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A GORDURA DA PICANHA
Novamente, somos assombrados com notícias de impacto, e, desta vez, suspendem 
a tranquilidade de nossas refeições. As investigações que vieram à tona pela Polícia 
Federal com a operação “Carne Fraca” despertaram a atenção do sofrido povo 
brasileiro, ainda vivendo de maneira catatônica a operação “Lava Jato”’. Mais uma? 
Será que não tem fim.

Os responsáveis pelas entidades reguladoras do mercado de alimentos do Brasil 
saíram em defesa de suas atividades de fiscalização, afirmando que estão garantindo 
e cumprindo rigorosamente suas funções, lançando um naco desse churrasco mal 
passado sobre as entrevistas concedidas pela Polícia Federal –  que foram chamadas, 
inclusive, de precipitadas. 

Se a consideração de comunicação inoportuna, e talvez alarmista, como querem 
alguns, for alçada à berlinda deste desastre alimentício, caberá ao Governo reparar o 
imbróglio com os países importadores, com pedidos de desculpas e comprovação da 
qualidade dos produtos.

Se o problema for mais profundo, abalando as veias da qualidade destes produtos, as 
ações necessárias serão outras, que vão muito além da comunicação, devendo incluir 
mais asseio nesses pontos de processamento de nossas comidas e, quiçá, de boa 
parte do mundo.

Se é comunicação ou asseio, ainda não sabemos e, provavelmente, nem ficaremos 
sabendo, não estamos aqui julgando o fato, mas vamos aproveitar este bonde que 
passa na nossa porta com o nome “comunicação”. Com a culpa sendo atirada de 
um ombro para o outro neste caso da operação “Carne Fraca”, me lembrei de um 
caro amigo e ex-colega de trabalho, que identificava a comunicação como um macio 
travesseiro de penas. Este travesseiro, depois de aberto e sacudido ao vento, jamais 
daria a oportunidade de recolher todas as penas novamente.

Outro ex-colega de trabalho, da área de treinamento, abusava do jargão: “temos duas 
orelhas e uma boca para ouvir o dobro do que falamos”.

Comunicação, um tema interessante, que deve sempre ser tratado com muita 
delicadeza e, principalmente, seriedade. Se a carne é fraca, que o espírito de nossas 
palavras seja forte.

Nelson Coelho 
Publisher

Editorial
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RECONHECIMENTO

Revista UPpharma alcança avaliação altamente  
positiva dos leitores, segundo pesquisa inédita  
realizada pelo Instituto Minds4Health.

Sanofi recebe certificação Top Employers Brasil 2017 
www.top-employers.com

EXPANSÃO

Ferring Pharmaceuticals inaugurará centro 
de inovações no Brasil e já planeja fábrica 
para o País.

GIRO

Laboratório Teuto completa 70 anos  
de atividades.

Síndrome do Pânico é tema de peça teatral,  
que estreia terceira temporada em São Paulo  
(Leão Coragem” é fruto da experiência pessoal  
do escritor e diretor Antonio Ranieri e de  
cinco anos de pesquisa).

Boehringer Ingelheim recebe dois novos 
executivos. Henrique Pinto é o novo Gerente 
de Oncologia e Helenice Gomes assumiu 
como Gerente de Grupo da linha Respiratória 
da companhia.

Cremesp cria Núcleo de Defesa da Ética  
em Remuneração Médica.

Jornal da SBC está disponível para download  
no site www.snifdoctor.com.br

LANÇAMENTO

ePharma lança a SpecialtyCare, 
sua nova unidade de negócios, 
com foco em gestão de 
produtos e programas especiais.

Medidas com FGTS vão injetar R$ 48,2 bilhões  
na economia brasileira (segundo Departamento  
de Comunicação da Presidência da República).

Mercado financeiro projeta inflação de 4,19% em 2017 
(Departamento de Comunicação da Presidência  
da República).

Bahia receberá a primeira etapa de 2017 do Road 
Show Care Center da Associação Brasileira de 
Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma).

Número de doadores de órgãos 
cresce 3% no Brasil, segundo  
dados da Associação Brasileira  
de Transplante de Órgãos (ABTO).

INFORMAÇÃO E SAÚDE

Gotas
Conta
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Nelson Mussolini

Agenda de 
modernização

O avançado polo 
farmacêutico brasileiro 
congrega empresas de 
todos os portes, que 
oferecem produtos 
essenciais para a saúde  
e o bem-estar das famílias.

Que a indústria farmacêutica é movida pela 
inovação, é sabido. Por isso, a busca por 
novidades na área produtiva (medicamentos, 
processos, tecnologias etc.) e novas solu-
ções para ampliar o mercado e o acesso é 
um processo contínuo.
Num contexto mais amplo, cabe às lideran-
ças e entidades representativas rever per-
manentemente seus objetivos e ações, para 
garantir o ambiente regulatório e econômico 
adequado para que as empresas do setor 
atuem com eficiência, invistam e se fortale-
çam, oferecendo mais e melhor “saúde em 
caixinhas” para a população brasileira.

portes, procedências e especialidades, que, 
além de contribuir para o crescimento eco-
nômico, oferecem produtos essenciais para 
a saúde e o bem-estar das famílias.
Num momento em que se discutem medi-
das para dinamizar a economia e encetar a 
chamada “reindustrialização” do País, esse 
ponto é particularmente relevante.
Pois uma moderna agenda econômica e 
de desenvolvimento deve se assentar em 
medidas de médio e longo prazos, que vão 
muito além de parcerias pontuais e arranjos 
localizados.
É consenso que o Brasil precisa ampliar sua 
participação no comércio global e melhorar 
sua competitividade internacional. E um dos 
caminhos mais promissores para alcançar 
esta meta é investir em atividades com alto 
potencial de geração de conhecimento e 
desenvolvimento tecnológico, como a in-
dústria farmacêutica e o complexo da saúde 
em geral. 
Para indústrias de ponta, com ampla e 
antiga inserção mundial, políticas setoriais 
afinadas com os novos tempos dependem 
de diretrizes que incentivem a inovação e 
contemplem parcerias estratégicas de médio 
e longo prazos, necessariamente integradas 
aos mercados globais. 
Trata-se de uma articulação público-privada 
complexa, é verdade. Mas que, no caso da 
indústria farmacêutica instalada no País, terá 
maior chance de sucesso se, em linha com 
os interesses da sociedade brasileira e a di-
nâmica própria do setor, forem devidamente 
entendidas, consideradas e coordenadas as 
aptidões, necessidades e estratégias tanto 
das empresas de capital nacional quanto 
internacional.

É disto que o Sindusfarma se ocupa há exa-
tos 84 anos – comemorados neste mês de 

abril – sempre orientado por alguns pre-
ceitos fundamentais. Um deles é a não 

distinção das empresas pela origem 
de seu capital. Como costumo di-

zer, pouco importa se o capital da 
empresa vem do Norte do Brasil 
ou da América do Norte. 
O que importa, sim, é que 
a empresa esteja aqui insta-
lada, ofereça e desenvolva 
aqui produtos bons e neces-
sários, gere aqui empregos e 
renda, recolha impostos (que 
não são poucos) aqui. Em 
suma, contribua de forma 
efetiva e socialmente respon-
sável para o desenvolvimento 

do País.
Por ser frequentemente incom-

preendida, a questão da origem 
do capital gera muita polêmica. 

Daí decorreu minha satisfação em 
saber que a causa conta com um 

adepto de peso. Em artigo recente, o 
Presidente da Petrobras, Pedro Parente, 

defendeu o princípio histórico do Sindus-
farma. 
“Ideologias, quando levadas ao extremo,  
tornam as pessoas impermeáveis a argu-
mentos e fatos. (...) Superada pela Cons-
tituição, que não faz distinção entre capi-
tal nacional e estrangeiro, essa discussão 
tem pouca utilidade na vida real”, escreveu  
Parente. “Na vida real, o que interessa são 
investimentos realizados e transformados 
em empregos, renda, impostos e qualidade 
de vida”.
Exatamente. A realidade se impõe às idios-
sincrasias, na forma de resultados concretos 
e inquestionáveis. Apesar dos conhecidos 
entraves burocráticos, tributários e de in-
fraestrutura, o avançado polo farmacêutico 
brasileiro congrega empresas de todos os 

Sindusfarma

Nelson Mussolini é Presidente Executivo do 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de São Paulo (Sindusfarma) e membro 
do Conselho Nacional de Saúde.
E-mail: presidencia@sindusfarma.org.br
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Mais que 
o paciente, 
nosso foco 
é gente.
Atender às necessidades dos pacientes, desde 
o processo de diagnóstico até o melhor suporte 
para obtenção da medicação, seja ela de alta 
complexidade ou primary care, este é o nosso 
principal compromisso.
Somos gente cuidando de gente, com integração e 
tecnologia, levando mais resultados para a indústria, 
e mais benefícios para os seus pacientes.

Para conhecer melhor todos os nossos serviços, 
solicite a visita de um executivo de vendas ePharma.

contato@epharma.com.br
www.epharma.com.br
Central de Atendimento: 11 4689.8686 
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Octávio Nunes

Diálogo entre a indústria 
e a academia começa  
por um gesto

 
Interfarma

Um curso como o da 
FAAP pode não apenas 
contribuir para a formação 
de novos profissionais, 
mas também simbolizar 
um padrão de iniciativas 
que venha a se tornar 
cada vez mais frequente 
no País.

O setor farmacêutico encontra no Brasil um 
contexto paradoxal. Ao mesmo tempo em 
que consegue ser muito promissor, ele tam-
bém desperta o temor de não explorar seu 
potencial. Nas dimensões continentais do 
País, com mais de 200 milhões de habitan-
tes, o mercado farmacêutico ocupa posição 
de destaque no ranking mundial – o sexto lu-
gar, com perspectiva de subir duas posições 
nos próximos anos.
Mas, na contramão do que se espera de um 
mercado tão expressivo, há uma flagrante 
timidez na ampliação do diálogo com os 
mais diversos públicos gerando, por vezes, 
a percepção de um mercado fechado e au-
tossuficiente. Não raro, ocorre de a indústria 
também ter a mesma percepção em relação 
a setores que, eventualmente, pretenda se 
aproximar, como, por exemplo, a academia.
A distância entre a universidade e a iniciativa 
privada decorre basicamente de precon-
ceitos sedimentados ao longo de muitos 
anos. A academia acredita que a indústria 
farmacêutica visa única e exclusivamente a 
exploração de oportunidades para gerar di-
videndo aos seus acionistas. De outra parte, 
a indústria vê na Universidade um celeiro de 
produção de papers para revistas indexa-
das, nada além disso. Neste quesito, aliás, 
a academia brasileira está bem no ranking 
mundial. Para que um estudo feito a partir da 
bancada do laboratório se torne um produto 
útil e importante para sociedade é preciso 
tempo e esforço. Em alguns casos, o estudo 
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jamais vai sair do laboratório por não haver 
hipótese de uma possível aproximação ou 
parceria com a iniciativa privada.  
Este cenário precisa ser mudado e com  
urgência. No caso do Brasil, os estudos 
clínicos são um exemplo a lapidar. Dos US$ 
160 bilhões investidos mundialmente em 
pesquisa clínica, o Brasil recebe apenas 
US$ 300 milhões, algo em torno de 2,3% 
do que se produz no mundo. Um efeito 
colateral dessa situação é que a inovação 
demora a chegar, aumentando a depen-
dência de produção científica do resto do 
mundo. Se houvesse maior aproximação 
entre a universidade e os centros de pesqui-
sa, provavelmente, o Brasil estaria melhor 
colocado nos rankings de investimento em 
estudos clínicos. 
Mas isso é apenas parte de um processo 
de aproximação. É possível fazer parceria 
com universidades visando outros pontos, 
como o conhecimento científico, a gera-
ção de conteúdo e o desenvolvimento do 
mercado, de profissionais e de lideranças 
do setor. 

Octávio Nunes é Diretor da Interfarma – Associação 
da Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br

Foi com base nesses princípios que, re-
centemente, a Interfarma e a Fundação 
Armando Alvares Penteado (FAAP) de-
cidiram fazer uma parceria institucional, 
como forma de romper com percepções e 
promover o diálogo. Trata-se de um gesto 
em favor da ciência e da inovação. 
O primeiro passo foi criar um ambiente no 
qual fosse possível promover a colabora-
ção e a avaliação de interesses comuns 
para a universidade e para a indústria.  
Por iniciativa da FAAP, foi criado o curso de 
pós-graduação em Gestão Estratégica de 
Produtos Farmacêuticos, que pretende dar 
oportunidade a profissionais já colocados 
no mercado de aprimorar conhecimento, 
desenvolver carreira e liderança. 
Uma das premissas fundamentais da inicia-
tiva é “trazer para a universidade os desa-
fios reais do mercado e, com o suporte de 
profissionais atuantes no setor e também 
com sólida formação acadêmica, refletir 
e debater sobre as possíveis soluções e 
caminhos a serem seguidos”.
Esta é uma iniciativa descomplicada que 
não exige nada mais além da disposição 
para o diálogo. Mas pode fazer uma dife-
rença abissal numa eventual possibilidade 
de parceria entre a academia e as empre-
sas para fins mais complexos na área de 
pesquisa e desenvolvimento de produtos. 
O Brasil é um dos maiores mercados 
farmacêuticos do mundo e pode crescer 
de maneira ainda mais sólida e promis-
sora quando empresas e universidades 
assumem o compromisso de trabalharem 
em conjunto. Acreditamos que um curso, 
como deste da FAAP, possa não apenas 
contribuir para a formação de novos profis-
sionais, mas também simbolizar um padrão 
de iniciativas que venha a se tornar cada 
vez mais frequente no País.

 
Interfarma
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SBOT
Foco na melhor formação 
dos médicos ortopedistas

 
Sociedades

Dr. João Mauricio Barretto 
é o novo presidente  
da SBOT, uma entidade 
com 82 anos de atividades 
que congrega quase  
13 mil associados.

Com 82 anos de atividades e quase 13 mil  
associados, a Sociedade Brasileira de  
Ortopedia e Traumatologia (SBOT) tem 
um novo presidente desde janeiro último. 
Trata-se do Dr. João Mauricio Barretto, que 
assumiu a entidade com o desafio de apri-
morar cada vez mais a educação médica 
continuada e a prova de título de especia-
lista, que é uma referência para diversas 
outras sociedades médicas.
João Mauricio Barretto é do Rio de Janeiro, 
onde se formou pela Universidade Federal 
Fluminense. É Doutor pela Universidade de 
São Paulo e é Diretor Científico do Grupo 
de Joelho do Instituto Nacional de Trau-
matologia e Ortopedia. Com largo histórico 
de serviços em entidades associativas, 
presidiu a Sociedade Brasileira de Cirurgia 
do Joelho, a SBOT do Rio de Janeiro, e 
era, até agora, vice-presidente da SBOT 
nacional.
Confira na entrevista com o novo presiden-
te os planos da nova gestão e algumas 
inovações nessa área no Brasil.

Revista UPpharma - O senhor assumiu 
há pouco tempo a Presidência da SBOT. 
Qual é o atual momento da entidade?

Dr. João Maurício – A SBOT vive hoje um 
momento bastante positivo. Temos crescido 
continuamente em número de associados 
ao longo dos anos e consolidado nossos 
programas de educação médica continua-
da e o exame de Título de Especialista em 
Ortopedia e Traumatologia (TEOT).
O País passa por um momento econômico 
difícil, que afetou todos os setores, inclusive, 
os planos da SBOT, já que as empresas ten-
dem a diminuir os patrocínios. Mas temos 
mantido soar parcerias e conseguido atingir 
as metas e acreditamos que 2017 será um 
ano um pouco melhor.

Quais são as principais metas de sua 
gestão? 

Aprimorar cada vez mais a educação mé-
dica continuada para os associados é um 
dos desafios. Também pretendemos atuar 
para melhorar a formação de futuros orto-
pedistas, da residência médica e da prova 
de título, que já serve de modelo para os 
exames promovidos por outras sociedades 
de especialidades.

No ano passado, iniciamos também um 
trabalho por meio da Frente Parlamentar da 
Medicina, que tem como proposta reunir 
congressistas para colaborar na formatação 
das políticas de Saúde Pública. 
Os médicos que estão na linha de frente 
do atendimento da população possuem 
uma visão muito realista das necessidades 
do paciente, das medidas de prevenção 
que podem reduzir o número de problemas 
ortopédicos. Por meio da Frente Parlamen-
tar, esse conhecimento será levado como 
subsídio aos deputados, senadores e para o 
Ministério da Saúde, ajudando na definição 
da Política Nacional da Saúde.
As estratégias que vamos defender, seja no 
que se refere à disponibilidade de recursos, 
de prevenção, de diagnóstico e tratamento, 
não são voltadas à classe médica. Mas sim 
à população, para os pacientes, que são 
nosso objetivo principal e merecem uma 
assistência de qualidade, que os médicos 
brasileiros têm capacitação para oferecer.  

Como está a área de Ortopedia no Brasil? 

Do ponto de vista assistencial, a ortopedia 
brasileira é muito competitiva quando com-
parada à Europa e aos EUA. Só que vivemos 
num País continental. Temos, muitas vezes, 
convivendo juntas numa mesma região, a 
melhor e a pior assistência. Por isso, temos 
de atuar para melhorar as políticas de saúde 
de médio e longo prazos, que hoje não são 
levadas a termo.
Temos tido um grande avanço na medicina 
privada. Contamos hoje com excelentes 
hospitais e médicos muito bem capacitados. 
Para fazer uma cirurgia na área, o paciente 
não precisa sair do Brasil. Podemos fazer 
aqui cirurgias sofisticadas. Porém, essa ino-
vação não está acessível a todo mundo, 
infelizmente.
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Quais foram as últimas inovações/
avanços na área de Ortopedia? 

Na verdade, em termos de pesquisa na 
área de Ortopedia, o Brasil acompanha o 
que existe na ponta. Em relação a novas 
técnicas, já estamos realizando no Brasil o 
enxerto de cartilagem a partir de cadáve-
res, que é uma grande inovação.
Essa técnica, geralmente, é utilizada em 
pacientes que necessitaram colocar próte-
ses metálicas. Especialmente em pessoas 
mais jovens, é uma grande mudança, pois 
o transplante da cartilagem é feito de uma 
forma rápida a partir do doador que foi a 
óbito, substituindo a prótese.
É semelhante ao transplante de coração.  
E o paciente tem uma vida normal a partir 
daí. Mas como todo transplante, tem um 
limite de horas para realizar o procedi-
mento. Portanto, é uma técnica que exige 
exames laboratoriais sofisticados e logística 
de coleta de material eficiente, mas o Brasil 
tem conseguido avançar. Temos desen-
volvido uma metodologia de trabalho que 
vem obtendo sucesso e, em breve, o País 
estará muito bem posicionado também 
nessa área.

Sua especialidade é joelho. Quais os 
problemas mais comuns do brasileiro 
e o que existe de novo nesse campo?

