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O QUE ESPERAR DE 2018?
Estávamos no processo de fechamento desta última edição de 2017, quando surgiu uma 
conversa de bastidores de como tem sido este ano para o País. Não precisamos derramar 
nossas lágrimas neste editorial, avaliando os últimos tempos. Mas posso afirmar que, como 
diversas empresas do País, enfrentamos muitos desafios.

Fizemos um exercício mental, imaginando como teria sido o cenário para outras empre-
sas, tanto na indústria farmacêutica quanto nas demais atividades da economia. Mas não 
passaram de pensamentos e conjecturas sem bases mais sólidas. Eram somente especu-
lações. 

Disso é que surgiu a ideia, ou propósito, de nos aprofundarmos no tema, que tomou conta 
dos meios noticiosos de nosso grande e querido Brasil, e preparar uma matéria para esta 
edição.

Para isso, decidimos que buscaríamos fontes com referência, e não somente colheríamos 
– ou reproduziríamos – opiniões de gurus de autoajuda, que dizem sempre que os bons 
pensamentos é que trazem coisas boas –  se assim fosse, talvez, minha avó não diria: “De 
tanto pensar morreu um burro”! 

Voltando para o nosso negócio, o que pretendíamos era fazer um balanço do que aconte-
ceu especificamente na área da saúde brasileira em 2017, apresentando perspectivas para 
o próximo ano. Também buscamos levantar como o cenário econômico de um modo geral 
afetou a indústria farmacêutica, bem como as opiniões de grandes executivos do setor para 
esta onda otimista que fala em recuperação da economia brasileira.

Dessa forma, convidamos alguns líderes da indústria farmacêutica para emitirem seus pare-
ceres e avaliarem objetivamente o desempenho destes últimos tempos, vislumbrando os 
novos caminhos a partir de 2018.

Esperamos, com essa matéria, brindar o leitor com uma visão mais ampla deste fascinante 
mundo de oportunidades, que é a área da saúde em que atuamos.

Agradecemos a cada um dos participantes que dispensaram seu precioso tempo para 
compartilhar seus pensamentos na Revista UPpharma. Para nós, foi uma oportunidade úni-
ca e nos sentimos extremamente valorizados com as contribuições de profissionais de larga 
experiência e qualidade ímpar.

Aproveitando os tempos de boas notícias, desejamos a todos boas festas!

Obrigado por nos acompanharem em 2017.

Nelson Coelho

Publisher

Editorial
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Telma Santos é a nova Diretora Médica da Janssen no 

Brasil. Com a chegada da Telma, mais um cargo estratégico 

da empresa passa a ser liderado por uma mulher. Dos dez 

executivos que fazem parte do comitê de liderança, seis 

são mulheres.

Luciano Rosado assumiu a diretoria de Sistema da Qual-

idade da Prati-Donaduzzi, situada em Toledo (PR). Com 

vasta experiência no setor farmacêutico, já atuou nas 

farmacêuticas Libbs, Novartis e Conselho Regional Far-

macêutico de São Paulo, Fundação para o Remédio e Uni-

versidade de São Paulo.

 

Marcelo Safadi Alvares assumiu também o posto de di-

retor de Finanças e Controle do mesmo laboratório. Com 

larga experiência no setor de finanças, Marcelo Safadi Al-

vares passou pela EMBRAER e Parque Tecnológico São 

José dos Campos.

Gotas
Conta

EDIÇÃO 
ESPECIAL 
DO DIA DO 
MÉDICO
A tradicional edição comemorativa 
do Dia do Médico da Revista 
UPpharma (setembro/outubro) 
teve sua versão digital distribuída 
gratuitamente para mais de 
70.000 médicos, assinantes da 
publicação, no dia da celebração. 

Obrigado a todos pela colabo-
ração em mais uma edição de 
sucesso!

EXPANSÃO

GIRO

NOVOS PROJETOS

PREMIAÇÃO

A EMS recebeu o Prêmio Líder da Região Metropolitana 

de Campinas (RMC) na categoria “Inovação na Saúde”. 

Promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais e pelo 

LIDE Campinas, o evento contou com a participação de 

autoridades locais e alguns dos principais executivos da 

região.

