos ou de verbas, 
mas renovam a frota de carros de luxo 
da diretoria e ainda lhe dá polpudos 
bônus. Outras, nem plano de saúde 
oferecem aos colaboradores. Há aque-
las que não acreditam em treinamento, 
e assim não possuem programas de 
desenvolvimento que possibilitem ao 
empregado crescer ou pelo menos 
ter expectativas disso. Sem falar nas 
que, por incrível que pareça, relaxam 
nas mais elementares condições de 
segurança e higiene do trabalho. Uma 
queixa à parte seria o autoritarismo e 
a falta de modos de certos chefes e 
supervisores.

As situações apontadas já justifi-
cariam uma passeata de protesto dos 
funcionários pelos corredores da em-
presa, com direito a faixas, cartazes 
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Tel.: (11) 5533.5900 
E-mail: assinatura@dpm.srv.br

A UPpharma
acaba de lançar

sua nova apresentação:

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

•	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.

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.

Faça agora mesmo a assinatura para sua Força de Vendas!
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