No Brasil, em geral, temos pacientes com 
problemas traumáticos, especialmente os 
mais jovens, na faixa etária que vai da ado-
lescência aos 30-40 anos. Não podemos 
nos esquecer de que vivemos no País do 
futebol. Então, há muitos traumas nessa 
faixa etária.

Além disso, temos os pacientes mais ido-
sos, que apresentam problemas degene-
rativos, mas também possuímos mate-
riais de boa qualidade para atender essas  
necessidades.

A formação do médico brasileiro, e 
consequentemente do ortopedista, é 
uma questão muito discutida por várias 
entidades médicas. Como a SBOT vê 
hoje a formação do médico no Brasil, 
especialmente, com a autorização do 
Governo para abertura de um grande 
número de cursos de medicina? 

Com a abertura de muitas escolas médicas, 
percebemos que a formação hoje não é tão 
eficiente como a de antigamente. Encontra-
mos na residência ou mesmo em pós-gra-
duações médicos com formação fraca, o 
que, no futuro, irá comprometer a qualidade 
da assistência médica à população.
Atenta a isso, a SBOT tem sofisticado cada 
vez mais a prova para obtenção do Título 
de Especialista em Ortopedia e Traumato-
logia (TEOT), que tem ficado cada vez mais 
abrangente e rígida. São dois dias de exa-
mes, com prova escrita, prova oral e prova 
prática, em que o médico tem de responder 
sobre condições clínicas e diagnóstico, além 
de um exame físico, em que o candidato 
prova que sabe examinar corretamente um 
paciente, e exame de habilidades básicas 
em cirurgia, realizado com modelos artificiais 
de ossos e ligamentos. O exame para ob-
tenção do TEOT acontece uma vez por ano.

Quais são as propostas da entidade 
para atualização e educação continua-
da dos ortopedistas?

Além do TEOT, promovemos várias ativida-
des, muitas realizadas juntamente com as 
Regionais. Temos cursos presenciais em 
formatos menores, ministrados em várias 
cidades, em geral, em municípios do inte-
rior, para os quais mandamos instrutores 
para discutir e debater temas de interesse 
dos médicos da região. Em geral, são aulas 
para grupos de 30 a 40 pessoas.
Também disponibilizamos aulas on-line, por 
meio das quais o médico pode interagir e 
esclarecer suas dúvidas em tempo real.
Através das regionais, organizamos aulas 
e treinamentos sob demanda, ou seja, 
conforme as necessidades de cada região. 

Assim, conseguimos atender de forma 
customizada os associados e contribuir 
para melhor especialização dos médicos 
ortopedistas.
Fora isso, temos ainda nosso congresso 
anual, o Congresso Brasileiro de Ortopedia 
e Traumatologia, que é uma grande opor-
tunidade para atualização e networking. 
Neste ano, o evento acontece em novem-
bro, em Goiânia.

A SBOT sempre manteve um bom rela-
cionamento com a indústria farmacêu-
tica. Como está hoje esta relação, espe-
cialmente para apoio em eventos, cursos 
e outras ações, considerando que em um 
momento econômico difícil, as empresas 
tendem a reduzir investimentos?

A SBOT mantém um excelente relaciona-
mento com a indústria farmacêutica. Sem-
pre tivemos uma parceria pautada pela 
ética e transparência. Dessa forma, esta-
mos vendo com muito bons olhos a pre-
ocupação das empresas de implantar um 
sistema de controle interno de compliance. 
Sem dúvida, isso vai dar uma linguagem 
comum e permitir que as sociedades mé-
dicas e a indústria possam se relacionar 
do ponto de vista comercial de uma forma 
mais segura e estável, com boas perspec-
tivas de longo prazo. Essa parceria com a 
indústria farmacêutica é muito importante 
para a SBOT.

Gostaria de deixar uma mensagem 
para os médicos ortopedistas?

A mensagem que gostaria de deixar é de 
otimismo. Sabemos que o Brasil ainda 
precisa avançar muito em termos de po-
líticas públicas de saúde. Estamos num 
momento difícil do País, mas este é um 
momento para sermos mais criativos e 
buscarmos alternativas. Tenho certeza de 
que será possível contornar os problemas 
e continuar aprimorando a educação mé-
dica continuada e os eventos científicos 
programados pela entidade, pois temos 
recebido retorno positivo dos patrocina-
dores, que reconhecem o trabalho sério 
realizado pela SBOT.

Dr. João Mauricio Barretto
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Octávio Nunes

Teoria da evolução 
virtual das espécies

 
Ponto de Vista

Em meio a um cenário  
de mudança é preciso 
desenvolver novas 
habilidades de 
sobrevivência. Pense  
na teoria da evolução  
das espécies, de Darwin.

Donald Trump não precisa mais do que 
cento e quarenta caracteres para fazer 
estragos. É assim, por meio do Twitter, 
que o poderoso Presidente norte-ame-
ricano se comunica com o mundo. Ele 
sabe do alcance desse canal, como sabe 
da força de outras plataformas das redes 
sociais, ainda que seus pronunciamentos 
por si só já causariam enorme impacto, 
mesmo se fossem feitos por outros meios 
mais tradicionais, como TV e Rádio. 
Em luta renhida com alguns dos mais 
tradicionais e influentes meios de comu-
nicação dos Estados Unidos, Trump vê 
no Twitter um eficiente canal para enviar 
suas mensagens, sem que alguém o im-
peça, o censure ou o controle. E age com 
a irresponsabilidade de um cidadão qual-
quer que usa as redes sociais como um 
espaço livre e desimpedido para, no caso 
do Presidente, destilar ódio e preconcei-
to e também para defender interesses 
empresariais e privados, ainda que esteja 
falando em nome do povo americano. 
No nosso dia a dia, acompanhamos o 
comportamento de pessoas que conhece-
mos agindo como um Trump. Não estamos 
falando de poder propriamente, mas da 
capacidade que essas pessoas têm de, 
igualmente, causar estragos. Usam as re-
des para impor pensamentos sem medir 
as consequências para os que estão co-
nectados com elas e para elas próprias. É 
um mundo sem lei que está cada vez mais 
veloz e descartável. 
A esperança que nos move reside na 
perspectiva de que a tecnologia vai ace-
lerar tanto o nosso cotidiano, que os mais 
lentos e aqueles com maior dificuldade 
em produzir conteúdo de qualidade serão 
atropelados pelas circunstâncias. 
Dizem que em 2025, um computador 
será 64 vezes mais rápido do que os 
equipamentos dos dias atuais e que a 
quantidade de dados transmitidos por 
fibra ótica, “a forma mais rápida de co-

nectividade”, duplica a cada nove meses. 
Em meio a este cenário de estontean-
te mudança é preciso desenvolver no-
vas habilidades de sobrevivência. Pense 
na teoria da evolução das espécies, de 
Darwin. Aqueles que se desenvolverem 
melhor terão maior capacidade de adap-
tação. Os que tiverem o que dizer nas 
redes sociais, conseguirem produzir me-
lhor conteúdo e se tornarem influencia-
dores capazes de mobilizar para que as 
pessoas façam algo de diferente para 
elas e para a sociedade, certamente, 
confirmarão a teoria do evolucionismo do 
mundo virtual. 
Os que vivem de postar vídeos engraça-
dos, de bebês fofinhos, de cachorros, de 
acidentes de carros, de assalto a banco, 
de mulher nua, de bêbados trôpegos e 
de fazer de tragédias a piadinha de última 
hora para medir o quão espirituoso é o 
brasileiro, estarão fadados ao isolamento. 
O leitor deve estar se perguntando: aon-
de se pretende chegar com a tal teoria 
da evolução virtual das espécies se, 
também em 2025, todo o Planeta estará 
integralmente conectado; e seremos mais 
de sete bilhões de pessoas produzindo 
mais conteúdo com maior velocidade? 
Darwin acreditava que a evolução 
das espécies era um proces-
so que consumia milhões de 
anos. Provavelmente, as tec-
nologias e todas as ino-
vações disponíveis hoje 
farão com que futuras 
transformações não 

demorem tanto tempo a chegar. Até lá, 
Trump será fóssil de uma peruca loura ou 
de uma gravata longa e fosforescente, da 
mesma forma que os estúpidos incorri-
gíveis e os radicais de hoje não sobrevi-
verão por tanto tempo, ainda que nossa 
expectativa de vida tenha aumentando 
significativamente no Brasil e em muitos 
outros recantos do mundo. Ainda vão 
culpar a ciência por tudo isso.    

Octávio Nunes é Jornalista e Palestrante.
E-mail: octavio.nunes07@gmail.com
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Pesquisa

Pesquisa aponta que 
Revista UPpharma  
é uma referência  
na indústria farmacêutica

Para oferecer sempre  
um conteúdo de qualidade 
na Revista UPpharma,  
a DPM Editora realizou  
uma pesquisa para medir  
a relevância, penetração  
e obter informações sobre a 
importância da publicação 
para os profissionais do 
setor farmacêutico.

Com 40 anos de circulação, a Revista 
UPpharma tem sido uma fonte de infor-
mações confiável que vem perpetuando 
a memória da indústria farmacêutica no 
Brasil. Para se manter sempre atualizada, 
atendendo às  expectativas de leitura de 
seus públicos-alvo, a publicação tem se 
modernizado, acompanhando as tendên-
cias na área da comunicação. 

Atenta aos interesses dos leitores e a 
fim de oferecer sempre um conteúdo de 
qualidade da Revista, a DPM Editora 
realizou uma pesquisa para medir a rele-
vância, penetração e obter informações 
sobre a importância da publicação para 
os profissionais do setor farmacêutico, 
nos quesitos informação, formação e di-
vulgação institucional do mercado. Foram 
avaliados matérias/entrevistas, artigos e 
projeto visual.

O objetivo é aprimorar o projeto editorial, 
buscando manter o que foi qualificado 
como positivo e fazendo as correções 
necessárias para atender o exigente e 
qualificado público leitor deste segmento 
ímpar e extremamente competitivo.

Para fazer a pesquisa, a DPM Editora 
escolheu um instituto atuante no mercado, 
que pôde entender as necessidades do 
trabalho e conduziu esse projeto com se-
riedade para posterior divulgação.

Trata-se da Minds4Health, que esteve à 
frente do levantamento, preservando a 
confidencialidade das respostas e man-
tendo a seriedade na montagem dos pa-
râmetros.

A pesquisa usou a metodologia: Estudo 
descritivo, transversal em onda única, co-
leta de dados por entrevistas telefônicas e 
amostragem por quotas.

A confidencialidade se deu no momento 
que o Instituto recebeu a listagem integral 
dos profissionais assinantes da Revista, 
em que constavam as informações empre-
sa e cargo, dados que serviram de base 
para orientar a obtenção das respostas 
necessárias para uma amostragem efetiva 
e representativa da indústria farmacêutica. 
A escolha dos entrevistados, observando 
as necessidades dentro dos parâmetros 
de amostragem – envolvendo 50% de 
profissionais da indústria nacional e 50% 
da multinacional –, ficou totalmente a car-
go da Minds4Health, uma empresa que é 
padrão de seriedade e credibilidade em 
pesquisas.

A orientação, direcionamento de coleta de 
dados e interpretação foi dirigida por Mar-
cos Veçoso, Diretor da empresa.
Com sólida formação, Veçoso possui mais 
de 20 anos de experiência na área de 
pesquisa no setor da saúde. Atua ainda 
como professor de Pesquisa de Marketing 
(Pós-Graduação – INSPER); Mestre Inter-
nacional em Economia da Saúde – UPF/
Barcelona; MBA em Gestão Empresarial 
e Coaching – FESP/S; Pós-graduando em 
Economia Comportamental – ESPM.

Além dos resultados da pesquisa, apre-
sentados nesta edição, entrevistamos Mar-
cos Veçoso, que forneceu mais esclareci-
mentos sobre esse trabalho, que servirá 
para tornar a Revista UPpharma ainda 
melhor e mais representativa. Confira
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UPpharma - Qual foi a metodologia 
utilizada na pesquisa? Existe correlação 
com as pesquisas de mercado de pro-
dutos farmacêuticos?

Marcos Veçoso – Utilizamos a metodolo-
gia clássica de avaliação de imagem, es-
tudo descritivo com escala de medição de 
atitude, medição de imagem. Graduadas 
de 1 a 10, para os atributos que faz senti-
do medir. É uma escala corriqueira usada, 
inclusive, com os produtos.

A única diferença é que com produtos se 
faz a comparação, em geral, com os con-
correntes para medir a diferença de ima-
gem. No caso da Revista, não há nenhum 
outro concorrente para avaliar ou comparar.

Quantas entrevistas foram realizadas e 
qual a significância deste número de 
participantes?

A amostra foi significativa, expressiva, 120 
profissionais. Em um universo homogêneo 
como o pesquisado, é mais do que sufi-
ciente para ter uma boa imagem, um bom 
retorno sobre o que pensam da Revista.

A pesquisa seguiu todos os procedimentos 
do Código de Ética Internacional. Participa-
ram do trabalho entrevistadores profissio-
nais, treinados para isso. São profissionais 
que fazem pesquisa sobre diversos temas 
da área da saúde. 

Quanto aos resultados gerais, qual seu 
comentário (observação)?

Os gráficos são de fácil entendimento e os 
profissionais estão acostumados com a in-
terpretação. Quando se perguntou sobre o 
que poderia significar a descontinuidade da 
revista, a primeira e espontânea citação, foi 
a perda de informações e atualização seria 
de grande impacto para os profissionais da 
IF, assim como para uma parcela expressi-
va, que é a segunda resposta espontânea, 
se a publicação parasse de circular deixaria 
de existir uma referência, um elo da indús-
tria farmacêutica.
Toda mídia é fonte de informação, atualiza-
ção, e a Revista é o único veículo cumprindo 
este papel. Se deixar de existir, vai se retirar 
a única fonte que hoje estas pessoas têm. 

Uma parcela de 15% diz que a publicação 
é uma referência. São pessoas que têm 
autoridade para afirmar isso e de forma 
espontânea, não estimulada. E isso é 
muito importante. Referência é um termo 
forte; pesado. Ninguém falou “vamos per-
der o único veículo do setor”; pois único 
significa que não há outro. Mas os res-
pondentes atribuíram referência. Assim, à 
medida que deixasse de circular, o setor 
está perdendo uma referência. Portanto, 
foi atribuída autoridade.
Reforçando, não perguntamos se a Revista 
é uma referência. Isso foi citado esponta-
neamente. 
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OBJETIVO,	METODOLOGIA	&	AMOSTRA

Objetivo	Principal
Obter	informações	sobre	a	importância	da	revista	para	os	profissionais	da	IF	nos	quesitos	informação,	
formação	e	divulgação	institucional	do	mercado	da	IF,	com	as	matérias/entrevistas	das	atividades	deste	setor	
para	os	leitores,	e	a	relevância	em	um	mercado	que	conta	como	única	mídia	impressa	a	Revista	UPpharma,	
além	da	versão	digital.

Metodologia
• Estudo	descritivo,	transversal	em	onda	única
• Coleta	de	dados	por	entrevistas	telefônicas
• Amostragem	por	quotas

Amostra
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Cronologia:
• Planejamento:	Jan/17
• Coleta	de	dados:	Jan-Fev/17
• Análise:	Fev/17
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Pesquisa

As	percepções	sobre	diferentes	aspectos	da	revista	são	majoritariamente	boas.	No	
quesito	“influência	na	formação	dos	executivos”,	é	apenas	regular.
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Bom

Ótimo

Regular

Quanto à relevância da publicação, 
todas as médias foram acima de 7. 
Isso mostra que a publicação está 
bem posicionada. Foi a indústria 
farmacêutica que avaliou, ou seja, 
profissionais exigentes, caracterís-
tica do setor que é reconhecida 
em outros segmentos da economia. 
Todo mundo sabe que não é qual-
quer um que passa pelo crivo dos 
profissionais da IF.
É um setor que está acostumado com 
estudos clínicos, regulamentação etc., 
ou seja, tudo tem de ser pensado e 
repensado. O executivo desse setor 
é bastante crítico. Portanto, em uma 
escala de 1 a 10, você chegar em 7, é 
um excelente resultado.

A pesquisa também mostrou oportuni-
dades de melhorias?

Sim, sempre há espaço para melhorar, 
como, por exemplo, o resultado sobre 
formação, que alcançou 6.6 e foi a menor 
das médias. Quem é que faz formação? 
Formação é escola, literatura. Acredito que, 
na minha modesta opinião, isso não assus-
ta. É normal quando se fala em formação 
profissional. Formar não é papel de veículo 
nenhum, a não ser que fosse uma Revista 
de Sociedade.

É	um	veículo	visto	com	relevância	satisfatória	pelo	seu	público,	independente	do	
subgrupo	avaliado	ou	do	aspecto	considerado.
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Relevância

...da	revista ...das	matérias	publicadas ...das	entrevistas

No quesito informação alcança 7.7, ou 
seja, subiu um ponto. E na média, um 
ponto é algo muito grande, ou seja, não é 
irrelevante.
Em se tratando da capacidade de repre-
sentar a IF, a publicação sobre para 7.5 em 
uma escala de 1 a 10, ou seja, também é 
um índice significativamente alto.

É um veículo visto com relevância satisfatória pelo seu público, independentemente 
do subgrupo avaliado ou do aspecto considerado.

As percepções sobre diferentes aspectos da Revista são majoritariamente boas. 
No quesito “influência na formação dos executivos”, é apenas regular.
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Quais são os pontos, ou seções, 
que devem ser mantidos?

O que deve ser mantido foi uma 
pergunta aberta, formulada aos par-
ticipantes. Entrevistas, matérias de 
modo geral, notícias e atualidades 
sobre a indústria foram citadas es-
pontaneamente por 30% dos entre-
vistados. Isso também é expressivo. 
Portanto, são aspectos que devem 
ser mantidos.

Entrevistas	e	matérias	sobre	a	indústria	(atualidades),	são	pontos	espontânea	e	
frequentemente	citados	como	aqueles	que	devem	ser	mantidos.
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O	que	deve	ser	mantido	?
Entrevistas
Matérias	/	notícias	/	atualidades	sobre	a	indústria
Variedade	de	conteudos	/	matérias	/	informações
Qualidade	do	conteúdo

Dados	em	%	- Frequência

Base:	Total	de	Amostra

Quase	60%	dos	leitores	não	percebem	pontos	passíveis	de	correção	na	revista.
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O	que	precisa	ser	CORRIGIDO

Nenhum Algum

Pontos	mais	citados:
→ Diminuir	número	de	anúncios:	7,5%
→ Mais	divulgação	da	revista:	2,5%

O que tem de ser corrigido?

Para 50% dos entrevistados nada 
deve ser modificado na Revista. 
Quando se alcança esta média, sig-
nifica que a publicação tem um alto 
índice de aprovação. 

Em relação aos pontos que devem 
ser corrigidos, quando formulamos 
esta pergunta, 60% das pessoas dis-
seram que nada há a ser corrigido. 
E 40 % deles mencionaram alguma 
coisa. 

Quais foram os pontos menciona-
dos?