“Se eu tivesse um único dólar, 

investiria em propaganda.”

Henry Ford

A Libbs Farmacêutica está iniciando, junto com a 
Anvisa, o projeto piloto de rastreabilidade de medica-
mentos. A primeira fase do projeto prevê o alinham-
ento de processos com todos os elos da cadeia, para 
que entre em vigor, oficialmente, em 2022. Da Libbs, 
o medicamento aprovado para participar do projeto é 
a Flaubastina, utilizado no tratamento de doenças on-
cológicas.

A União Química está investindo R$ 100 

milhões na expansão da unidade do Polo 

Industrial JK, em Santa Maria. A intenção é 

colocar no mercado produtos estratégicos 

para exportação e para o mercado domésti-

co, inclusive para abastecer o Sistema Úni-

co de Saúde (SUS). A empresa quer ocupar 

espaço no mercado hoje dominado por for-

necedores estrangeiros, como o de medica-

mentos para tratamento de hepatites B e C. 

A EMS comprou o laboratório estatal sérvio 

Galenika, avançando em sua estratégia de 

internacionalização dos negócios e esta-

belecer as primeiras unidades produtivas 

fora do País. O contrato contempla a incor-

poração de duas fábricas de medicamentos, 

uma na capital da Sérvia, Belgrado, e outra 

em Montenegro. Segundo a EMS, a Galeni-

ka é a terceira maior farmacêutica daquele 

país, com forte presença em mercados con-

siderados estratégicos nos Balcãs e Leste 

Europeu.

A Biolab Farmacêutica está acelerando seu 

projeto de internacionalização. O laboratório 

inaugurou o primeiro centro de pesquisa 

e desenvolvimento (P&D) próprio fora do 

Brasil, na província de Ontário, Canadá. 

Nos próximos dois ou três anos, a empresa 

pretende instalar uma fábrica de medica-

mentos naquele país. O centro funcionará 

como plataforma tecnológica para avanço 

do laboratório.
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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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Nelson Mussolini

Doenças crônicas e 
hospitalização 

Todos sabem que a popu-
lação brasileira vem sofren-
do de uma verdadeira epi-
demia de doenças crônicas 
adquiridas, como diabetes e 
hipertensão.

Qual é o maior problema de saúde do Brasil? 
Muitos afirmam que é a falta de postos de 
saúde e de rede hospitalar. Alguns têm certeza 
de que são a falta e a má distribuição geográfica 
de profissionais de saúde. Outros dizem que é 
o acesso restrito a medicamentos inovadores e 
às novas tecnologias.

Certamente, todos esses fatores representam 
grandes problemas para a saúde da população. 
Acontece que não há uma bala de prata para 
resolvê-los. Isso é incontestável.

Medicamentos de última geração e tecnologias 
de ponta são caros. Construir e equipar novos 
hospitais requer verbas de que hoje o País não 
dispõe. Mais e melhores profissionais de saúde 
não se obtêm num estalar de dedos, além 
do que é preciso oferecer salários atrativos, 
materiais adequados e infraestrutura de 
trabalho.

Então, não tem remédio? Tem, sim. E o 
remédio é mais remédio.

Em épocas como a atual, em que as contas 
públicas estão desequilibradas, reduzir custos 
e maximizar o orçamento é questão primordial.

Todos sabem que a população brasileira vem 
sofrendo de uma verdadeira epidemia de 
doenças crônicas adquiridas, como diabetes e 
hipertensão.

Pois bem! Estudo recente, realizado pelo 
Sindusfarma, com base nos dados coletados 
pelo Ministério da Saúde e pela principal 

esse arranjo, o Governo conseguiu tirar máximo 
proveito da dotação disponível, gastando um 
pouco mais com medicamentos e liberando 
verbas e leitos hospitalares para tratar pacientes 
portadores de outras doenças.

Elevar o investimento na assistência 
farmacêutica, mediante o estímulo ao 
programa, que fornece produtos gratuitos para 
as principais doenças crônicas dos brasileiros, 
permitiria atingir pelo menos dois objetivos 
socialmente relevantes: ampliar o acesso da 
população aos medicamentos essenciais e, 
ao mesmo tempo, tornar mais eficiente o uso 
do dinheiro público – proveniente, ressalte-
se, da alta carga tributária que a população é 
obrigada a pagar, inclusive quando compra 
medicamentos.