Em geral, observações típicas de lei-
tor: reduzir anúncios, mais divulgação 
da Revista.
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O	que	precisa	se	MODIFICADO	

Nenhum	aspecto	precisa	ser	modificado Ampliar	temas:	hospitalar,	vacinas,	medical	devices	e	outros

Quase	metade	dos	leitores	afirmam	que	não	há	nenhum	aspecto	da	revista	a	ser	
modificado.	A	solicitação	mais	frequente	envolveu	a	ampliação	de	temas.
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Dados	em	%	- Frequência

Base:	Total	de	Amostra

Entrevistas e matérias sobre a indústria (atualidades), são pontos espontâneos 
e frequentemente citados como aqueles que devem ser mantidos.

Quase 60% dos leitores não percebem pontos passíveis de correção na Revista.

Quase metade dos leitores afirma que não há nenhum aspecto da Revista a 
ser modificado. A solicitação mais frequente envolveu a ampliação de temas.
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Pesquisa

Foi uma pesquisa extensa?

Não. Nesse aspecto, o que pode ser 
feito, já que apareceu uma grande va-
riedade de temas a serem abordados, é 
realizar uma sequência da pesquisa, pro-
vavelmente dentro de seis meses, para 
que o corpo editorial tenha parâmetros 
para aprimorar a publicação e atender os 
leitores, se assim desejar.
Importante salientar que esta publicação 
está em conformidade com o código de 
ética de publicação de pesquisa.

A revista está no caminho certo? 

Sim, está no caminho certo. Há es-
paço para aprimoramentos. Porém, as 
citações foram muito esporádicas, sendo 
que 7,5% pedem para reduzir a quanti-
dade de anúncios. Falar isso para uma 
publicação, como a Revista Veja é irre-
levante. Afinal, toda empresa ou editora 
têm objetivo de arrecadação, pois geram 
empregos, pagam impostos e taxas e 
têm despesas para colocar seus produ-
tos no mercado. Praticamente todas as 
publicações, dependem da venda de 
anúncios para obter a maior parte de 
suas receitas. É o que paga o trabalho 
realizado.

Outro ponto importante é que muitas 
pessoas podem comentar: “mas não há 
outro veículo para comparação”. Nesse 
aspecto, vale lembrar que a pesquisa 
não foi comparativa. Só pedimos para o 
respondente dar uma nota nos quesitos 
apresentados. Se ele achar que está ruim 
poderia atribuir uma nota zero.
Por isso, utilizamos escalas não compa-
rativas. Dessa forma, analisa-se isolada-
mente cada quesito.

A	versão	impressa	da	revista	é	quase	que	universalmente	conhecida,	e	lida,	regular	ou	
eventualmente,	por	mais	de	90%	dos	que	a	conhecem.
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A versão impressa da Revista é quase que universalmente conhecida, e lida, 
regular ou eventualmente, por mais de 90% dos que a conhecem.
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Seja em direção  
à tecnologia, seja em  
direção à área de vendas 
por imposição da tecnologia, 
o fato é que os “marketeiros” 
precisam se reinventar.

Comunicação

Mad or Math?  
Eis a Questão!

Yuri Trafane

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

Adoro ter ideias criativas para exprimir mi-
nhas opiniões. Mas quando não as tenho, 
recorro sem pudor – e humildemente – aos 
insights daqueles que conseguem traduzir 
de forma simples – e bem humorada – fe-
nômenos mais elaborados. É o caso de 
Ashu Garg, do Foundation Capital, fundo 
de investimento especializado em tecno-
logias de marketing, que, em entrevista 
recente ao site fortune.com, disse que 
os profissionais de marketing precisam 
evoluir de “mad man” para “math man”. 
Bingo! De maneira picantemente sutil, ele 
convoca os líderes da área mais charmosa 
das empresas para que repensem suas 
competências essenciais.
Não acho que Garg estivesse queren-
do ofender os profissionais de marketing, 
quando usa a palavra “mad” (louco, em 
inglês). Na minha opinião, ele invoca essa 
metonímia para deixar a mensagem de 
que o papel da área sempre esteve muito 
ligado a aspectos emocionais da relação 
com o consumidor.
Apesar de não ser uma verdade universal, 
é fato que as atividades da maioria dos 
profissionais de marketing nas últimas dé-
cadas orbitou ao redor do tema da comu-
nicação, do posicionamento e da marca 
com toda subjetividade e carga emocional 
que esses assuntos carregam. E, portanto, 
com um tom muito mais qualitativo do 
que quantitativo. O que vai ser cada vez 
mais difícil, uma vez que as interações 
com os clientes são, progressivamente, 
governadas por softwares e algoritmos. 
E não se trata apenas de uma migração 
de investimentos de mídia tradicional para 
mídia digital. 
O que se vê é uma parte cada vez mais 
significativa do orçamento de marketing 
dedicada à tecnologia em si. Para se ter 
uma ideia, o Grupo Gartner previu que em 
poucos anos o CMO estará gastando mais 
em tecnologia do que o CIO.
Então, para liderar o marketing, o pro-
fissional não poderá ter mais uma visão 
superficial sobre TI e nem ignorar o papel 

das ciências exatas no mundo digital. 
Em consonância com essa constatação, 
escrevi um artigo, aqui mesmo na Revista 
UPharma, falando sobre o aparecimento 
da posição de CTM, que unifica sob um 
mesmo comando as áreas de Tecnologia 
e Marketing. Se essa tendência vai se 
consolidar, só o tempo dirá. O importante 
é perceber a necessidade de ampliação 
do escopo de competências requeridas 
do profissional de marketing em todas as 
suas atribuições, mas, principalmente, no 
tocante à comunicação, que agora tem 
uma inevitável dimensão tecnológica.
Outra consequência natural do desenvolvi-
mento dos negócios digitais é a desinter-
mediação promovida pela internet, o que 
integra mais diretamente a venda às ações 
de marketing, fazendo com que cada vez 
menos haja sentido na cisão entre esses 
dois departamentos. Algo que sempre me 
soou muito estranho agora começa a ficar 
dramaticamente inviável. 

Cada vez mais os líderes de marketing e 
vendas precisarão ser o mesmo, ou no 
mínimo terão de agir em um uníssono per-
feito, para que os processos de geração 
e captura de valor andem em harmonia. 
Mais uma vez, o que a realidade demanda 
é uma ampliação da natureza do papel 
do CMO. Seja em direção à tecnologia, 
seja em direção à área de vendas por 
imposição da tecnologia, o fato é que 
os “marketeiros” precisam se reinventar. 
Talvez, esse seja um grande desafio para 
aqueles que nasceram e se construíram 
profissionalmente no mundo dos “bricks”. 
Mas é o preço da sobrevivência da carreira 
na era dos “bits”.
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As mudanças são 
inevitáveis; são uma  
questão de sobrevivência  
da empresa. É inútil resistir, 
pois elas virão, queiramos  
ou não.

Varejo  
Farmacêutico

O impacto das mudanças 
sobre a vida das pessoas

Geraldo Monteiro

Embora transformações e mudanças tão 
rápidas e até radicais sejam inexoráveis 
em muitas situações de transformações 
estratégicas, elas acabam criando grandes 
impactos sobre a vida dos profissionais en-
volvidos em todos os ramos de atividades, 
inclusive no setor farmacêutico.
Pessoas que, por décadas, foram fiéis “ser-
vidores da casa”, de uma hora para outra 
podem começar a levantar questões como:

- Será que haverá algum lugar para mim 
depois das transformações?

- Onde eu me encaixo na nova estrutura?
- Será que tudo o que aprendi até hoje não 

serve para mais nada?
- E essa meninada que está saindo agora 

da faculdade, irá tomar o meu lugar?
- E a minha experiência não conta para 

nada?
- Mas eu não entendo nada daquilo que 

está sendo implantado!
- Eu acho que estou muito velho para 

aprender tudo de novo!
- De que valeram tantos anos de sacrifício 

e dedicação?

Os principais tipos de mudanças que 
podem ocorrer no ambiente externo da 
empresa são: no ambiente competitivo, 
nas regulamentações e leis, nas parcerias, 
nas alianças etc. E quando as mudanças 
são inevitáveis, as formas de lidar com elas 
variam de pessoa para pessoa, conforme 
seu perfil psicológico e sua maneira de ver 
o mundo e o futuro.
Os pessimistas empedernidos só pensam 
no pior e preparam-se para ele, como se 
isso fosse uma certeza da qual não se 
pode escapar. Não veem qualquer possibi-
lidade de melhoria pessoal ou profissional 
na mudança.
Os otimistas inveterados são aqueles que 
imaginam que tudo ocorrerá da melhor 
forma. O futuro perfeito é possível, é quase 
uma certeza. Não veem nas mudanças 
nenhuma possibilidade de prejuízo pessoal 
ou profissional.

Os realistas proativos não são ingênuos 
como os otimistas, pois sabem que existe 
alguma possibilidade real, embora peque-
na, de que a situação possa até piorar para 
eles, se nada fizerem. No entanto, sabem 
que se fizerem “a coisa certa”, as chances 
de melhoria são concretas.
É claro que não podem faltar os indecisos, 
que estão em cima do muro, esperando 
para saber de que lado a bola vai cair.  
Esses não fazem nada de objetivo.
Os gestores do processo de mudança pre-
cisam encarar objetivamente esses quatro 
tipos de pessoas, que existem, em menor 
ou maior proporção, em todas as organiza-
ções. Afinal, a maioria se preocupa com seu 
emprego e com o sucesso da própria família.
Por parte da empresa, o que fazer com 
cada um desses tipos? É claro que o trata-
mento a ser dado também varia de pessoa 
para pessoa, conforme seu perfil social, 
psicológico e profissional. 
Os profissionais devem ser claramente, 
extensivamente e repetidamente informa-
dos de que:
- As mudanças são inevitáveis; são uma 

questão de sobrevivência da empresa;
- Em princípio, todos os funcionários são 

chamados a participar do processo de 
mudanças;

- É inútil resistir às mudanças, pois elas 
virão, queiramos ou não.

- Deve-se deixar bem claro quais mudanças 
ocorrerão e quando, para que cada um 
possa se posicionar em relação a elas;

- Existem oportunidades a serem explora-
das por aqueles que se dispuserem a aju-
dar a fazer a mudança, da mesma forma 
que existem riscos pessoais para aqueles 
que não se dedicarem ao processo;

- Deve-se deixar claro, portanto, o que a 
nova gestão espera de cada colaborador. 
Entretanto, apesar de todos os esforços 
empreendidos pelos novos gestores, em 
última instância é o próprio funcionário 
quem decidirá de que lado prefere ficar.

De maneira geral, as empresas atuais po-
dem parecer, aos olhos de seus funcioná-
rios, mais imediatistas e mercenárias do 
que no passado, na medida em que os 
dirigentes tradicionais foram sendo substitu-
ídos, nas últimas décadas por gestores com 
valores pessoais mais ambiciosos e empre-
endedores, bem diferentes dos anteriores.

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: geraldo.monteiro25@gmail.com 
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Desde 2005 no Aché 
Laboratórios, Marcelo Neri, 
Diretor de Prescrição e 
Geração de Demanda, 
iniciou sua carreira como 
propagandista, função  
que trouxe grandes 
aprendizados.

Entrevista

Marcelo Neri 
“Procuro sempre me colocar  
na ‘frente do médico’  
no papel de representante”

Desde 2005 no Aché Laboratórios, Marcelo 
Neri, hoje Diretor de Prescrição e Geração 
de Demanda, é um executivo dinâmico com 
larga experiência no mercado farmacêutico. 
Grande parte dessa bagagem ele conquis-
tou atuando no campo. Sim, ele iniciou 
a carreira na área como propagandista, 
função que trouxe grandes aprendizados e 
serviu de base para assumir novos cargos. 
Hoje, ao desenvolver qualquer estratégia, 
Neri busca sempre se colocar à frente do 
médico no papel de representante, para 
checar o entendimento da comunicação e a 
forma com que a empresa está implemen-
tando os planos de marketing.
Nesta entrevista exclusiva para a Revista 
UPpharma, o executivo do Aché fala sobre 
sua carreira e o futuro da empresa, que 
cresceu acima do mercado no último ano.

UPpharma - Fale-nos um pouco sobre 
a sua formação.

Marcelo Neri – Sou formado em Admi-
nistração de Empresas pela Universidade  
São Francisco e MBA em Gestão Estra-
tégica de Negócio pela FIA. Iniciei minha  
carreira na Sanofi-Whintrop, em 1988,  
como propagandista. Nessa trajetória de  
29 anos na indústria farmacêutica, pas-
sei pela Pfizer (1993-1998), Biosintética 
(1998-2000) AstraZeneca (2000-2005) e, 
atualmente, no Aché. Tive a oportunidade 
de atuar como Propagandista, Gerente 
Distrital, Gerente de Treinamento, Gerente 
de Produto, Gerente de Marketing, Diretor 
de Marketing e, atualmente, como Diretor 
de Unidade de Negócio.

Você desempenhou funções nas áreas 
de Vendas e Marketing, inclusive co-
meçou sua carreira como Propagan-
dista. Comente sobre a importância 
desta experiência para o atual cargo.

A experiência no campo (seis anos como 
representante e um ano e meio como Ge-
rente Distrital) é fundamental para minha 
tomada de decisão, pois posso afirmar 
que conheço muito bem a função e sei dos 
obstáculos que um representante enfrenta 
no seu dia a dia. Desta forma, procuro 
sempre me colocar na “frente do médico” 
no papel de representante, para checar o 
entendimento da comunicação e a forma 
que estamos implementando os planos  
de marketing.
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Na sua visão, quais serão ainda os 
maiores desafios na sua carreira? 

São muitos. Podemos dividir em duas 
frentes. A primeira é acompanhar a revo-
lução tecnológica e todos os impactos e 
oportunidades na área de comunicação, 
prestação de serviços e interatividade entre 
os públicos, sem perder o foco, tempo e 
dinheiro. Olhar o novo sem pré-julgamen-
tos e aprender a cada dia. E a segunda, 
sem dúvida, o grande desafio da liderança, 
é manter o time engajado, com espírito de 
equipe e propósito único, além, é claro, de 
contribuir de forma substancial no desen-
volvimento dos colaboradores, principal-
mente, os mais jovens em início de carreira.

Quais foram, basicamente, as princi-
pais mudanças pelas quais a empresa 
passou nos últimos cinco anos?

Foram muitas. Nos últimos anos, temos 
investido muito na área de inovação, reno-
vação de portfólio e industrial. Fruto desse 
esforço e investimento é nosso forte track 
record em lançamentos. Nos últimos cinco 
anos, lançamos de seis a oito marcas por 
ano. Temos mais de 80 marcas em pro-
moção, o que pode ser considerado uma 
fortaleza da companhia, pois não temos 
o faturamento concentrado. Nossa marca 
mais representativa é Alenia, com apenas 
6% do faturamento da Unidade Prescrição. 
Por outro lado, fazer a gestão de todas 
essas marcas requer uma estrutura flexível 
e ágil na tomada de decisão. Nos últimos 
anos, investimos bastante em infraestrutu-
ra das nossas áreas de BackOffice, como 
Produtividade, Inteligência de Mercado, 
Treinamento e Controladoria.
Também estamos investindo nas Unidades 
de Negocio MIP, Dermatologia e Hospitalar 
(Non Retail), todas as mudanças têm como 
objetivo atender nosso planejamento de 
longo prazo, em que definimos os pilares 
Crescimento, Inovação, Excelência Opera-
cional, Foco no Cliente e Sustentabilidade.

Marcelo Neri

Qual sua visão do Aché hoje? E como 
o mercado a vê?

O Aché é uma empresa sólida, ética, que 
mantém os princípios dos seus fundado-
res: inovar, crescer, promover o emprego e 
cuidar de seus colaboradores. Acredito que 
o mercado nos vê dessa forma também.

Quais são suas expectativas em rela-
ção à empresa? Como será o futuro 
do Aché?

Temos de um planejamento de longo 
prazo bastante ambicioso. Nossa meta é 
dobrar de tamanho a cada cinco anos.  
Já fizemos isso nos anos anteriores, e 
posso garantir que estamos no caminho 
certo. Portanto, minha expectativa é estar 
junto com a companhia nessa trajetória  
e contribuir de forma decisiva para alcan-
çarmos nossos objetivos.

Quando iniciou no Aché e como tem 
sido sua trajetória na companhia?

Neri – Eu estava na AstraZeneca, na fun-
ção de Gerente de Produto, havia lançado 
um blockbuster, que vinha com excelente 
performance, quando fui convidado a re-
tornar para a Biosintética, na função de 
Gerente de Marketing. Como sempre tive 
um ótimo relacionamento e muita admira-
ção pela empresa, não hesitei em aceitar a 
proposta, porém, após seis meses, o Aché 
fez uma proposta de compra e assim eu 
me juntei ao time do Aché, em 2005.
Naquele momento eu atuava como Gerente 
de Marketing na Franquia Cardio. Em 2007, 
mudamos a estrutura, criando duas BUs. 
Assumi a posição de Diretor da Unidade de 
Negócios, responsável pelas franquias Car-
dio, Respiratória e Dermato e suas respecti-
vas Forças de Vendas, dividindo o Business 
Prescrição com o Manoel Nascimento.
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Quais são hoje as principais áreas de 
atuação do laboratório?

O Aché atua hoje nos segmentos de pres-
crição, isentos de prescrição, dermatológi-
cos, dermocosméticos, probióticos, fitote-
rápicos, nutracêuticos e biológicos. Como 
disse, temos mais de 100 marcas em pro-
moção, cobrimos 23 especialidades médi-
cas, mas posso destacar o segmento de 
saúde mental (SNC) e a área respiratória.

Quantos produtos compõem o portfó-
lio de medicamentos?

O Aché disponibiliza hoje 326 marcas em 
804 apresentações, e, neste início de ano, 
já lançamos quatro novas marcas - Kalist 
(dienogeste), Foxis (celecoxibe), Oxotron 
(loxoprofeno) e Irritratil (trimebutina).

Quais os últimos lançamentos de su-
cesso da companhia?

São muitos, mas destaco as marcas:  
Colikds, Aristab, Dorene, Montelair e Trezor, 
pois todas atingiram rapidamente a lideran-
ça de mercado.

Qual foi o crescimento/desempenho 
da empresa no último ano?

O Aché teve um desempenho excelen-
te, quando olhamos os indicadores de 
mercado a empresa cresceu 18,4% en-
quanto o mercado cresceu 12,6% (IMS 
PPP Dez/16). Além disso, mantivemos a 
liderança em receituário pelo décimo ano.

O Aché tem uma das maiores Forças 
Vendas da IF no Brasil. Quais são os 
desafios para um grupo desse porte?

Temos mais de 2.000 colaboradores na 
Força de Vendas, responsáveis diretos 
pela imagem e desempenho da compa-
nhia. Portanto, esse é o principal asset 
do Aché: manter o grupo bem treinado, 
motivado e com muita pegada, esse é o 
principal desafio.

Na sua opinião, quais os melhores 
investimentos que a empresa pode 
fazer para motivar, manter e atrair um 
profissional da área de vendas – ou 
Propagandista? 

Uma empresa vibrante que respeita e valo-
riza seus colaboradores, que permite ousar, 
que cresce e oferece oportunidades. Nos 
últimos três anos, promovemos 117 cola-
boradores a Gerentes Distritais, 13 a Geren-
tes Regionais e seis a Gerentes Nacionais.

Como você enxerga o futuro da propa-
ganda médica no Brasil, especialmen-
te na relação Propagandista – Médico?

A propaganda médica na sua essência não 
mudou, se, por um lado, utilizamos mais 
ferramentas tecnológicas, como os tablets 
com grande volume de informações e até 
animações, vídeos etc., a relação represen-

tante/médico é a mesma, ou seja, quem faz 
a diferença é o representante bem treinado, 
atento às particularidades, necessidades de 
cada médico do seu painel, personalizando 
e customizando cada visita.
Por outro lado, o Brasil é um País de dimen-
são continental e, mesmo com essa grande 
quantidade de representantes, cobrimos 
somente um terço do total de médicos 
existentes. Para expandir o acesso às infor-
mações científicas e de nossos produtos, 
estamos avaliando novas plataformas tec-
nológicas que proporcionarão interagir com 
profissionais de saúde em todo Brasil.

A IF teve um crescimento significativo 
nos últimos anos. Qual sua opinião 
para o futuro nos próximos cinco ou 
dez anos neste mercado?

O volume de consumo per capta de me-
dicamentos no Brasil comparado a de 
países desenvolvidos é baixo. Os últimos 
anos, foram de retração da economia 
brasileira, mesmo assim, o setor cresceu 
bem acima da média. Acredito que com a 
estabilização da economia, a IF continuará 
em ritmo forte de crescimento.

Entrevista
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Economia  
Comportamental

As pessoas agem  
a partir da influência  
de vieses de percepção e 
automatismos explicáveis, 
entre os quais estão 
alguns componentes que 
envolvem a persuasão.

1. Afeição

Pessoas de quem gostamos são aque-
las que mais recebem nossa ajuda e 
atenção. Gostar de alguém significa 
estar mais suscetível à sua influência. 
Lembra-se quando você foi até uma 
certa loja e o vendedor te atendeu tão 
bem que você acabou comprando 
aquele produto, mesmo estando um 
pouco mais caro do que em outra loja?
Depois você até pensou: “Não devia 
ter comprado aqui… mas o vendedor 
foi tão atencioso…”. Pois é, você foi 
persuadido pela afeição. 

2. Aprovação Social

Consideramos correto aquilo que os 
outros acham correto. Quanto mais 
pessoas julgarem algo correto, mais 
sólida será nossa convicção. Atuamos 
da mesma maneira que a sociedade 
(ou subgrupos sociais) para obtermos 
a aceitação dos demais. Segundo Ke-
ynes, “é mais fácil se equivocar com 
a multidão do que enfrentá-la e dizer  
a verdade”.
Temos a tendência de seguir tendên-
cias. “Nove de cada dez pessoas reco-
mendam…”. É um excelente exemplo 
do uso desse princípio aplicado ao 
marketing. 

No passado recente, presumia-se, sem medo de 
errar, que o ser humano agia sempre baseado na ra-
zão, e que tinha todos os instintos e comportamentos 
necessários para agir a partir de uma análise objetiva 
das decisões que se apresentavam.
Estudos do Prêmio Nobel Daniel Kahneman estabe-
leceram claramente o caráter ilusório dessa premissa. 

Nem sempre agimos de forma racional. As pessoas 
agem a partir da influência de vieses de percepção e 
automatismos explicáveis, entre os quais estão alguns 
componentes que envolvem a persuasão.
Existem seis princípios descritos e reconhecidos, que 
agem de forma decisiva no processo de persuasão. 
São eles: 

3. Autoridade

A percepção de autoridade em alguém 
nos leva a considerar correto o que 
esse alguém acha que é correto. Pode 
ser o seu chefe, um amigo, um blogger 
ou uma figura pública qualquer. Mas é 
importante salientar que a percepção 
de autoridade é algo que ocorre junto 
ao alvo comunicação (ou receptor da 
mensagem), e não no seu emissor. Em 
outras palavras, não basta alguém auto 
proclamar-se como uma autoridade. 
É necessário que a sua audiência lhe 
reconheça dessa forma.

4. Compromisso e coerência

Depois de assumida uma posição,  
tendemos a defendê-la, de forma a 
manter a coerência com o que já foi 
assumido. Pessoas que agem de for-
ma diferente daquilo que defendem 
são percebidas pela sociedade como 
incoerentes, inconstantes ou mesmo 
desequilibradas e até desonestas. 
Acredita-se que esse princípio teve 
forte influência na formação da própria 
sociedade, evitando que, ao longo da 
evolução, a desconfiança mútua emer-
gisse de tal forma que inviabilizaria o 
próprio processo social.

Marcos Veçoso

Princípios  
da Persuasão

5. Escassez

O que é menos disponível é visto como 
mais valioso. Praticamente todos nós 
já sentimos o impulso de comprar um 
determinado produto por ser de uma 
“edição limitada”. Preços sobem se a 
oferta é baixa em comparação com a 
demanda. Sabe aquele médico famo-
so, cuja agenda é difícil e você não 
consegue facilmente uma data para se 
consultar. Bom, o preço da consulta 
dele não será dos mais baratos, certo? 

6. Reciprocidade

Somos compelidos, condicionados a 
retribuir. Trata-se de uma norma social 
identificada (e aplicada) como princípio 
persuasivo. Quem não retribui um fa-
vor, não é bem visto pela sociedade.  
A aplicação dessa singela norma social, 
aprendida ao longo da evolução, gera 
persuasão sem parecer manipulação. 
Uma concessão em uma negociação, 
por exemplo, pode reverter totalmente 
a disposição da outra parte. 

Todos somos suscetíveis aos princípios 
da persuasão. Faz parte da condi-
ção humana. Aplicá-los corretamente é 
hoje uma parte tão importante quanto 
qualquer outra, quando se considera 
um marketing bem planejado. 

Marcos Veçoso é Diretor Executivo na Minds4Health, Professor de Pesquisa de Marketing 
(Pós-Graduação – INSPER) e Mestre Internacional em Economia da Saúde – UPF/Barcelona. 
E-mail: marcos.vecoso@minds4health.com.br
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Teuto 
Crescimento em genéricos  
e foco em ampliação

Em 2017, o Teuto/Pfizer 
completa 70 anos  
de atividades.  
Com investimentos 
constantes na linha de 
produtos, a companhia 
lançou, em 2016, 46 
apresentações e planeja 
mais novidades para  
os próximos anos.

Além da atuação bem-sucedida no mer-
cado nacional, o Teuto exporta para paí-
ses da América Central, América do Sul, 
África e Oriente Médio. No final do ano de 
2010, a empresa teve 40% de suas ações 
compradas pela norte-americana Pfizer.  
A parceria rende frutos para ambos os 
lados. São 70 anos no coração do Brasil, 
valorizando pessoas apaixonadas a trans-
formarem desafios em oportunidades.

Responsabilidade social

O laboratório também tem atuação impor-
tante na área de responsabilidade social. 
Entre as diversas ações com foco em 
meio ambiente, saúde e bem-estar está 
a reserva Follium, uma área de 700 mil 
metros quadrados, localizada na sede do 
Teuto, em Anápolis (GO). É fruto de um 
trabalho de reflorestamento, em que foram 
plantadas 30 mil mudas nativas, entre ipês, 
pequizeiros, lobeiras urucuns e angicos.  

Fundado em 1947, o Teuto é um labo-
ratório reconhecido pela indústria farma-
cêutica internacional. Umas das pioneiras 
em genéricos no Brasil, a companhia es-
tabeleceu como compromisso promover 
a saúde, o bem-estar e qualidade de vida 
das pessoas. 
Inicialmente instalada em São Paulo, a in-
dústria teve seu crescimento em sua nova 
sede, em Minas Gerais. Em 1986, a indús-
tria foi comprada pelos empreendedores 
Walterci de Melo e seu irmão Lucimar de 
Melo. Com a aquisição, Walterci, com 
sua visão empreendedora, transferiu toda 
a indústria para Anápolis (GO) e, em um 
trabalho árduo, em 1993, construiu sua 
nova sede, com o triplo do tamanho das 
instalações em Minas. 
O crescimento não parou. Atualmente, o 
Laboratório Teuto/Pfizer é um dos maiores 
complexos farmacêuticos da América La-
tina – instalado em uma área de 1 milhão 
de metros quadrados e mais de 100 mil 
metros quadrados de área construída. 

 
Em Foco

Reserva Follium
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O plantio foi realizado ao longo das três 
nascentes localizadas na área, com o ob-
jetivo de reforçar e proteger a mata ciliar.
Além disso, o Teuto também mantém o 
Centro de Educação Infantil Walterci de 
Melo, também em Anápolis, uma creche 
voltada para os filhos dos colaboradores 
e também para crianças da comunidade 
carente da região. A instituição beneficia, 
atualmente, cerca de 200 crianças. 
 

Amplo portfólio

O laboratório possui hoje mais de 700 
apresentações de medicamentos, entre 
genéricos, que representam 50% da linha, 
genéricos de marca (similares), MIP’s (me-
dicamentos isentos de prescrição), linha 
hospitalar, fitoterápicos, suplementos ali-
mentares, cosméticos e produtos para saú-
de. Nos próximos anos, está programado o 
lançamento de 250 novas apresentações.
“Em 2016, foram lançadas 46 apresen-
tações, sendo os principais produtos:  
Meropenem, Pantoprazol, Ropivicaína, Mi-
dazolam, e Teutozol. A companhia inves-
tiu, nos últimos anos, R$ 200 milhões em 
expansão produtiva, excelência operacio-
nal e valorização profissional. Um esforço 
que resultou na ampliação da capacidade 
de produção do setor de sólidos, que 
saltou de 640 milhões para 1 bilhão de 
unidades/mês, e na inauguração de uma 
nova unidade de injetáveis, cuja produ-
ção saltou de 17 milhões de unidades/
mês para 35 milhões de unidades/mês.  

Todas as unidades estão em pleno funcio-
namento e resultaram ainda no aumento 
das oportunidades para a equipe, com 
ações de treinamento e motivação, no 
Brasil e no exterior, entre eles, o ‘Operador 
Autônomo’, o ‘De Primeira’ e o ‘Programa 
de Excelência Operacional’”, revela Ítalo 
Melo, Presidente do Conselho de Adminis-
tração do Teuto.
Além dos treinamentos oferecidos para a 
equipe, o que gera oportunidades de cres-
cimento profissional – nos últimos anos 
foram mais de três mil promoções internas 
–, o Teuto contou com a parceria da Bosch 
para a instalação de modernas tecnologias 
e maquinários. Em uma iniciativa inédita  
no Brasil, a companhia alemã disponibili-
zou serviço de instalação (turn key) para o 
Teuto, com técnicos da empresa. 
Desde 2015, profissionais das áreas  
industriais, de apoio e qualidade partici-
pam de treinamentos nas plantas da Pfizer  
em Porto Rico, Puurs (Bélgica), Toluca 
(México) e Nova Iorque (EUA). As ações 
também são replicadas internamente em 
todos os setores da indústria.
 

Forte em genéricos

No mercado de genéricos, o Teuto cres-
ceu 39,12% em 2016, o maior crescimen-
to entre os dez primeiros laboratórios do 
ranking em unidades. Em valor, o mercado 
de genéricos cresceu 14,73% e o Teuto 
43,16% neste segmento, também o maior 
crescimento entre os dez primeiros labo-
ratórios do ranking, segundo dados da 
flash IMS. Em genéricos, o Teuto subiu 
duas posições no ranking e está hoje em 
quarto lugar.

Ítalo Melo
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Dr. Lauro Moretto e João Paulo Silva Vieira 

A evolução da Medicina 
e Farmácia até a 
Farmácia Clínica

Ciências 
Farmacêuticas

A Farmácia Clínica  
é originária do ambiente 
hospitalar, onde 
profissionais Médicos  
e Farmacêuticos atuam 
permanentemente  
em sinergia.

Os primórdios da Medicina e Farmácia

Os vínculos entre a Medicina e Farmácia 
remontam milênios, tanto no que concerne 
aos conhecimentos, que se desdobraram 
no decorrer do tempo, na estrutura do 
ensino, na legislação que disciplina as 
profissões médica e farmacêutica e no 
atendimento aos pacientes.
No passado, a arte de curar e de mani-
pular, ou seja, a Medicina e a Farmácia 
constituíam-se em um todo indivisível, pois 
o mesmo indivíduo desempenhava as fun-
ções inerentes às duas atividades.
As informações mais remotas que te-
mos acerca da preparação de “remédios”,  
utilizando plantas, vêm dos assírios e cal-
deus, cuja prática já era exercida há cerca 
de 4-5 milênios.
As tabuinhas da Mesopotâmia são os mais 
antigos registros Farmacêutico-Médico co-
nhecidos, encontradas na região entre os 
rios Tigre e Eufrates, feitas de argila, gra-
vadas com estilete em escrita cuneiforme.  
A mais antiga delas data de 2.100 a.C., 
que contém 15 receitas medicinais.
Bem próximo dessa região, o antigo Egito 
nos brinda com dois documentos conside-
rados relíquias, os mais importantes para o 
histórico  da Medicina e da  Farmácia, co-
nhecidos como  “Papiro de Edwin Smith” e 
“Papiro Ebers”, respectivamente.

O “Papiro de Edwin Smith”, de 1.600 
a.C. é um tratado de cirurgia traumática, 
que contém as mais antigas descrições 
anatômicas, fisiológicas e patológicas de 
diversas doenças, incluindo estudos de 
danos cerebrais, fazendo correlação entre 
funções cerebrais e suas localizações. Foi 
o primeiro registro em que palavras como 
“cérebro”, “meninges” e “líquido cefalorra-
quidiano”, apareceram.
O “Papiro de Ebers”, de 1.550 a.C. é uma 
espécie de manual que revela segredos 
de medicações. Essa verdadeira farmaco-
peia do antigo Egito registra abundantes 
informações, contendo 811 prescrições e 
menciona 700 substâncias medicinais.

A cronologia da separação da Medici-
na e Farmácia

Parece ter sido o povo árabe, o primei-
ro a realizar tentativas de separação do  
Farmacêutico e do Médico, como ativi-
dades distintas, tendo sido a Farmácia a 
mais beneficiada com a divisão da arte de 
curar, pela tendência natural daquele povo 
em se dedicar ao estudo da química e  
dos “remédios”.
A historiografia da Roma antiga nos dá 
conta também que em determinado pe-
ríodo houve a separação entre aqueles 
que diagnosticavam as doenças, daque-
les que faziam as misturas dos insumos, 
geralmente plantas, tendo tido forte in-
fluência da medicina grega, por meio de 
Hipócrates (460 a.C./370 a.C), Pai da 
Medicina, considerado uma das figuras 
mais importantes da história da saúde. 
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Posteriormente, Cláudio Galeno (129-199), 
Pai da Farmácia, um proeminente médico 
e filósofo romano de origem grega, que ga-
nhou fama por fazer curas com o célebre 
remédio TRIAGA. Galeno é considerado, 
na atualidade, o precursor da alopatia.
Embora haja menção do distanciamento 
entre as duas profissões no mundo árabe 
e na Roma antiga, somente no ano de 
1.240, a Farmácia foi separada oficialmen-
te da Medicina por um Edital do Imperador 
Frederico II, da Sicília, que regulamentou 
o exercício da Farmácia, proibindo os 
Médicos de serem donos de farmácia 
comercial e obterem lucro com a venda de 
medicamentos.
Em Gênova, no fim do século XV, foi criado 
o “Código do Farmacêutico”, uma peça 
valiosa do ponto de vista histórico, sendo 
um dos primeiros a dispor sobre o exercí-
cio da profissão, que inspirou as legisla-
ções farmacêuticas modernas.
Em Portugal, a separação entre a Farmácia 
e a Medicina foi regulamentada por Dom 
Afonso V, no século XV, determinando  
a completa separação entre as duas  
profissões.
No Brasil, sob a regência do príncipe Dom 
João, criou-se a Escola de Cirurgia da 
Bahia, em 18 de fevereiro de 1808, na 
cidade de Salvador/Bahia, a primeira ins-
tituição de ensino de medicina no Brasil, 
e a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica 
do Rio de Janeiro, em 5 de Novembro do 
mesmo ano. Em ambos os cursos, for-
mavam-se Médicos e, entre as diferentes 
especializações da época, uma era a de 
Médico Farmacêutico. 
A desvinculação do ensino da Farmácia do 
da Medicina no Brasil iniciou-se em 1839, 
com a criação da primeira Faculdade de 
Farmácia, em Ouro Preto/ Minas Gerais. 
No regime de República Federativa sur-
giram outros estabelecimentos de ensino 
farmacêutico, como a Escola de Farmácia 
e Química do Rio Grande do Sul, que en-
trou em funcionamento em 1897, em Porto 
Alegre, e a Escola de Farmácia e Obstetrí-
cia de São Paulo, embrião da Faculdade 
de Ciências Farmacêuticas da Universida-
de de São Paulo, em 1898.
A gradual separação dos ensinos médico 
e farmacêutico possibilitou ampliar o rol 
de especializações, sempre com vistas a 
aperfeiçoar a qualificação profissional no 
sentido de atender às demandas dos pa-
cientes, da família e da sociedade.

O impacto da era dourada das des-
cobertas, a industrialização e o surgi-
mento da Farmácia Clínica

Com a cessação dos embates bélicos da 
Segundo Grande Guerra Mundial, a profis-
são farmacêutica, passou por profundas 
transformações face ao crescente desen-
volvimento da indústria de medicamentos 
no mundo, num período que foi denomi-
nado de “a era dourada das descobertas”.  
A industrialização crescente com a meca-
nização e automação, aliada à padroniza-
ção de novas formas e fórmulas para pro-
dução em alta escala, acabou por revisar 
o arcabouço da legislação e a estrutura do 
ensino farmacêutico.
No Brasil, por iniciativa dos Conselhos 
Federal de Medicina – CFM (criado em 
1945 e reformulado em 1957) e Conselho 
Federal de Farmácia – CFF (criado em 
1960), foram revisadas e estabelecidas as 
atribuições privativas dessas categorias 
profissionais, estabelecendo os limites de 
atuação de cada uma delas. 
O profissional Farmacêutico do estabeleci-
mento comercial e seu laboratório de fór-
mulas magistrais e oficinais, até então uma 
atividade científica e de ingente relevância 
para a sociedade, perdeu importância.  
Na ocasião, acendeu-se ainda o interesse 
de grupos empresariais que antevisavam o 
comércio de medicamentos e afins como 
uma atividade muito rentável.
Sem condições de enfrentar a concorrên-
cia, diante da condição financeira despro-
porcional e tecnológica que se apresenta-
va, o Farmacêutico da farmácia magistral 
tradicional recebia forte golpe, posicionan-
do-o na simples condição de um balconis-
ta vendedor de medicamentos. A outrora 
farmácia científica sucumbira. 
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Daí em diante, passou a ser um mero  
locatário ou alugador de nome, afastan-
do-se do ambiente de trabalho que lhe 
é exclusivo e que lhe havia trazido tantas 
glórias e prestígio.
Tal condição acarretou ressentimentos até 
mesmo em países cultural e tecnologica-
mente mais evoluídos, como nos Estados 
Unidos, quando, na década de 1960, um 
grupo de professores e alunos da Facul-
dade de Farmácia, da Universidade de 
São Francisco, na Califórnia, elaborou um 
estudo e uma reflexão acerca da retomada 
firme de posição para o Farmacêutico vol-
ver à farmácia comercial, resultando num 
movimento que se denominou “Farmácia 
Clínica”, que evoluiu lentamente, mas de 
forma consistente. 
Quando surgiu, nos Estados Unidos, a  
Farmácia Clínica foi conceituada como 
“área da Farmácia voltada à ciência e 
prática do uso racional de medicamentos, 
na qual os farmacêuticos prestam cuidado 
ao paciente, de forma a otimizar a farma-
coterapia, promover saúde e bem-estar e 
prevenir doenças”.