Trata-se, portanto, de uma estratégia bem-
sucedida tanto do ponto de vista sanitário 
quanto econômico. E com vantagens para 
o País na comparação com outras ações de 
saúde pública: é mais abrangente e pode ser 
implementada com mais rapidez e investimento 
menor. Um ganho que se traduz em redução e 
racionalização de despesas do Governo e das 
famílias e em mais bem-estar e qualidade de 
vida para o conjunto da sociedade.

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

empresa de auditoria do mercado farmacêutico, 
demonstra, de maneira objetiva, que com mais 
medicamento a saúde da população pode ser 
mais bem atendida.

Nos últimos 18 meses, a quantidade de 
internações no Sistema Único de Saúde (SUS), 
decorrente de casos de diabetes e hipertensão, 
diminuiu 18,96%. Em janeiro de 2016, o SUS 
contabilizou 18.590 internações para tratar 
dessas patologias; em maio de 2017, esse 
número caiu para 15.064 internações.

Qual foi o “milagre”? Foi aumentar o acesso aos 
medicamentos, por meio do Programa “Aqui Tem 
Farmácia Popular”, evitando-se complicações no 
tratamento dessas duas enfermidades.

No mesmo período, o consumo de medicamentos 
para hipertensão arterial e diabetes, no programa 
governamental que subsidia integralmente o 
valor dos produtos, cresceu 22,4% em unidades 
e 4,5% em valores. Ou seja, o cruzamento 
de dados de consumo de medicamentos e 
hospitalização revelou que, ao ampliar a oferta 
de produtos, o Ministério da Saúde obteve 
uma redução de quase três mil internações nos 
hospitais convencionados ao SUS. 

Em média, um tratamento medicamentoso para 
hipertensão arterial e diabetes custa R$ 9,95 para 
o Governo Federal. Uma internação não sai por 
menos de R$ 670,00, por paciente, de acordo 
com cálculo feito pelo Ministério da Saúde, em 
maio deste ano. 

A relação favorável de custo-benefício (a 
chamada custo-efetividade) é evidente. Com 

Sindusfarma
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Fernando Almeida

A retomada do 
crescimento e o novo 
desafio da saúde

 
Interfarma

O mercado farmacêutico 
brasileiro pode alcançar a 
quinta posição no ranking 
mundial. Mas podemos ir 
além disso, se o potencial de 
inovação das indústrias for 
realmente levado em conta.

Todos os setores de atividade econômica no 
Brasil encerraram 2016 receosos com os des-
dobramentos políticos que, de alguma forma, 
poderiam afetar a economia e a sociedade de 
maneira geral. O Brasil parecia viver tempos de 
uma crise institucional sem precedentes.  

Do lado econômico, apreensão igual e muitas 
dúvidas. Até quando duraria a recessão? Ela 
se agravaria no decorrer do ano ou haveria 
uma centelha de expectativa positiva para se 
vislumbrar uma recuperação, como estavam 
sugerindo, à época, alguns especialistas? 
Em meio a incertezas políticas e econômicas, 
a grande preocupação era quanto ao 
planejamento das empresas, entre elas, as 
indústrias farmacêuticas.

O setor farmacêutico entrou em 2017 nesse 
clima e, embora os medicamentos sejam 
produtos de primeira necessidade, portanto, 
mais resistentes às oscilações da economia, 
o nosso segmento também estava sendo 
impactado. Houve pressão do câmbio, da 
energia elétrica e do custo dos profissionais 
qualificados, entre outros. Até as negociações 
com o Governo ficaram mais difíceis, devido ao 
ajuste fiscal, e muitas empresas tiveram de se 
desdobrar para superar eventuais atrasos nos 
pagamentos. 