Em decorrência deste processo evolutivo, 
o arcabouço da legislação, que disciplina 
essas atividades profissionais, passou por 
periódicas alterações em nível global e 
também no Brasil.
A introdução da Farmácia Clínica no Bra-
sil foi feita em 15 de janeiro de 1979, no  
Hospital Universitário Onofre Lopes da  
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, pelo Farmacêutico recém-formado, 
hoje Acadêmico, Professor Tarcisio José 
Palhano, que fez o Curso de Especiali-
zação no Chile, por indicação do Profes-
sor José Aleixo Prates e Silva.  Naquela 
oportunidade, foram criados o Serviço de  
Farmácia Clínica e o 1º Centro de Infor-
mação sobre Medicamentos no Brasil, 
adotando-se o modelo utilizado na Univer-
sidade do Chile.

A Farmácia Clínica e o uso racional de 
medicamentos
 
A Farmácia Clínica é originária do ambiente 
hospitalar, onde profissionais Médicos e 
Farmacêuticos atuam permanentemente 
em sinergia. Está chegando, gradualmente, 
às Farmácias com adoção de protocolos 
elaborados por organismos nacionais e 
internacionais da saúde, com o apoio, 
orientação e respaldo da OPAS – Organi-
zação Pan Americana da Saúde e da OMS 
– Organização Mundial da Saúde.
A Lei nº 13.021, em seu Art. 3º estabelece 
“Art. 3º. Farmácia é uma unidade de pres-
tação de serviços destinada a prestar as-
sistência farmacêutica, assistência à saúde 
e orientação sanitária individual e coletiva, 
na qual se processe a manipulação e/ou 
dispensação de medicamentos magistrais, 
oficinais, farmacopeicos ou industrializa-
dos, cosméticos, insumos farmacêuticos, 
produtos farmacêuticos e correlatos”.
Destacam-se deste artigo da lei: “pres-
tação de serviços, assistência à saúde e 
orientação sanitária individual e coletiva”, 
que foram objeto de regulamentação pelas 
resoluçõesdo CFF. 
A atualização da Classificação Brasileira 
de Ocupações (CBO/2013), do Ministério 
do Trabalho e Emprego, reconhecendo a 
atuação clínica do farmacêutico, desafiou 
o CFF a ser protagonista na implantação 
e regulamentação das atribuições farma-
cêuticas.
O CFF regulamentou estas atividades, ao 
editar as Resoluções nº 585, que definiu as 
atribuições clínicas do farmacêutico e a nº 
586, que estabeleceu a prescrição farma-
cêutica, ambas de 29 de agosto de 2013.
A Resolução CFF nº 585/2013, ao estabe-
lecer as atribuições clínicas do farmacêu-
tico relacionadas aos cuidados à saúde, 
remete ao sentido de responsabilidade 
social do farmacêutico. 
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Destacam-se neste contexto, entre outras:

- Notificar os efeitos colaterais, as reações 
adversas e intoxicações; 

- Proceder ao acompanhamento e estabe-
lecer o perfil farmacoterapêutico;

- Prestar orientação farmacêutica, com 
vistas a esclarecer ao paciente a relação 
benefício e risco, a conservação e a 
utilização de fármacos e medicamentos 
inerentes à terapia, bem como as suas 
interações medicamentosas e a impor-
tância do seu correto manuseio.

A Prescrição Farmacêutica, estabelecida 
pela Resolução CFF nº 586/13, está em 
consonância com a Lei Orgânica e com 
a Política Nacional de Assistência Far-
macêutica, aprovada pela Resolução do 
Conselho Nacional de Saúde nº 338/04. 
Ao conceituar a assistência farmacêutica, 
a Resolução 338/04 contempla as ações 
voltadas à promoção, proteção e recupe-
ração da saúde, tanto individual quanto 
coletiva, tendo o medicamento como in-
sumo essencial com vistas à promoção do 
acesso e do seu uso racional.

As prescrições, no âmbito farmacêutico, 
foram estabelecidas com base nas seguin-
tes definições:

Prescrição: conjunto de ações documen-
tadas relativas ao cuidado à saúde, visan-
do à promoção, proteção e recuperação 
da saúde e à prevenção de doenças.

Prescrição de medicamentos: ato pelo 
qual o prescritor seleciona, inicia, adiciona, 
substitui, ajusta, repete ou interrompe a 
farmacoterapia do paciente e documenta 
essas ações, visando à promoção, prote-
ção e recuperação da saúde e a prevenção 
de doenças e de outros problemas de 
saúde.

Prescrição farmacêutica: ato pelo qual o 
farmacêutico seleciona e documenta tera-
pias farmacológicas e não farmacológicas, 
e outras intervenções relativas ao cuidado 
à saúde do paciente, visando à promoção, 
proteção e recuperação da saúde e à pre-
venção de doenças e de outros problemas 
de saúde.

O uso irracional e incorreto dos me-
dicamentos promove falha terapêutica, 
interações medicamentosas, intoxicações 
e não adesão do paciente ao tratamento 
prescrito por Médicos e Dentistas, que, 
muitas vezes, resultam em casos de 
hospitalizações evitáveis e até em óbitos, 
gerando transtornos aos pacientes e fa-
miliares, e impondo pesados ônus aos 
sistemas de saúde.

Por outro lado, o farmacêutico, uma auto-
ridade em medicamentos, está disponível, 
nas farmácias particulares, e o acesso 
aos seus cuidados clínicos é ágil, des-
burocratizado, não gera filas, não exige 
marcação de consulta e não tem custos 
para o paciente.

Em resumo, os aspectos relevantes con-
tidos nos cuidados clínicos é o impacto 
social que ele pode gerar, facilitando o 
acesso às informações acerca dos medi-
camentos e da saúde em geral e, acima 
de tudo, contribuindo para o uso racional 
dos medicamentos. Este é o contexto da 
Farmácia Clínica!

Ciências 
Farmacêuticas

Lauro D. Moretto é Farmacêutico-bioquímico e 
Presidente da Academia Nacional de Farmácia (ANF).
E-mail: presidencia@academiafarmacia.org.br
João Paulo Silva Vieira é Farmacêutico, Diretor 
Orador da Academia Nacional de Farmácia (ANF).
Farmacêutica da FCF-USP.
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Torrent 
Unidades de Negócios 
Cardiologia e SNC garantem 
atendimento especializado

Seguindo diretrizes globais, 
a Torrent do Brasil tem  
hoje duas Unidades de 
Negócios: uma focada nas 
especialidades Cardiologia 
e Diabetes e outra em 
Sistema Nervoso Central.

Dando continuidade às reportagens que 
mostram a estrutura e atuação das Uni-
dades de Negócios de alguns laborató-
rios, cujo objetivo é estimular a troca de 
experiências, além de valorizar também o 
trabalho de vários profissionais que atuam 
para que os produtos de suas empresas 
sejam bem posicionados e estejam sem-
pre acessíveis para médicos e pacientes, 
nesta edição, preparamos uma matéria 
com a Torrent do Brasil, abordando es-
pecificamente as Unidades de Negócios 
Cardiologia e Diabetes e outra em Siste-
ma Nervoso Central.
Quando a Torrent chegou ao Brasil, há 15 
anos, veio com a proposta de trazer me-
dicamentos com qualidade internacional e 
alcance social. “Fomos um dos primeiros 
a lançar Branded generics com moléculas 
nobres e semi-exclusivas, sempre aten-
dendo às necessidades da população a 
preço acessível”, conta Jupiara Canhoto 
Sakakura, Diretora de Marketing e Vendas. 
“Trabalhamos muito tempo em nichos na 
área de cardiologia, diabetes, psiquiatria e 
neurologia, bem como clínica e geriatria. 
A partir de 2015, seguindo a estratégia da 
Torrent mundial, segmentamos ainda mais 
fortemente nossa atuação”, explica.

BU
Business Unit 

Assim, a Torrent do Brasil tem hoje duas 
Unidades de Negócios: uma focada nas 
especialidades Cardiologia e Diabetes e 
outra em Sistema Nervoso Central. Ju-
piara afirma que, ao decidir pela segmen-
tação, ou seja, trabalhar em Unidades de 
Negócios, observou-se um grande bene-
fício tanto para a classe médica quanto 
para os pacientes. “Isso porque quando 
estamos focados conseguimos trabalhar 
de forma mais especializada. Hoje somos 
especialistas em cardiologia, neurologia e 
psiquiatria”, garante.
A diretora ressalta o fato de a Torrent 
ter vários medicamentos que tratam de 
doenças chamadas “silenciosas”, como a 
hipertensão, e que requerem tratamento 
contínuo para a vida inteira. A vanta-
gem da Torrent, segundo ela, é que os 
médicos contam com moléculas de alta 
qualidade e podem obter maior adesão 
dos pacientes ao tratamento graças ao 
custo acessível. “O desafio do médico é, 
primeiro, convencer o paciente de que ele 
tem uma doença silenciosa e muito peri-
gosa, e depois, que ele precisa tomar os 
remédios de modo permanente”, expõe.
Outra vantagem da empresa é que a Tor-
rent, hoje presente em mais de 80 países, 
tem uma atuação importante na área de 
pesquisas, com investimento de mais de 
8% do faturamento total na busca por 
novas moléculas, combinações e apre-
sentações das já existentes. “Com um 
Centro de Pesquisa próprio, que desen-
volve medicamentos de última geração e 
onde trabalham mais de 800 cientistas, 
estamos sempre lançando produtos no-
vos e de ponta”, conclui Jupiara. 

Jupiara Canhoto Sakakura
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Cristália completa  
45 anos de inovações

Destaque

Nesses 45 anos de 
trabalho, o Cristália 
conquistou 91 patentes 
nacionais e internacionais, 
um marco para a 
indústria brasileira.

Um marco da indústria farmacêutica nacio-
nal, o Complexo Farmacêutico, Farmoquí-
mico e de Biotecnologia Cristália completa 
45 anos de história. A empresa foi criada 
com a missão de colaborar na melhoria 
das condições de tratamento de saúde 
da população, inovando, desenvolvendo, 
produzindo, comercializando e proporcio-
nando acesso a produtos com qualidade e 
preço justo. Nesses 45 anos de trabalho, o 
Cristália conquistou 91 patentes nacionais 
e internacionais, um marco para a indústria 
brasileira. “Temos orgulho de investir conti-
nuamente no sonho de colocar a indústria 
farmacêutica nacional no mesmo patamar 
dos países mais desenvolvidos do mun-
do”, afirma Dr. Ogari de Castro Pacheco, 
um dos fundadores do Laboratório e o 
Presidente do Conselho Diretor.
A história do Cristália foi iniciada em 1969, 
quando um grupo de médicos fundou a 
Clínica de Repouso de Itapira, mais co-
nhecida como Clínica Cristália, no interior 
de São Paulo. Para suprir as necessidades 
da clínica com medicamentos, decidiu-se 
criar um laboratório. Em pouco tempo, o 
excedente começou a ser comercializa-
do. Em 1972, foi fundado o Laboratório 
Cristália, que nasceu para atender a uma 
demanda crescente de produção de remé-
dios imprescindíveis, mas sem abrir mão 
da busca por inovações.
De um dos principais fornecedores de me-
dicamentos para Psiquiatria em hospitais 
públicos e privados, o Cristália logo se 
transformou no maior produtor de anes-
tésicos da América Latina. Hoje, os anes-
tésicos e adjuvantes da marca estão pre-
sentes em 95% dos hospitais brasileiros, 
sempre com inovações incrementais para 
médicos e pacientes.

Clínica de repouso onde tudo começou

Complexo industrial: como é hoje, 45 anos depois
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Algumas das patentes e inovações ao 
longo da história da empresa nasceram 
justamente nesta área. Entre elas estão: 
Novabupi, um anestésico local desen-
volvido em parceria com a USP a partir 
da bupivacaína, tornando-o mais seguro; 
Ketamin, com a obtenção do fármaco 
S-cetamina, patenteado pelo Cristália nos 
Estados Unidos, Europa e Argentina; e 
Sevocris, um anestésico inalatório que tem 
como princípio ativo o sevoflurano, sendo 
que o Cristália foi o segundo laboratório 
do mundo a desenvolver o medicamento. 
“Focamos em inovações que possam tra-
zer ganhos terapêuticos para o paciente, 
seja aumentando a segurança, a eficácia 
do medicamento, a adesão ao tratamento 
ou o maior acesso dos pacientes”, resume 
Dr. Pacheco.
Todo o investimento do laboratório em 
pesquisa tornou-o um dos pioneiros no 
País no desenvolvimento de todas as eta-
pas de produção de um medicamento, da 
pesquisa ao produto final.
Em 2009, o Cristália inaugurou uma nova 
área de PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento 
e Inovação), na qual cerca de nove proje-
tos de desenvolvimento de novos medica-
mentos estão em curso, sendo que 55% 
desses novos projetos são classificados 
como inovações radicais. “Nosso Con-
selho Científico, formado por alguns dos 
maiores especialistas do País, nos ajuda a 
escolher os projetos que receberão inves-
timentos”, explica Dr. Pacheco.
Uma das maiores demonstrações da ca-
pacidade de inovação e pesquisa cientí-
fica do Cristália foi o desenvolvimento do 
carbonato de lodenafila, princípio ativo do 
Helleva, um marco para a indústria farma-
cêutica nacional. Helleva foi colocado no 
mercado após sete anos de pesquisas e é 
o primeiro fármaco de origem sintética de-
senvolvido integralmente no Brasil, desde 
a concepção da molécula até os estudos 

clínicos. É a quarta molécula original criada 
no mundo inteiro para tratamento da dis-
função erétil. O fármaco já foi patenteado 
nos Estados Unidos, Europa e Hong Kong. 
Em 2015, o Helleva começou a ser expor-
tado para o México.
Outro destaque do Cristália é o fato de o 
laboratório ter se tornado um dos líderes 
também em farmoquímica. De acordo 
Dr. Pacheco, desde o início uma de suas 
principais preocupações era tornar o País 
menos dependente da importação de In-
sumos Farmacêuticos Ativos (IFAs). Já em 
1983, a empresa começou a sintetizar IFAs 
utilizados na produção de seus próprios 
medicamentos. Hoje a Divisão Farmoquí-
mica, que ocupa uma área de cerca de 
10.000 m² e está instalada no Complexo 
Industrial de Itapira, possui um portfólio de 
29 IFAs para a produção de analgésicos, 
anestésicos, antipsicóticos, antirretrovirais 
e tratamento de disfunção estéril.
“A operação da Farmoquímica é estratégi-
ca para o País. Hoje, mais da metade dos 
IFAs utilizados na fabricação dos medica-
mentos do laboratório são produzidos nes-
ta unidade, enquanto o Brasil importa cerca 
de 90% dos insumos necessários à produ-
ção de fármacos”, afirma Dr. Pacheco.

Dr. Ogari de Castro Pacheco
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Foco em Biotecnologia

Mas o que sempre fez os olhos do Dr. 
Pacheco brilharem é a Biotecnologia. “Os 
medicamentos biológicos estão revolucio-
nando o tratamento de diversas doenças, 
entre elas o câncer e doenças crônicas, 
como as autoimunes, proporcionando a 
melhoria da qualidade de vida e bem-estar 
dos pacientes”, afirma. 
Enquanto medicamentos sintéticos são 
obtidos por processos convencionais, re-
sultando em moléculas com estrutura 
química definida, os medicamentos bio-
lógicos são moléculas complexas obtidas 
por meio do cultivo de células genetica-
mente modificadas. 
O pontapé inicial para a realização do so-
nho ocorreu em 2003, quando o Cristália 
deu início à construção de uma pequena 
planta de estudos e contratação de cien-
tistas. Em 2013, inaugurou sua primeira 
Planta Industrial de Biotecnologia, localiza-
da no Complexo Industrial de Itapira (SP), 
um marco no setor. 
Já em março de 2014, a nova unidade 
obteve o CBPF (Certificado de Boas Práti-
cas de Fabricação) para os IFAs (Insumos 
Farmacêuticos Biológicos)  trastuzumabe, 
etanercept e somatropina, concedido pela 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária). 

A partir desses insumos serão produzi-
dos medicamentos para tratamento de 
câncer de mama, doenças autoimunes, 
como artrite reumatoide e psoríase, além 
do tratamento de crianças com déficit 
de crescimento devido a baixos níveis de 
hormônio do crescimento. Atualmente, em 
estudos clínicos, tais medicamentos são 
estratégicos para o País e representam a 
retomada da ciência nacional em prol da 
produção brasileira.
A segunda planta de biotecnologia, que 
processa micro-organismos anaeróbicos, 
obteve o CBPF no final de 2014 e é to-
talmente dedicada à produção do Insumo 
Farmacêutico Biológico: a Colagenase, 
utilizada no tratamento de feridas, úlceras 
e queimaduras. A pomada Kollagenase é 
comercializada pelo Cristália desde 1979, 
a partir de insumo importado, e passou 
a ser fabricada com enzimas produzidas 
pelos cientistas brasileiros por meio de 
processos que utilizam microorganismos 
isolados da biodiversidade nacional. 

Unidade Industrial de Biotecnologia
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O lançamento da pomada Kollagenase 
animal-free, em 2016, após mais de uma 
década de investimento em desenvolvi-
mento e pesquisa, foi um marco para a 
ciência do País. O IFA Colagenase Cristália 
confere maior atividade enzimática e pure-
za mais elevada em relação à Colagenase 
comum importada, além de ser inteira-
mente livre do risco de transmissão do mal 
da vaca louca, já que não utiliza nenhum 
composto animal em seu processo de 
fabricação. A metodologia de produção já 
foi devidamente patenteada. 
“Com esta conquista, o Brasil deixou de 
ser dependente deste insumo. Além disso, 
pela primeira vez na história, poderemos 
exportar Biotecnologia”, ressalta Dr. Pa-
checo, lembrando que o laboratório ex-
porta para mais de 30 países, seguindo os 
padrões de referência das farmacopeias 
vigentes.
Por ser um insumo de puríssima qualidade, 
o IFA Colagenase Cristália pode ser em-
pregado também para uso em laboratório 
como isolador de células. “Normalmente, 
as células são ligadas umas às outras 
por meio do colágeno. Quando se isola 
a célula, é possível alcançar respostas 
mais claras no estudo celular. Portanto, 
lançaremos também o reagente com a Co-
lagenase como substância ativa”, afirma o 
Dr. Pacheco. 
O IFA Colagenase Cristália também poderá 
ser aplicado na Terapia Celular, procedi-
mento de ponta usado na separação de 
células-tronco para o tratamento de deter-
minadas deficiências, que só respondem a 
esse tipo de tratamento. 

A força das PDPs

O presidente do Conselho Diretor do Cris-
tália ressalta que a área de Biotecnolo-
gia vem crescendo muito, sobretudo, por 
conta da PDPs (Parcerias para Desenvol-
vimento Produtivo), criadas em 2007 pelo 
Ministério da Saúde. Os acordos firmados 
estabelecem que os laboratórios privados 
se comprometam a transferir tecnologia 
aos laboratórios públicos em um período 
determinado. 
“As PDPs são de extrema importância 
para o crescimento do setor da Saúde no 
País, pois diminuem a necessidade de im-
portação de medicamentos, gerando eco-
nomia ao Governo, estimulam a indústria 
nacional e oferecem benefícios a milhões 
de pacientes atendidos pelo SUS”, afirma 
Dr. Pacheco.
Um bom exemplo desta importância, se-
gundo Dr. Pacheco, é a atual situação 
de produção de medicamentos contra o 
câncer, especialmente os biológicos, que 
permite terapias mais avançadas. “O Brasil 
importa praticamente tudo em termos de 
oncologia. Importa até a caixinha de pape-
lão, que já vem pronta. Eu acho que uma 
hora, por uma questão até de segurança, 

o País vai precisar ter essa produção 
localmente”, explica, ressaltando que o 
Cristália investiu 130 milhões de dólares 
em equipamentos e para a construção de 
uma planta destinada à produção de IFAs 
para medicamentos oncológicos. A uni-
dade está dentro do Complexo Industrial 
de Itapira, que deve iniciar a produção já 
em 2017.
Hoje, além de toda a estrutura do Labo-
ratório Cristália, a empresa conta também 
com as coligadas Latinofarma, dedicada a 
produtos para Oftalmologia; Sanobiol, vol-
tada para soluções parenterais e produtos 
para hemodiálise; e IMA, empresa argenti-
na especializada em produtos medicinais 
oncológicos injetáveis.

Destaque

A nova planta  Farmoquímica Oncológica
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Um modelo de 
competências eficaz  
é uma base de informação 
continuamente alterada  
e refinada, não apenas  
pela área de RH, mas 
também pelos próprios 
colaboradores e  
pelos gestores. 

Atualmente, se fala muito em com-
petências. A busca por competências 
surgiu na Inglaterra durante a Segunda 
Guerra Mundial para descrever os atri-
butos de um oficial com desempenho 
exemplar. Logo, o mundo corporati-
vo adaptou o conceito para descrever 
o comportamento esperado dos seus 
gestores e líderes.
Competência é um comportamento de-
sejado para um determinado cargo. De 
um lado, é uma mescla de fatores inatos 
como: personalidade, inteligência, talen-
tos, motivações, e de outro, fatores ad-
quiridos: conhecimentos, experiências e 
habilidades. 
É importante deixar bem claro aqui 
que um talento não é o mesmo que 
um ponto forte: um talento seria mais 
como uma matéria-prima, algo como 
uma pedra bruta, que precisa de poli-
mento, ou seja, ser desenvolvido em um 
verdadeiro ponto forte, muitas vezes, 
por meio de aquisição de experiência, 
conhecimento e habilidades (ou por um 
bom coaching). Podemos definir um 
ponto forte como a capacidade de fazer 
algo de uma maneira quase perfeita e 
continuamente assim, ou seja, um dia 
sim, o outro não. 
Na busca do Super-homem: os ingleses 
tentavam descrever o comportamento 
do oficial com desempenho exemplar, e 
muitas empresas hoje tentam o mesmo 
para os seus gerentes. Para Peter Dru-
cker, uma pessoa que só tem pontos 
fortes não existe. Existe, sim, a pessoa 
com pontos muito fortes, mas ela tipica-
mente também traz pelo menos alguns 
pontos fracos na bagagem. 

Recrutamento  
e Seleção

Arnaldo Pedace

Competências

Peter Druker afirmava que existiam quatro 
competências inerentes a líderes:

1) Disposição, capacidade e autodisciplina 
para ouvir. Ele afirmava: “Todos podem fazer 
isso; só precisam ficar de boca fechada”. 
Exemplificava que Jack Welch era pos-
suidor dessa vital competência para 
comandar nas boas e nas más 
circunstâncias.

2) Disposição para se comu-
nicar, para se fazer com-
preender. O líder precisa 
desenvolver um talento 
pedagógico, didático. 
Drucker afirmava que 
ele precisava ter uma 
paciência infinita, 
você precisa repetir a 
mesma coisa várias 
vezes; e demonstrar 
o que quer dizer. 

3) Não procurar des-
culpas é a terceira 
competência. Para 
Drucker, os líderes que 
comandam bem em cir-
cunstâncias adversas as-
sumem responsabilidades 
pelos fracassos e insistem 
em padrões de excelência. 
“Ou fazemos as coisas com 
perfeição ou não fazemos”. 

HABILIDADE

CRESCIMENTO

EXPERIÊNCIA

TREINAMENTO

COMPETÊNCIA

APRENDIZADO CONHECIMENTO

TREINAMENTO 
AVANÇADO
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4) Esta competência é a capacidade de 
compreender que as tarefas são muito 
mais importantes do que os líderes pró-
prios, em si mesmos.
A primeira competência é ouvir. Como 
temos falta disso no mundo moderno. 
Todos querem falar, todos querem dizer, 
explanar; agora ouvir, deixar o outro se 
manifestar, parece uma ofensa. Devemos 
pensar muito nisso. Temos dois ouvidos 
e uma boca. Devemos usar nesta pro-
porção. 

A segunda competência é se comuni-
car. Paradoxalmente oposta à primeira 
competência, mas igualmente importante.  

O líder precisa ouvir e se comunicar 
com destreza, perspicácia e muita 

inteligência emocional. Isso faz 
a diferença. 

A terceira competência não é propriamen-
te não pedir desculpas, mas sim assumir o 
que faz, ou seja, não dar desculpas. Penso 
que pedir desculpas em um erro não se 
traduz em fraqueza. Agora, criar desculpas 
para os erros é mais do que uma fraqueza. 

A quarta competência talvez seja a mais 
difícil: o líder deve compreender que o 
universo não gira em volta do seu umbigo.  
A maioria dos líderes deixa o pseudo poder 
lhe subir a cabeça. Isso é um absurdo, 
mas acontece muito. Pense bem, você 
cresceu com a sua equipe ou apesar da 
sua equipe. Se foi com a sua equipe, você 
é líder. Se foi apesar da sua equipe, você é 
um péssimo administrador.

A gestão de competências, quando devi-
damente implementada como fundamento 
de uma solução de gestão de talentos, 
proporciona a toda a organização (e não 
apenas ao departamento de recursos hu-
manos) um modelo dos seus objetivos de 
talentos humanos, assim como um plano 
de avaliação concretizável para atingir es-
ses objetivos. Um modelo de competên-
cias eficaz é uma base de informação con-
tinuamente alterada e refinada, não apenas 
pelo departamento de recursos humanos, 
mas também pelos próprios colaboradores 
e pelos gestores. 

Ao longo do tempo, o modelo de com-
petências torna-se um elemento único e 
poderoso que fortalece a organização na 
construção de uma força de trabalho mais 
forte e mais competitiva, possibilitando não 
só a sobrevivência a uma crise de talentos, 
mas também a procura e a concretização 
de objetivos mais elevados.

A economia de rede tornou o mundo 
incrivelmente mais conexo e irreversi-
velmente mais complexo. Considerando 
que “conhecimento é o principal fator 
de produção do século XXI”, os grandes 
ganhos de produtividade, daqui para 
frente, advirão das melhorias na gestão 
do conhecimento.

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais
Trabalhistas do Sindicato das Indústrias de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: trabalhista@sindusfarma.org.br
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No Brasil, se pratica uma 
Medicina Reprodutiva de 
altíssimo nível, nada ficando 
a dever aos melhores 
centros mundiais.  
A nossa grande barreira 
ainda é a econômica  
e centros de pesquisa.
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Reprodução humana
Avanços no Brasil garantem  
a realização de um sonho 

O Brasil é referência em vários campos da 
medicina e possui, inclusive, alguns progra-
mas modelos que são copiados até mesmo 
por outros países.
Uma dessas áreas é a de reprodução hu-
mana. No Brasil, hoje, são realizados os 
procedimentos já clássicos de fertilização 
in vitro, inseminação, estudo genético com 
biópsia embrionária, cultura de embriões 
até a fase de blastocisto, congelamento 
de embriões, congelamento de óvulos e 
técnicas de separação de espermatozoides 
em casos de portadores de doenças virais. 
Segundo dados da Anvisa (Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária) o número de pro-
cedimentos de fertilização in vitro foram de: 
13.527 em 2011, 21.074 em 2012, 24.147 
em 2013 e 27.871 em 2014, ou seja, uma 
evolução constante que coloca o País na 
vanguarda nessa área.
Para divulgar mais informações sobre o 
tema, a Revista UPpharma entrevistou o Dr. 
Armindo Dias Teixeira, médico ginecologista 
especialista em Reprodução Humana, que 
revela dados importantes sobre a evolução 
da reprodução humana no Brasil. Confira.

Revista UPpharma – Quais os principais avan-
ços na área de reprodução humana no Brasil? 
E quais os desafios ainda existem nessa área?  

Dr. Armindo Dias Teixeira – Com a divulgação 
rápida das informações científicas nos dias atuais, 
o conhecimento em todas as áreas médicas e, 
obviamente, na medicina reprodutiva, se difun-
dem rapidamente proporcionando o acesso aos 
avanços que ocorrem em vários países quase ao 
mesmo tempo.
Hoje, no Brasil, são realizados os procedimentos 
já clássicos de fertilização in vitro, inseminação, 
estudo genético com biópsia embrionária, cultura 
de embriões até a fase de blastocisto, congela-
mento de embriões, congelamento de óvulos e 
técnicas de separação de espermatozoides em 
casos de portadores de doenças virais. 
Além da fertilização in vitro, que é um procedi-
mento já bem estabelecido, temos como grandes 
desafios os estudos genéticos nos embriões e 
a melhora nas taxas de sucesso no tratamento, 
entendendo melhor o binômio útero-embrião. 

Dr. Armindo Dias Teixeira
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Quais são as técnicas mais utilizadas e 
mais acessíveis no País? 

As técnicas mais utilizadas são a fertilização 
in vitro clássica ou a técnica chamada ICSI, 
que é a fertilização in vitro com a injeção 
intracitoplasmática de espermatozoides, 
inseminação intrauterina, fertilização com 
doação de óvulos e/ou espermatozoides, 
útero de substituição, que é popularmente 
conhecido como “barriga de aluguel” e 
biópsia embrionária para pesquisa de do-
enças genéticas.

Quantos casais ou pessoas procuraram 
esses recursos no Brasil nos últimos anos? 

Segundo dados reportados no Brasil, hou-
ve um aumento de fertilizações na ordem 
de 106% entre 2011 e 2014. Em 2011, 
foram realizados 13.527 procedimentos, e, 
em 2014, passou para 27.871.

Desses, qual o percentual de casos de 
sucesso? 

A taxa de sucesso depende de inúmeras 
variáveis, como idade da mulher, doenças 
associadas, estilo de vida do casal, qua-
lidade seminal.  Em condições ideais, em 
mulheres com idade ao redor de 30 anos, a 
chance de engravidar pode ser em torno de 
60%, caindo drasticamente em mulheres 
acima dos 40 anos.

Quem pode recorrer a técnicas de repro-
dução? E quem mais procura?

A maioria das mulheres que procura as téc-
nicas de reprodução assistida se encontra 
na faixa dos 35 a 40 anos, pois em grande 
parte das vezes acabaram adiando a ma-
ternidade por priorizar a carreira profissional 
e atingir uma certa estabilidade profissional. 
Há também casais homoafetivos procu-
rando a técnica e mulheres congelando 
os óvulos antes dos 35 anos para a pre-
servação da fertilidade na eventualidade 
de desejar engravidar numa idade mais 
avançada. Dessa forma, podem utilizar es-
ses óvulos, que têm uma melhor qualidade, 
diminuindo o risco das doenças genéticas. 
Esses públicos constituem um grupo que 
vem aumentando o número de consultas 
nas clínicas de reprodução humana. 

A infertilidade é um problema que atinge 
mais mulheres ou homens no Brasil? 
Quais as principais causas da infertilida-
de masculina e feminina?

A dificuldade de engravidar atinge na mes-
ma proporção ambos os sexos. As estatís-
ticas demonstram que em 40% dos casos 
a causa é da mulher, 40% do homem e em 
20 % dos casos a dificuldade se encontra 
em ambos. Na mulher, as causas principais 
são as dificuldades na ovulação, seja pelo 
fator idade ou alguma disfunção hormonal, 
como por exemplo os ovários policísticos, 
sequelas de infecções pélvicas, endome-
triose, aderências pélvicas, doenças da 
tireoide, obstrução nas trompas, causas 
imunológicas, obesidade, entre outras.
Nos homens podem ocorrer problemas 
infecciosos, varicocele, disfunções hormo-
nais, causas genéticas, obesidade, tabagis-
mo, excesso de álcool, tumores testiculares 
e outras situações menos comuns.
 

As técnicas de fertilização e reprodução 
humana são mais acessíveis atualmen-
te? O que ainda dificulta o acesso? 

Com o aumento de clínicas especializadas 
e profissionais atuando na área de Medicina 
Reprodutiva os valores diminuíram, muito 
embora não podemos considerar como 
acessível a toda a parcela da população 
que necessita do tratamento. 
Para a realização dos tratamentos, outro 
fator impactante, são os custos dos hormô-
nios que são utilizados. Com as constantes 
crises econômicas brasileiras decorrentes 
de todos os fatores políticos, amplamen-
te divulgados e descobertos diariamente, 
cada vez mais o poder aquisitivo e empre-
gos diminuem, fato esse que se reflete no 
acesso aos tratamentos.
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rios devido a cistos ou endometriose levam 
a falência ovariana, sendo que a doação de 
óvulos acaba sendo a alternativa que pode 
ser oferecida a essa mulheres. É um proce-
dimento cada vez mais realizado e permitido 
pelo Conselho Federal de Medicina, sendo 
que várias regras devem ser seguidas.

Para realizar os procedimentos, existe 
um limite de idade para homens e mu-
lheres? Quais as exigências mínimas 
para recorrer a essas técnicas?

Existe uma determinação nas normas éti-
cas que as técnicas de reprodução assisti-
das devem ser utilizadas desde que exista 
a probabilidade de sucesso e não incorra 
riscos graves de saúde para os pacientes 
ou o possível descendente, sendo a idade 
máxima das candidatas à gestação de 
reprodução assistida como sendo de 50 
anos. Porém, as exceções aos limites de 
50 anos serão determinadas pelo médico 
assistente de cada paciente, com base em 
fundamentos técnicos e científicos.
 

Quais os riscos?

Todo procedimento médico tem seu grau 
de riscos. No caso dos procedimentos de 
reprodução assistida, como são utilizadas 
técnicas minimamente invasivas, esses ris-
cos são baixos. Os riscos envolvem desde 
o uso da medicação que, produzindo um 
número excessivo de folículos, pode levar 
a uma síndrome conhecida como hiperestí-
mulo, acidentes com a retirada dos óvulos 
com hemorragia ou infecção, complicações 
anestésicas, mas, voltando a salientar, são 
eventos muito raros.

Qual a imagem do Brasil na área 
de reprodução humana?  
O País é reconhecido?

No Brasil, se pratica 
uma Medicina Re-

Quais as diferenças entre Fertilização In 
Vitro e Inseminação Artificial? Quais as 
vantagens de cada uma delas?

Muitos termos médicos são quase impro-
nunciáveis e outros, por sua semelhan-
ça, acabam por confundir os pacientes.  
Um exemplo frequente é o da Fertilização e 
inseminação, dois procedimentos distintos 
em reprodução assistida e que são usados 
frequentemente como sinônimos.
A fertilização “in vitro”, ou “bebê de proveta”, 
como é chamado popularmente, é um trata-
mento que consiste na união do óvulo com 
o espermatozoide e possui várias fases.          
A inseminação consiste na colocação de 
espermatozoides, previamente preparados 
em laboratório, no sistema reprodutor fe-
minino, e o que se faz mais na prática é a 
introdução intrauterina. Nesse procedimen-
to, também se realiza a estimulação dos 
ovários pelos mesmos motivos expostos 
anteriormente, controla-se o período no 
qual a mulher estará ovulando e então é 
realizada a introdução dos espermatozoi-
des preparados no interior do útero, por 
meio de um cateter. Não é necessário uso 
de anestesia em nenhum dos passos do 
processo, sendo uma técnica mais simples 
do que a anterior.
Para a sua realização, a mulher necessita 
ter pelo menos uma das tubas uterinas 
normais, ou seja, sem nenhum grau de obs-
trução. É indicada nos casos de diminuição 
não importante do número de espermato-
zoides, distúrbios de ovulação, infertilidade 
sem causa aparente, acometimentos do 
colo uterino etc.

O que é a Inseminação Intracitoplas-
mática de Espermatozoides? Em quais 
casos é mais indicada?

A técnica conhecida como ICSI (intracyto-
plasmic sperm injection) consiste na intro-
dução de um espermatozoide no interior do 
óvulo por meio de microagulha sob visão 
microscópica.

A doação de óvulos é uma prática co-
mum no Brasil?

Existem vários fatores para que as mulheres 
não tenham mais óvulos, ou mesmo que 
eles não tenham uma qualidade ideal para 
produzir bons embriões. O principal fator é 
a idade, mas causas constitucionais como 
menopausa precoce ou cirurgias nos ová-

produtiva de altíssimo nível, nada ficando 
a dever aos melhores centros mundiais.  
A nossa grande barreira é sempre a econô-
mica e centros de pesquisa. Do ponto de 
vista ético, o Conselho Federal de Medicina 
está sempre organizando as regras de atu-
ação e contribuindo em muito com a boa 
prática médica nessa especialidade.
Devido a mudanças no estilo de vida da 
mulher moderna, a maternidade, diferente-
mente de alguns anos atrás, está cada vez 
mais sendo adiada por inúmeras razões 
como: carreira, especializações, excesso 
de viagens –  dependendo do cargo assu-
mido – instabilidade financeira, dificuldade 
em encontrar o parceiro dos sonhos etc. 
Nesses casos, temos de esclarecer que 
essas jovens realizem a coleta e congela-
mento de óvulos, que, na minha opinião, 
ainda se realiza muito pouco, até por falta 
de maior divulgação, levando ao desco-
nhecimento por parte de muita mulheres 
mais jovens.
Muitas vezes, nas mulheres mais jovens, 
esse tema de preservação da fertilidade 
nem faz parte de seus pensamentos e a 
função de ginecologista geral, que faz o 
atendimento de rotina, tem um papel fun-
damental nesse alerta. 
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A saúde pública deve  
ser um fórum, não apenas 
um banco de dados.  
A Democracia Sanitária 
coloca o paciente 
fisicamente no centro 
do sistema de vigilância 
pós-comercialização.