Apesar das incertezas e dificuldades, o decorrer 
do ano nos permitiu uma boa dose de otimismo. 
Com inflação sob controle e juros mais baixos, 
a atividade econômica começou a dar sinais de 
recuperação e fôlego em diversos segmentos. 
O setor farmacêutico foi desafiado a buscar 
saídas por meio de ajustes, gestão eficiente e 

criatividade. Isso contribuiu para o Brasil manter o 
mercado fortalecido e uma posição de destaque 
no ranking mundial dos mercados farmacêuticos. 
É bem verdade que em um cenário mais 
amigável de sistemas regulatórios mais claros e 
seguros, com a economia ajustada e a política 
sem sobressaltos, o Brasil poderia ter subido no 
ranking mundial. De acordo com os estudiosos, 
a tão almejada 5ª posição ainda vai demorar um 
pouco, lá por 2021. Enquanto isso não acontece, 
os esforços terão que continuar existindo. 

Isso não pode ser visto de maneira negativa. Ao 
contrário, devemos encarar as circunstâncias 
como oportunidades. Primeiro, porque a ciência 
no mundo tem avançado a passos largos. É cada 
vez mais frequente o lançamento de produtos 
para tratamentos, modernos e sofisticados, que 
seguem a tendência da medicina personalizada. 
Portanto, devemos celebrar o fato de o brasileiro 
estar vivendo mais por conta das inovações 
tecnológicas e da medicina estar mais precisa e 
eficiente. 

Mas o custo disso tudo é crescente. Conforme a 
idade avança, apesar dos esforços em prevenção, 
o brasileiro passa a lidar com doenças mais 
complexas e crônicas. Os novos tratamentos, por 
vezes, são de alto custo. Assim, a manutenção 
da saúde do brasileiro, com acesso às novas 
tecnologias, depende de uma união de esforços 
do setor, em que indústria, governos e sociedade 
discutam em conjunto o que pode ser feito para a 
incorporação das inovações ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) e à rede privada. Este é um debate 
inadiável. Os custos da saúde estão aumentando 
no Brasil e podem colocar em xeque todo o 
modelo de financiamento e gestão do setor, nos 

âmbitos público e privado. 

O Brasil já conseguiu superar a grande maioria 
das mortes por doenças infecciosas. O SUS 
foi e continua sendo importante no combate 
a esses males, possibilitando que o brasileiro 
preserve mais a sua saúde e alcance a terceira 
idade ainda com muita energia para continuar 
sendo produtivo, ajudando o País a gerar 
riqueza, renda e muitas oportunidades.

Enxergamos 2018 com bons olhos. A 
economia está realmente indicando uma 
retomada do crescimento, como sugeriram 
a maioria dos especialistas no início do ano. 
As eleições presidenciais também podem 
colaborar, trazendo definições mais claras 
e previsibilidade ao País, essenciais para 
o melhor planejamento das empresas e o 
ambiente de negócio. Torcemos e trabalhamos 
para que haja abertura e diálogo sobre os 
novos desafios da saúde no Brasil. O mercado 
farmacêutico brasileiro pode ter um futuro 
positivo e alcançar a quinta posição no ranking 
mundial, como previsto. Mas podemos ir muito 
além disso, se o potencial de inovação das 
indústrias for realmente levado em conta para 
lidar com a nova realidade da saúde no Brasil. 

Fernando Almeida é Presidente da Chiesi 
Farmacêutica e presidente do Conselho Diretor 
da Interfarma.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br
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Judicialização no 
acesso a medicamentos 
para doenças raras

O acesso aos medicamen-
tos, especialmente aqueles 
indicados para o controle 
de doenças raras, é um dos 
pontos geradores de fre-
quentes desequilíbrios entre 
Estado e o Cidadão.

Ciências Farmacêuticas
Dagoberto de Castro Brandão

A Justiça é como uma balança que pesa, sem 
preferência, os direitos e deveres do cidadão. 
Deve haver´, idealmente, perfeito equilíbrio 
no fiel da balança entre o Dever do Estado, 
de um lado, e o Direito do Cidadão, do outro. 
Muitas vezes, pretende-se ter igualdade de 
direitos entre os membros da sociedade, mas 
falta o princípio da equidade. Não adianta 
ter igualdade se não tivermos a equidade. 
O Estado, muitas vezes, trata igualmente os 
desiguais, gerando assim um desequilíbrio de 
direitos dentro da sociedade.