 
Qualidade

Os países em todo o mundo estão lutando 
para monitorar de forma adequada a qua-
lidade dos medicamentos disponibilizados 
a seus cidadãos. Desde inspeções mais 
regulares da fabricação, passando por in-
vestigações baseadas em risco referentes 
à origem dos ingredientes, até a reformu-
lação da vigilância pós-comercialização 
(farmacovigilância), não existe uma solução 
única – e os esforços para se alcançar uma 
“harmonização” internacional são parte do 
problema. 
Aconselhar e treinar países com agências 
regulatórias de medicamentos com recur-
sos gravemente escassos a adotarem os 
padrões e práticas da Agência de Adminis-
tração de Alimentos e Medicamentos dos 
EUA (FDA) ou da Agência de Medicamen-
tos Europeia (EMA) é uma tarefa, na melhor 
das hipóteses, irrealista, e na pior, perigo-
sa, já que isso, em geral, resulta em “copiar 
e colar” normas e diretrizes ocidentais para 
satisfazer as instituições internacionais, o 
que toma o lugar dos reais avanços na su-
pervisão da qualidade e segurança. Deve-
mos lutar muito para nos livrar das garras 
do “Imperialismo Regulatório”.
O que realmente precisamos são progra-
mas para a “Democracia Sanitária”, que 

Um manifesto  
da Democracia 
Sanitária

Peter J. Pitts, Ivor Ralph Edwards e Herve Le Louet

reconheçam a situação da forma como ela 
existe e que forneçam tanto um caminho 
para a convergência com as melhores 
práticas globais, quanto programas táticos 
imediatos que possam abordar a verdadei-
ra situação na vida real. Em vez de uma 
farmacovigilância de aparências, a Demo-
cracia Sanitária luta para gerenciar o que 
já existe em vez de reformular em grande 
escala os sistemas. Em suma, a Demo-
cracia Sanitária é uma regulação tática e 
pragmática, que reconhece as assimetrias 
inerentes em um ecossistema regulatório 
em evolução.
A saúde pública deve ser um fórum, não 
apenas um banco de dados. A Democra-
cia Sanitária coloca o paciente fisicamente 
(e fenotipicamente) no centro do sistema 
de vigilância pós-comercialização.
A Democracia Sanitária é uma trajetória 
direta para a farmacovigilância, que abraça 
uma filosofia de contribuições com múl-
tiplas variantes e o gigantesco impacto 
potencial de tecnologias, como aplicativos 
móveis e oportunidades da inteligência ar-
tificial, o que resulta em um encurtamento 
do continuum relatório-ação. A inteligência 
artificial facilitará o que o ecossistema da 
farmacovigilância carece nos dias de hoje 
– sistemas coordenados e eficientes para o 
desenvolvimento de evidências acionáveis 
sobre segurança e eficácia. 
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Atualmente, a ausência dessas capacida-
des tem um impacto significativo sobre a 
saúde pública, criando obstáculos para 
que pacientes e médicos recebam infor-
mações relevantes para tomar decisões 
esclarecidas, perpetuando desnecessa-
riamente longos atrasos e lacunas em 
comunicações de segurança efetivas e 
oportunas e no gerenciamento de recall, 
atrasando o desenvolvimento adequado 
de opções de tratamento inovadoras e 
aumentando os custos globais e a inefici-
ência do sistema de saúde. 
A Democracia Sanitária implica programas 
colaborativos para aprimorar a comunica-
ção entre as agências regulatórias, médi-
cos, hospitais, farmacêuticos e pacientes, 
com o intuito de impulsionar a geração 
mais rápida de relatórios pós-comercializa-
ção de eventos adversos e de resultados 
farmacêuticos de qualidade inferior. Em 
um mundo ideal, isso exigiria esforços 
nacionais para estabelecer uma rede de re-
gistros eletrônicos de saúde, mas não vive-
mos em um mundo ideal. No mundo real, 
isso deve implicar a utilização de quaisquer 
meios disponíveis, desde aplicativos mó-
veis até a geração de relatórios impressos 
tradicionais. Liderança + Colaboração = 
Velocidade de ação.

Perfeição não é entrave

A Democracia Sanitária entende que a 
perfeição não pode ser um entrave para se 
alcançar o bom. Na realidade, o “bom” já é 
uma meta que vale muito a pena. O “bom” 
reconhece a necessidade de melhorias 
contínuas. Dados vindos de todas as fon-
tes são um aspecto importante – mas não, 
necessariamente, igual. O que é “sinal” e o 
que é “ruído”? Em vez de permitir que essa 
importante questão seja um entrave para o 
progresso, a Democracia Sanitária sugere 
um processo de tomada de decisões mais 
tático e baseado em riscos, que classifique 
a informação por fonte em uma escala de 
confiabilidade. Tal estratégia reconhece a 
inerente inconsistência da qualidade na ge-
ração de relatórios, ao mesmo tempo em 
que entende o valor da quantidade como 
uma ferramenta preditiva.
Isso significa a derrocada da clássica 
farmacoepidemiologia (pharmacoepide-
miology, PEPI)? Certamente não, mas a 
PEPI deve ser entendida como uma ferra-
menta – não como uma estratégia. Hoje, 
infelizmente, a PEPI podeser uma tática 
para atrasar a ação regulatória (por parte 
dos fabricantes) e uma causa do atraso 
por parte dos reguladores (em decorrên-
cia de haver equipe e experiência insufi-
cientes para coletar e revisar os dados).  
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Estas são incontestavelmente consequ-
ências não democráticas. A Democracia 
Sanitária reconhece a importância de não 
apenas agir mais rapidamente com base 
em evidências imperfeitas, mas também 
de entender o impacto no mundo real que 
essas ações têm na vida de pacientes e 
(mais amplamente) na qualidade dos me-
dicamentos dentro da fronteira de qualquer 
nação. Para ter sucesso, a Democracia 
Sanitária deve ser tanto pragmática quan-
to evolutiva. É por isso que no cerne da 
doutrina da Democracia Sanitária está a 
crença de que a melhor maneira de se 
evitar dados questionáveis é questionar 
os dados. 
Além disso, a Democracia Sanitária acre-
dita no poder de evidências preditivas, 
mas também na compreensão de que a 
ausência de relatórios pós-comercialização 
também deve ser motivo de preocupação. 
A ausência de sinais é um importante indí-
cio para se levar em conta em matéria de 
regulação. Isso requer o monitoramento 
regular de outras fontes de relatórios (por 
meio do compartilhamento de informações 
nacionais de forma bilateral) e repositórios 
internacionais, como o banco de dados de 
Uppsala da Organização Mundial da Saú-
de para a geração de relatórios de eventos 
adversos em nível global.

Inteligência criativa

Os maiores jogadores de xadrez do mundo 
entendem que todas as variáveis (analíti-
cas, contextuais e sociais) são interdepen-
dentes e relevantes. Democracia Sanitária 
significa inteligência criativa para o impac-
to. Isso significa maneiras mais engenho-
sas de utilizar a inteligência existente para 
alcançar de maneira mais rápida uma saú-
de pública aprimorada para os pacientes.
A Democracia Sanitária liberta as nações 
em desenvolvimento das garras de siste-
mas regulatórios desenvolvidos para ne-
cessidades avançadas. A harmonização 
presa na obediência cega às “melhores 
práticas ocidentais” é provavelmente inú-
til, considerando as profundas diferenças 
nos níveis dos funcionários reguladores, 
nas limitações orçamentárias globais e na 
formação de médicos, farmacêuticos e 
pacientes. 
Esperar que outras nações com menos ex-
periência e recursos “se harmonizem” com 
a FDA ou com a EMA não é a abordagem 
correta. Assim como todas as nações têm 
sua própria cultura e culinária únicas, o 
mesmo ocorre com sua estrutura e filosofia 
para a farmacovigilância. 

Prof. Peter J. Pitts é Presidente do Center for Medicine in the Public 
Interest, Palestrante Visitante da École Supérieure des Sciences 
Économiques et Commerciales (Paris/Singapura), e ex-Comissário 
Associado da United States Food and Drug Administration (FDA).
E-mail: ppitts@cmpi.org
Prof. Ivor Ralph Edwards é Professor e Diretor da World Health 
Organization Collaborating Center International Drug Monitoring, 
Uppsala, Suécia.
Prof. Herve Le Louet é Presidente do CIOMS – Council for 
International Organizations of Medical Sciences (Genebra),  
Ex-Presidente imediato da International Society of Pharmacovigilance  
(Londres), Membro do Pharmacovigilance Risk Assessment 
Committee, eleito pela European Commission (Londres),  
Chefe do Departamento de Farmacovigilância do Assistance  
publique – Hôpitaux of Paris.

 
Qualidade

50  | Mar/Abr – 2017

mailto:ppitts%40cmpi.org?subject=


Cynthia Rejowski

Ano de mudanças 
dentro e fora das empresas

Recursos  
Humanos

As empresas do segmento 
de Life Sciences estão 
se reorganizando e 
se preparando para a 
retomada econômica. 
Essas indústrias 
se deparam com 
desafios distintos.

Após temporadas de grandes transforma-
ções nas empresas brasileiras, podemos 
dizer que sobrevivemos a mais profunda e 
longa crise econômica de nossa história. 
Espera-se que 2017 e os próximos anos 
sejam safras repletas de boas agendas no 
mundo dos negócios.
Reorganizar processos, otimizar recursos, 
reduzir orçamentos e ajustar quadros de 
funcionários foram temas comuns no biênio 
2015/2016. De certa forma, é notório que 
as grandes decisões administrativas foram 
adiadas, assim como grande parte das ativi-
dades relacionadas a crescimento, expansão 
e investimento. Voltamos a vivenciar a tão te-
mida inflação, as altas taxas de desemprego 
e, consequentemente, um índice de violência 
maior. Em certos momentos, tudo pareceu 
estar mais difícil e, inclusive, o humor das pes-
soas em relação a se fazer novos negócios.  
A competitividade em todas as áreas e seg-
mentos tornou-se ainda mais acirrada.
As empresas do segmento de Life Sciences 
estão se reorganizando e se preparando para 
a retomada econômica. Essas indústrias se 
deparam com desafios distintos que podem 
ir desde a retenção dos talentos humanos 
até a motivação e o desenvolvimento des-
ses. Os projetos de busca por profissionais 
no mercado estão sendo complementados 
por ferramentas de avaliações, que visam 
assegurar a adequada atração, o desenvolvi-
mento e o reconhecimento desse capital hu-
mano. O setor tende a soltar o freio de mão 
em relação aos investimentos direcionados a 
novas contratações, uma vez que é um mo-
vimento estratégico para o desenvolvimento 
econômico futuro.
Em um mercado dinâmico como o que vive-
mos, garantir o sucesso da aderência de no-
vos profissionais às culturas organizacionais 
formadas após os processos de fusões e 
aquisições, ou trocas de ativos, e até mesmo 
reorganização interna, é outro grande desafio.
Este mix de culturas e estilos proporciona 
algo interessante ao segmento de Life Scien-
ces, a nova gestão de talentos. Uma busca 
constante pela transformação reforça nas or-

ganizações a criação e o propósito de valor, 
a elevação da autoconfiança e o autoconhe-
cimento. Esse desenvolvimento impacta di-
retamente o engajamento das pessoas para 
um objetivo em comum, além de contribuir 
com a meritocracia.
O processo de globalização, os altos padrões 
de qualidade internacionais, a busca pela ex-
celência operacional, a comunicação eficaz 
adaptada a idiomas e culturas locais e um 
“time to market” reduzido constituem aspec-
tos fundamentais para o sucesso.
Para garantir a qualidade, a segurança e a 
eficácia dos seus produtos – destinados a 
ajudar milhões de pessoas em todo o mun-
do – é de extrema importância transformar e 
aperfeiçoar esses talentos por meio de ferra-
mentas e programas de sucessão, coaching 
e assessment.
Esse processo de transformação organiza-
cional é um exemplo de ferramenta voltada 
à melhoria do desempenho e da cultura das 
empresas. Mas trata-se de um trabalho ár-
duo. Continuamente, as empresas de melho-
res práticas buscam elevar o desempenho e 
a saúde organizacional, envolvendo os profis-
sionais da “linha de frente”, e a participação 

desses gestores é fundamental para o atingi-
mento do objetivo.
Existem estudos que comprovam que quan-
do todos na organização desempenham seus 
próprios papéis, as probabilidades de suces-
so são maiores.
Mas como definir o papel de cada um na or-
ganização corretamente? Como desenvolver 
equipes focadas nas necessidades de clien-
tes? Esse processo de transformação orga-
nizacional gera novos modelos mentais e de 
comportamento, além de definir papéis espe-
cíficos. Os trabalhos bem-sucedidos também 
são mais propensos a trazer novos talentos e 
a movimentar as pessoas internamente.
E como você e a sua empresa estão se pre-
parando para o próximo período de cresci-
mento econômico do Brasil? Aproveitarão, 
de fato, o momento para promover essa 
transformação dentro da organização e em 
sua própria vida?

Cynthia Rejowski é Sócia-diretora do Fesap Group, 
consultoria de executive search e de estratégia  
de capital humano. Representa as marcas Fesa,  
Asap e Fesa Advisory. 
E-mail: cynthia.rejowski@fesap.com.br
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Nada teve o impacto 
causado pelo Homem 
Transgênico. Vários fetos 
experimentais foram criados, 
depois de um exaustivo 
mapeamento das vantagens 
de cada espécie animal.

Isabel Fomm Vasconcellos

O homem  
transgênico

Saúde  
Feminina

Foi em 1980 que os cientistas da Terra per-
ceberam que poderiam fazer com que um 
gene usasse uma bactéria como veículo para 
se instalar num outro corpo, animal ou vege-
tal. Daí para a clonagem da famosa ovelha 
Dolly, no final do século XX, foi um passo. Um 
passo de 18 anos, mas para a ciência 1,8 
década é um nada na medida do tempo.
Passaram-se mais quatro décadas até o 
Homem Transgênico. Nesse período, muita 
controvérsia foi gerada sobre os alimentos 
transgênicos e sobre a possibilidade de clo-
nagem de seres humanos. A Grã-Bretanha 
foi a primeira a admitir legalmente a possi-
bilidade, no ano de 2001. A mentalidade e 
as crenças culturais, infelizmente, andam 
um compasso atrás dos avanços científicos. 
Naquele ano de 2001, por incrível que isso 
possa parecer, até um simples bebê de pro-
veta era motivo de altas polêmicas. No Brasil, 
destruíam-se, por protesto, lavouras trans-
gênicas, e no Oriente Médio, mulheres acos-
tumadas a ter uma vida intelectual e produti-
va, eram obrigadas a recolher-se à casa e só 
saírem cobertas dos pés à cabeça...
Mas a ciência prossegue seu caminho, ine-
xoravelmente, certa, talvez, de que a missão 
do Homem sobre o planeta é evoluir por 
meio do conhecimento. 
A genética, porém, acabou calando a boca 
de seus opositores, na terceira década do 
terceiro milênio, por meio dos inúmeros e 
incontestáveis benefícios que trouxe, princi-
palmente na clonagem de órgãos, que agora 
podiam salvar tantas vidas, sem o inconve-
niente de precisarem de doadores ou de dro-
gas contra a rejeição. 
Seu rim pifou? Nenhum problema: clonamos 
seu rim e fazemos um novo para substituir 
o defeituoso. Câncer na próstata? Clonamos 
sua próstata, jogamos essa aí fora e coloca-
mos a nova. Nunca houve tão pouco pudor 
em divulgar procedimentos médicos (nem 
mesmo no boom da cirurgia plástica) quanto 
na época da clonagem de órgãos. 

Esterilidade foi outro fator. Simplifica-
ram-se tanto as técnicas de reprodu-
ção assistida que os orfanatos tiveram 
superlotação.
Nada, porém, teve o impacto causado 
pelo Homem Transgênico. Vários fetos ex-
perimentais foram criados, depois de um 
exaustivo mapeamento das vantagens de 
cada espécie animal, incorporando à sua 
própria herança genética dos fetos, os 
genes desses animais, justamente aquele 
que conferia ao animal em questão sua 
grande vantagem natural.
O olfato dos cães; a capacidade de localizar 
por olfato dos urubus; a visão do lince; a des-
treza do macaco; a elasticidade dos gatos; a 
capacidade de orientação das andorinhas; a 
capacidade de transformar a cor da pele do 
camaleão; a capacidade de regeneração e 
reconstrução dos membros das lagartixas; a 
sobrevivência das baratas; o tônus muscular 
dos cavalos. Tudo isso incorporava-se ago-
ra aos seres humanos, que se geravam nas 
provetas de laboratório e eram implantados 
em úteros de mulheres sadias e dispostas. 
A experiência aterrorizou alguns: e esses 
seres privilegiados por atributos até então 
restritos aos animais, não se sentiriam supe-
riores, fadados ao poder, a alguma espécie 
de ditadura?
Milhões de moções e abaixo-assinados 
choviam no laboratório do Homem Transgê-
nico, exigindo o assassinato dos fetos que 
cresciam, felizes, nas barrigas de suas hos-
pedeiras. Milhares de processos, bilhões de 
protestos.
No entanto, o tempo mostrou que esses 
seres humanos, de todos os sexos, embora 
dotados de atributos especialíssimos, tra-
ziam em si uma alma pacífica, conciliatória 
e extremamente diplomática. Tinham uma 
nobreza de caráter que parecia também 
fruto da consciência de que eram irmãos 
dos animais, não só dos humanos; fruto da 
consciência de ser parte da Criação e trazer 

Isabel Fomm Vasconcellos é escritora, apresentadora 
de TV e jornalista especializada em saúde.
E-mail: isabel@isabelvasconcellos.com.br

em si o resulta-
do de milênios de 
pesquisa científica e em-
bates filosóficos. E todos 
os atributos do Criador, dis-
tribuídos em várias obras, neles 
reunidos e em harmonia. Talvez fosse 
isso, afinal, aventavam os sábios, que 
os diferenciasse e fizesse deles seres tão 
maravilhosos e amados em todo o mundo.
E tão sensacional foi, portanto, o resultado 
da experiência que os cientistas do mundo 
decidiram que poderiam, sem correr riscos, 
criar homens transgênicos, com todas essas 
atribuições, mas também alados. Com a for-
ça da águia e agilidade do beija-flor.
Agora aguardamos que estes se desenvol-
vam e, daqui a alguns anos, vislumbraremos 
o nosso futuro no Universo, a realização do 
mais recôndito sonho da humanidade: Voar, 
livre, pelos ares.