O acesso aos medicamentos, especialmente 
aqueles indicados no controle de doenças 
raras, é um dos pontos geradores de fre-
quentes e importantes desequilíbrios entre 
o Dever do Estado e Direito do Cidadão. No 
que concerne, especialmente, aos medica-
mentos que tratam doenças raras (aquelas 
cuja incidência é de 65 casos em 100 mil habi-
tantes), é notório o fato de o Estado não cum-
prir com o que é garantido pela Constituição 
Federal de 1988, no seu artigo 196, que ex-
pressa “[…] a saúde é um direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doenças e de outros agravos, e 
ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para a sua promoção, proteção e 
recuperação”. 

Esse conceito tem sido a bandeira da judici-
alização da saúde, e a Justiça brasileira tem 
acatado quase como regra esse argumen-
to. Em grande parte do País, o Ministério da 
Saúde e as secretarias estaduais e municipais 
de Saúde têm lutado contra essa realidade, 
alegando limitações impostas em seus orça-
mentos, que levam, segundo os gestores, à 
distorção das prioridades epidemiológicas 
financiadas pelo orçamento público.

Segundo dados da Associação da Indústria 
Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma), há 

cerca de 13 milhões de brasileiros com algum 
tipo de doença rara. Essas enfermidades podem 
não só levar os pacientes a uma verdadeira 
jornada até conseguir um diagnóstico 
correto e conclusivo, como também trazem 
dificuldades para se obter um tratamento 
adequado. Em alguns casos, é preciso recorrer 
a batalhas judiciais para conseguir acesso aos 
medicamentos necessários.

A Constituição Federal de 1988 transformou a 
saúde em direito fundamental, e para efetivá-lo 
instituiu um sistema público, universal e de-
scentralizado, o Sistema Único de Saúde - SUS. 
Esse Sistema, considerado um avanço sanitário 
sem precedentes no mundo, sempre foi alvo de 
inúmeras controvérsias, especialmente no que 
se refere à sustentabilidade na garantia da uni-
versalidade e integralidade. O SUS sofre com a 
limitação de recursos e a ineficiência da gestão. 

Em nome da garantia do direito fundamental à saúde, 
o Poder Judiciário tem assumido protagonismo na 
realização do acesso à medicamentos, insumos 
e procedimentos médicos para os cidadãos 
que o procuram, a chamada judicialização. O 
problema é que tal lógica desestabiliza o Sistema 
e gera profundas dificuldades de gestão dos 
recursos, além de, em alguns casos, acentuar 
as desigualdades, já que só no último ano foram 
gastos R$ 1,6 bilhão, pelo Ministério da Saúde com 
demandas judiciais. 

É unanimidade que não cabe ao Judiciário conduzir 
as políticas de saúde, mas também não se pode 
furtar às violações contra o fundamental direito à 
saúde.

A judicialização torna o medicamento ainda mais 
caro, porque o Governo perde o poder de negociar 
e de se planejar para lidar com estoques, sujeita-se 
a monopólios de distribuição dos medicamentos, 
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e crônica. Acreditamos que, enquanto não 
houver uma política pública efetiva e aplicada, 
dedicada às doenças raras, não haverá solução 
para os problemas que se apresentam a essa 
Corte: o Estado, os pacientes e a sociedade 
brasileira serão, e continuarão, sendo punidos e 
prejudicados.

A SBGM espera da mais alta Corte de Justiça 
brasileira que, dando um passo em direção à 
correta solução da controvérsia de que trata 
esta manifestação aberta, prestigie os valores da 
VIDA e da SAÚDE, estimulando a urgente reg-
ulamentação e promoção das políticas públicas 
correlacionadas às doenças raras”.

Recentemente, o Ministério da Saúde, por meio 
do Gabinete do Ministro, publicou a Portaria 
nº 2.566 de 2017 (DOU de 05/10/17, nº 192, 
Seção 1) que instituiu o Núcleo de Judicialização 
com finalidade de organizar e promover o aten-
dimento das demandas judiciais no âmbito do 
Ministério da Saúde.

No entanto, e fora de dúvida que, além dessas 
iniciativas do Executivo e Legislativo, seria muito 
importante  para redução da judicialização que 
fossem implementados os PCDTs – Protocolos 
Clínicos e Diretizes Terapêuticas para doenças 
raras, contendo informações detalhadas sobre 
os procedimentos para o diagnóstico, tratamen-
to e respectivo acompanhamento dos pacientes 
portadores de doenças raras no SUS em con-
formidade com a Portaria MS nº 199 de 30 de 
Janeiro de 2014.

Referências: Interfarma; SBGM; Ministério da 
Saúde; OMS

Dagoberto de Castro Brandão é Médico, 
Advogado e Membro titular da Academia de 
Ciências Farmacêuticas do Brasil.
E-mail: dagoberto@phcbrasil.com.br

perde a capacidade de administrar compras, é 
ineficaz em relação à escala e tem dificuldade de 
controle  das quantidades consumidas e estoca-
das.

A judicialização, ou seja, o uso da Justiça  para 
resolver problemas de acesso a medicamentos 
– tendo alguns ainda em fase de estudo exper-
imental e sem registro na Anvisa, e outros  me-
dicamentos para tratamento de doenças espe-
cíficas – tem-se tornado cada vez mais utilizada.

Dos medicamentos mais  envolvidos em proces-
sos judiciais estão aqueles impostos ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), medicamentos de alto 
custo, medicamentos off label e medicamentos 
com eficácia questionável, principalmente para 
tratamento de doenças, tais como como câncer, 
hepatites, diabetes, doenças raras. 

A judicialização (intervenções do judiciário na 
área dos medicamentos) têm sido vista pelos 
gestores do setor da saúde como um  proced-
imento inadequado e disseminador de medica-
mentos, muitas vezes, não testados, cujas obser-
vações de eficácia não são de domínio de quem 
o prescreveu.

Os principais fatores da judicialização no aces-
so a medicamentos para doenças raras são: o 
desenvolvimento clínico e das ciências médicas 
farmacêuticas, mais o aumento dos custos no 
desenvolvimento de novos medicamentos, mais 
o empobrecimento do Estado brasileiro e carên-
cia da regulamentação e mais o aumento do 
sentimento da cidadania e o fortalecimento do 
ordenamento e pensamento jurídico no Brasil.

A SBGM (Sociedade Brasileira de Genética 
Médica) publicou CARTA ABERTA ao STF, em 
setembro de 2016,  na qual expressa in verbis: 
“A SBGM manifesta a sua preocupação com os 
desdobramentos da discussão que se relaciona 
à cognominada judicialização da saúde, tema 
diretamente relacionado à garantia de atenção 
integral prevista na Constituição, e que reflete 
em pacientes portadores de enfermidades raras 
e graves dependentes de processos judiciais 
para alimentar-se (exemplo: fórmulas especiais 
para tratamentos de doenças metabólicas) e 
tratar enfermidades de manifestação aguda 
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A maioria dos CMOs não foi 
preparada para lidar com as 
novas ferramentas que per-
mitem analisar sua relação 
com os clientes e consumi-
dores. 

Comunicação

E para o CMO? 
Nada?

Yuri Trafane

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

Quando vi o título da reportagem de capa da 
Revista Harvard Business Review, de out-
ubro passado, me ajeitei na cadeira ávido por 
uma leitura interessante: “A Alta Rotatividade 
dos CMOs”. O subtítulo arrematou de forma 
afiada: “Por que não esquentam a cadeira?”. 
Logo na abertura, os dados da pesquisa na qual 
se baseou o artigo, ampliou meu envolvimento: 
80% dos CEOs não confiam ou estão insatis-
feitos com seus CMOs. E como consequência, 
quase 60% deles permanecem menos de três 
anos no cargo.

Acreditei que se faria luz sobre uma das questões 
mais provocativas para os profissionais de 
marketing contemporâneos: que competências 
ele precisa desenvolver para se alinhar com 
a nova realidade VUCA* regada a novos 
comportamentos e tecnologias, garantindo 
sucesso para sua organização e êxito para a 
própria carreira.

Decepção. A conclusão essencial do artigo é 
que a culpa é dos CEOs, que contratam CMOs 
inadequados para as funções e não deixam 
claro quais são suas expectativas. Não tenho 
dúvidas que os comandantes máximos das 
organizações têm lá a sua parcela de culpa, mas 
passar o artigo inteiro sem dizer o que os CMOs 
poderiam fazer para minimizar essa situação é, 
no mínimo, um descuido. Afinal, numa relação 
que não está dando certo, as duas partes devem 
ter seu quinhão de responsabilidade. E acreditar 
que 80% dos CEOs são incompetentes é um 
exagero.