Relator especial de Kapella na Terra, 23 de 
fevereiro de 2062.
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André Reis

Indústria farmacêutica 
segue na contramão  
do PIB brasileiro

Treinamento

O ano de 2017 está 
começando com boas 
perspectivas para a 
indústria farmacêutica, 
mantendo a sua tradição 
de remar contra a  
maré do PIB Brasil  
nos últimos cinco anos.

Como a indústria cresceu 13,1% em fatu-
ramento nominal, preço de lista, em 2016, 
segundo o IMS, contra um PIB brasileiro de 
-3,6% no mesmo período, ainda mais con-
siderando que este resultado da economia 
nacional praticamente repete o mesmo índi-
ce do triste ano de 2015?
Há vários fatores impulsionando positiva-
mente o setor, independentemente do au-
mento de preços dos medicamentos de 
12,5%, obtido em abril do ano passado. 
Por exemplo, genéricos seguem crescendo 
a uma taxa de 14,7%, ou seja, um pouco 
maior que o verificado no setor.
A população também aumenta, o que 
traz novos consumidores ao mercado e, 
ao mesmo tempo, continua envelhecendo 
demograficamente, o que significa a manu-
tenção do mercado por tempo maior, em 
comparação com o passado. É fato que 
quanto mais idoso, maior a necessidade de 
cuidados com a saúde. Além disso, é maior 
o número de pessoas se conscientizam a 
respeito de uma vida mais saudável, incluin-
do adoção de uma alimentação correta e 
medicina preventiva.

Temos também a ampliação da quantida-
de de novos médicos sendo formados, 
em função da acentuada expansão das 
escolas médicas, realizada pelos governos 
do PT, cujo reflexo começa a ser sentido 
agora pelo mercado da saúde. Mas a ex-
trapolação econômica/social deste dado é 
tão rica, que merecerá um artigo exclusivo, 
em breve.
Por último, as grandes redes de farmácia 
continuam em marcha com ambiciosos 
planos de expansão. Se o comércio bra-
sileiro sofreu uma retração, o mesmo não 
se pode dizer dos cerca de 66 mil postos 
de vendas de medicamentos. É fato que 
bancos e comércio em geral fecham, mas 
novas farmácias seguem ocupando estes 
espaços vazios.
Concluindo, creio que 2017 está começan-
do com boas perspectivas para a indústria 
farmacêutica, mantendo a sua tradição de 
remar contra a maré do PIB Brasil nos últi-
mos cinco anos.

André Reis é Diretor da Repfarma e autor  
do livro Fundamentos da propaganda médica. 
E-mail: andre@repfarma.com
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Convivencialidade 
ou Utilitarismo?

Marcelo Weber e Renata Schott

A comunicação como inteligência empre-
sarial aplicada à construção da sua realida-
de e da alavancagem de resultados inter-
nos e externos, gera condições favoráveis 
à competitividade e apresenta-se como 
uma competência de apoio à organização.  
É vital para clareza da estratégia organi-
zacional adotada, definição das compe-
tências organizacionais requeridas para 
o sucesso do negócio e definição das 
competências individuais desejadas. 
Assim, é uma nova prática de relações 
para diminuir distâncias entre seus públi-
cos: colaboradores, acionistas, imprensa, 
fornecedores, clientes, internet etc., e 
requer a introdução de conceitos como 
parceria e convivencialidade para me-
lhorar a compreensão do processo 
de mudança constante e de adap-
tações necessárias. 
O modelo de sociedade indus-
trial trouxe o racionalismo linear 
e simplificador, muito útil para 
resolver problemas com rotinas 
e funcionamento das máquinas, 
mas não serve para resolver pro-
blemas complexos, que envol-
vem as emoções e a totalidade do 
ser humano. Como nas atividades 
humanas tudo resulta da interação 
de fatores emocionais e racionais, é 
preciso aprender a lidar com essas 
duas polaridades, para saber lidar 
com a complexidade.  
Com isso, os gestores devem usar a 
comunicação de forma a promover a 
inteligência, buscar um acordo de pensa-
mentos e ideias com os demais membros 
da organização. Aí entram os aspectos 
inerentes ao conceito de convivenciali-
dade, que devem servir de ponte para 
viabilização das transformações organi-
zacionais e individuais. 

Responsabilidade 
Social

É sabido que conviver 
tornou-se um grande 
desafio quando se 
compreende o ser humano 
como corpo, mente, alma  
e emoção interligadas.

A introdução dessa temática deve gerar 
enorme impacto nos resultados organi-
zacionais e humanos, porque abre um 
espaço para que aflore a expressão dos 
potenciais humanos. “A convivencialida-
de é a atitude de reconhecer o outro com 
quem nos relacionamos como um ‘legí-
timo outro’. A convivencialidade busca 
transcender o utilitarismo em que o outro 
representa apenas o uso que se possa 
fazer dele. Isso se aplica às relações 
que mantemos conosco mesmos, com 
as demais pessoas, a sociedade, o 
mercado e a natureza.” (Agostinho, 

Bauer e Predebon 2002). 
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Em um ambiente convivencial, os indiví-
duos demonstram uma atitude de curio-
sidade e respeito com relação ao outro. 
Dessa forma, visões de futuro distintas 
são compartilhadas e percepções das 
mais variadas se integram na geração 
de novas respostas, de novos comporta-
mentos, enfim, de novas soluções.
A importância do estabelecimento de 
um padrão de interação convivencial, 
demonstra-se por abrir caminhos para 
que o conhecimento flua e se reconstrua. 
A dominação dá lugar a cooperação, e a 
diferença torna-se diversidade. 
Hoje, o papel do homem no trabalho vem 
se transformando. Suas características 
mais humanas, o saber, a intuição e a 
criatividade, são valorizadas. Temos de 
reconhecer que gerimos nossas relações 
com pessoas, não com recursos, o que 
demonstra a transição para uma reali-
dade empresarial radicalmente diversa. 
Portanto, todos profissionais que atuam 
influenciando diretamente na coordena-
ção de pessoas, assumem a respon-

sabilidade de estimular o uso das 
capacidades individuais de sua 

equipe. O gestor é o exem-
plo, enquanto o espelho 

é educador,  é também 

aprendiz, porque deve acreditar na pers-
pectiva da aprendizagem contínua para 
todos, inclusive a sua. Compartilhando 
informações e conhecimentos e apren-
dendo com os demais, entendendo a 
importância da valorização de pessoas e 
de sua capacidade de contribuição para 
os resultados organizacionais, com base 
em seu desenvolvimento. 
O gestor com pessoas pode criar esse 
senso de direção e as bases para a filo-
sofia que servirão como bússola para dar 
rumo às ações organizacionais. 
Preparar-se para a convivencialidade su-
gere uma reflexão sobre si próprio e sobre 
aqueles com quem se convive. É sabido 
que conviver tornou-se um grande desa-
fio quando se compreende o ser humano 
como corpo, mente, alma e emoção 
interligadas.
Para conviver estimula-se a “troca” entre 
as pessoas, e é por meio da troca huma-
na que cada um expande seu potencial e 
sua inteligência; é o processo da apren-
dizagem.  Com a convivência percebe-se 
que o próprio referencial não é único e 
que o outro pode ter diferentes referen-
ciais para encarar a vida, os problemas 
e necessidade de aprendizagem. A con-
vivência pode despertar para a compre-
ensão de que cada um tem capacidades 
a serem exploradas e limitações a serem 

encaradas, e que quando se procura 
“ser” humano estruturado em si, há 

uma melhora na qualidade de vida 
que pode influenciar os demais 
com quem se relaciona. 
Nesse sentido, ser convivencial 
provoca uma revisão de postura 
diante da vida, obriga a todos 
a pensar sobre a materialidade 
da vida e sobre reagir diante 
da automecanização; instiga a 
desenvolver a inteligência emo-
cional, pois se entende que há 
um sentido de pertencimento ao 
conjunto maior. Ser convivencial é 

aprender formas de usar melhor a 
mente, cuidar do tempo, do espaço 

físico, do espaço de cada um e do 
clima favorável.

Marcelo Weber é CEO – Co-founder
MW2 Partnership & Alliance.
Renata Schott é especialista em
Sustentabilidade e Responsabilidade Social.
E-mails: marcelo.weber@mw2.net.br;
renata.schott@br.netgrs.com

Referências:
Comunicação (Bueno 2003); Fleury e Fleury (2000); 
Illich (1985); Fisher (2001), Rocha (2002).
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Habilidades de negociação 
e assertividade são 
fundamentais na carreira

Saber ouvir, tão afirmado 
e escrito em todos  
os compêndios  
de administração,  
não é fácil, a não ser  
ouvirmos a nós mesmos.

Devaney Baccarin

Já disse um grande consultor que hoje 
você não é o que quer ser, é o que con-
segue negociar. E esta é uma grande 
verdade, principalmente no mundo dos ne-
gócios, muito embora também tenhamos 
de fazê-lo com os filhos, pais, amigos e em 
qualquer ambiente em que convivamos. 
Aqui vamos, todavia, nos concentrar no 
mundo dos negócios.
O importante em cada atividade do mundo 
empresarial é saber que a grande maioria 
dos problemas, senão a totalidade, que sur-
ge, as polêmicas, os desafios, são de fato 
falhas de comunicação. Não nos preocupa-
mos em ouvir, em entender a posição dos 
outros, queremos ganhar uma discussão, 
impor nossos pontos de vista e, muitas ve-
zes, desperdiçamos grandes oportunidades 

Desenvolvimento

de aprovar projetos, estabelecer parcerias, 
avançar de modo mais rápido e consistente 
para alcançar objetivos.
Quantas vezes na condição de Gerente-Geral 
mediei discussões e debates em que meus 
diretores se envolviam em defesas intran-
sigentes e até apaixonadas de pontos de 
vista, aparentemente divergentes, e quando 
paravam para entender um pouco o que  
o interlocutor pretendia chegavam ao en-
tendimento de que ambos estavam dizendo  
a mesma coisa, e, aí sim, partiam para con-
clusões positivas.
Admitamos que saber ouvir, tão afirmado e 
escrito em todos os compêndios de admi-
nistração, não é fácil, a não ser ouvirmos a 
nós mesmos. Além disso, nossa tendência 
natural é buscar primeiro aspectos negativos 
na proposição do outro, em ver os problemas 
que possam existir em determinado projeto 
ou ideia do interlocutor, em vez de pensar 
com clareza como determinada ideia ou tema 
pode ser aproveitado de alguma maneira.
Isto exige muito treino, acertos e erros, mas 
se conseguirmos avançar em nosso proces-
so de comunicação e negociação, veremos 

que nossa carreira se alavanca, nossos 
projetos alcançam maiores sucessos e 

conseguimos implementar muitas de 
nossas propostas que antes pareciam 

impossíveis dentro da corporação.
Em nossa atividade de consultoria 

de busca por altos executivos, 
procuramos encontrar nos candi-

datos este perfil assertivo, para 
que vejam oportunidades e 

saibam dar contribuição  
decisiva para o sucesso 

das corporações. 
Um dos primeiros pon-
tos a ver num potencial 

candidato é sua ca-
pacidade em esta-

belecer os pontos 

Devaney Baccarin é Vice-Presidente Sênior da 
Wpharhma, Farmacêutico-Bioquímico e Jornalista.
E-mail: devaneybaccarin@wpharhma.com.br

de contato propositivo, os pontos de con-
cordância, e não os pontos de conflito. Muito 
poucas vezes, estamos diante de alguém 
com objetivos diametralmente opostos, pois 
sempre, repito sempre, existem aspectos em 
que ambos concordamos. Deixemos então 
os aspectos de maior divergência para o final, 
vamos gradualmente construindo as pontes 
da convergência, aquilo em que podemos 
avançar e implementar, e veremos que, gra-
dualmente, aquilo que parecia um confronto, 
um conflito insolúvel, se transforma num 
problema menor, de fácil encaminhamento.
Estas pessoas têm em si a chave do suces-
so, e as corporações devem buscá-las. Uma 
competência fundamental é ter foco nas 
diversas discussões, debates, objetivos e 
metas, foco em resultados. O objetivo maior 
deve ser aquilo que nos norteie, avaliemos o 
que é um problema menor e o que realmente 
tem significado. Não queiramos vencer, mas 
sim convencer. E, para isso, é fundamental 
estabelecer uma estratégia de “ganha-ga-
nha”, um trabalho construído à base de muito 
diálogo, boa vontade, real desejo de imple-
mentar o que de fato é relevante e significa 
nosso objetivo maior.
Não existe opinião ou ponto de vista estático, 
imutável, existem determinadas condições e 
situações em que alguém pode estar do lado 
de lá, mas que, entendendo as premissas e 
os motivos que levaram à aparente divergên-
cia, podem se converter nos mencionados 
pontos de contato, pontos de concordância, 
pontos de avanço positivo.
Como VP Sênior da Wpharhma, me pro-
ponho a buscar a melhor solução para a 
contratação de executivos de ponta e com 
perfil que leve em conta as necessidades da 
corporação, mas que tenham igualmente a 
capacidade de contribuir com suas ideias e, 
principalmente, com geração de resultados 
para a conquista de objetivos estratégicos.
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É preciso lembrar que, 
atualmente, em tempos  
de insegurança e violências, 
o percurso de casa ao 
trabalho – e vice-versa – 
tornou-se uma aventura 
temerária e perigosa.

Dose Única

Muita calma 
nessa hora

Floriano Serra

Não há como negar que a crise econômica 
que assola o País tem causado, e continua 
causando, muitos estragos na vida das 
pessoas e das empresas – para falarmos 
apenas de dois segmentos atingidos.

Em decorrência dela, pode-se imaginar que 
o nível interno de pressão na maioria das 
empresas deve estar à beira da implosão.
Os gestores são cobrados por melhores e 
maiores resultados, o que é refletido nas 
áreas de Produção e Vendas e, em última 
análise, em todas as áreas e colaboradores.
Sobre todos esses, existe um fator ansió-
geno adicional e não menos impactante: o 
fantasma da demissão.
Para completar esse quadro dramático, é 
preciso lembrar que, atualmente, em tem-
pos de insegurança e violências, o percurso 
de casa ao trabalho – e vice-versa – tor-
nou-se uma aventura temerária e perigosa.
Como ninguém é de ferro, num cenário 
desses, é de se esperar uma tendência 
para maior incidência de erros e enganos, 
falta de foco e concentração, perda de 
qualidade, menos energia e motivação nas 
tarefas, impaciência, agressividade ou in-
versamente, estados depressivos.
Todas essas considerações têm apenas um 
objetivo: recomendar aos gestores que pra-
tiquem tanto quanto possível a empatia, a 
compreensão, a paciência e, mais que tudo, 
o espírito de equipe e de solidariedade.
Autoritarismo, gritos, ameaças e ironias não 
ajudarão um grama sequer para a solução 
do problema. 
Muito menos o pensamento mesquinho, 
egoísta e desagregador de “cada um que 
se vire”. Se, infelizmente, a empresa tiver de 
fazer uma lista de candidatos à demissão, 
que comece pelos que pensam da forma 
acima, verdadeiros cúmplices da crise.

Floriano Serra é Psicólogo, Palestrante, Escritor  
e Diretor Executivo da Consultoria Somma4 Gestão 
de Pessoas.
E-mail: florianoserra@somma4.com.br
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Agora, você pode contar com o 
nosso novo Departamento Médico!

Focada no mercado de Health Care e sempre pensando em oferecer  
soluções e agregar resultados aos nossos clientes, a Tiee Propaganda  

tomou a iniciativa de montar um Departamento Médico.

Agora, poderemos colaborar ainda mais com todo o processo  
de marketing e propaganda do seu produto.
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Agora, você pode contar com o 
nosso novo Departamento Médico!

Focada no mercado de Health Care e sempre pensando em oferecer  
soluções e agregar resultados aos nossos clientes, a Tiee Propaganda  

tomou a iniciativa de montar um Departamento Médico.

Agora, poderemos colaborar ainda mais com todo o processo  
de marketing e propaganda do seu produto.

http://www.tiee.com.br


WE ARE pionEERs
WE ARE innovAtoRs
WE ARE 
“EnginEEREd 
to pERfoRm”

A Qualicaps® assume com seriedade o seu papel na 
definição e na formatação do futuro dos cuidados 
com a saúde. Com mais de um século de experiência 
na fabricação de cápsulas duras, o que nos dá 
um aguçado entendimento dos nossos clientes 
farmacêuticos e um forte histórico de pioneirismo 
em novas formas de administração de fármacos, 
beneficiamo-nos da posição ideal para inovar o 
amanhã e continuar liderando o caminho por muito 
tempo. Fazemos isso hoje mesmo, ao termos nossa 
filosofia, valores e ética KAITEKI enraizados não 
apenas em nosso pensamento de longo prazo, mas 
também em nossas ações cotidianas.

A Qualicaps® é responsável por vários marcos na 
história do desenvolvimento das cápsulas duras 
dentro da indústria farmacêutica. Somos líderes 
por sermos os primeiros a projetar e implementar 
em nossas cápsulas características tão amplamente 
aceitas e confiáveis, que se tornaram padrões na 
indústria:

•	 1ª	a	criar	cápsulas	de	gelatina	sem	conservantes

•	 1ª	a	trazer	ao	mercado	farmacêutico	uma	cápsula	
de origem vegetal

•	 1ª	a	desenvolver	uma	cápsula	de	vegetais	
(HPMC) com propriedades funcionais superiores, 
específica para a inalação usando-se Inaladores de 
Pó Seco.

Internamente, continuamos a impulsionar a criação 
da próxima geração de cápsulas de gelatina. Nosso 
setor de P&D está se aprofundando em diversas 
áreas, tais como: a produção de cápsulas feitas com 
novos materiais; o melhoramento da administração 
de fármacos usando-se novos filmes e novos 
compostos; e a ciência da liberação de fármacos e 
a subsequente biodisponibilidade. Externamente, 
engajamo-nos ativamente no ecossistema de 
nossos parceiros: de fabricantes de equipamentos 
a associações de pacientes e companhias 
farmacêuticas, mantemos constante vigilância 
sobre os construtores e os impulsionadores do hoje 
e do amanhã.

Devido ao nosso rico histórico, conhecimento, 
capacidades e presença global (por meio de 
instalações nos EUA, Europa, Japão e agora 
Genix pertencendo ao Grupo Qualicaps, com 
foco na América Latina) temos um amplo escopo, 
tornando-nos capazes de entender o “campo de 
batalha” e de criar estratégias vencedoras. Dessa 
forma, a Qualicaps® está contribuindo para um 
“Salto Quântico” nos cuidados com a saúde. 
Imaginamos não apenas a cápsula do futuro, mas 
o próprio futuro, trabalhando diariamente ao 
encontro dele.

is pRoUd to foRm pARt of QUALiCAps®

http://www.genix.ind.br/