E qual seria a parte do CMO? Como não estou 
munido de uma pesquisa – como estão os au-
tores do artigo em referência –, o que eu pos-
so fazer é uma provocação, baseada em uma 
história de 30 anos na área, divididos entre uma 
carreira de executivo de marketing de grandes 
organizações e minhas tarefas como professor e 

consultor. Acho que não seria um absurdo dizer 
que a maioria dos CMOs não foi preparada para 
lidar com a infinidade de novas ferramentas que 
permitem analisar, adaptar, ativar e avaliar sua 
relação com os clientes e consumidores. 

Tenho dito e repito: o marketing é a função 
organizacional que mais recebeu impactos 
desse “admirável mundo novo”. Portanto, se 
um profissional da área não estiver aprendendo 
continuamente e em grande velocidade, não 
vai conseguir decifrar os enigmas do presente 
e do futuro e será devorado pela esfinge dos 
concorrentes.

“Bom” – podem pensar alguns – “então a 
solução é trocar os atuais líderes por jovens ante-
nados e que falam a nova língua da tecnologia”. 
Golden Boys que surfem as ondas que chegam 
em velocidade estonteante. Será?

Saber lidar com a ferramenta sem entender seu 
encaixe estratégico é tão desastroso – ou pior 
– do que conseguir pensar adequadamente, 
mas não dominar as ferramentas. Insisto sem-
pre que “o cachorro é que deve abanar o rabo 
e não vice-versa”. As novas ferramentas só são 
úteis se forem usadas em consonância com a 
proposta de valor da empresa. É necessário que 
o profissional entenda os princípios que suste-
ntam o êxito mercadológico, para depois tra-

duzi-los em ações específicas com ferramentas 
deslumbrantes. 

O descompasso entre as necessidades das or-
ganizações e o desempenho dos profissionais 
é tão evidente que alguns consultores falam 
sobre o “fim da área de marketing”. Como se 
fosse possível uma organização sobreviver sem 
alguém que cuide do encaixe dinâmico com o 
mercado. Ainda mais “esse” mercado.

Então, o caminho para equacionar tal situação 
passa pela união de forças. Em vez de nos per-
guntarmos qual geração é a mais adequada para 
lidar com os afiados desafios que nos são im-
postos, que tal direcionar essa energia tentando 
descobrir como unir as forças. 

Os CMOs precisam continuar mostrando 
os rumos baseados em leituras estratégicas 
consistentes e em suas valiosas experiências, 
mas também precisam saber envolver e acreditar 
nos nativos digitais, que conseguem transitar nos 
novos pântanos de comportamento e tecnologia. 
Devem saber verdadeiramente realizar por meio 
de outras pessoas, capitalizando o que cada 
um tem de melhor para entender e atender 
seus consumidores. Mas para isso precisam 
ser verdadeiros líderes, dispostos a ouvir, servir 
e crescer e não agir de forma autocrática, 
como aprenderam a fazer com seus chefes nas 
décadas passadas. E aí o desafio é outro. E o 
artigo para tratar da questão também.

* VUCA é o acrônimo cunhado pela Academia 
de West Point para representar o mundo Volátil, 
Incerto (Uncertain em Inglês), Complexo e Am-
bíguo em que vivemos.
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41ª Lupa de Ouro 
premia as melhores 
do marketing 
farmacêutico

Premiação

Neste ano, a Lupa de Ouro 
incorporou duas categorias 
especiais: Prêmio Excelência 
Adalmiro Baptista – Empresa 
Mais Admirada do Mercado 
Retail e Empresa Mais 
Admirada do Mercado Non 
Retail.

A Roche ganhou na categoria Empresa Mais 
Admirada no Mercado Non Retail. O assessor de 
Mercado e Assuntos Governamentais, Marcelo 
Scattolini comemorou a conquista. “É uma honra 
receber esse Prêmio, que reconhece todo o 
trabalho de inovação da Roche. A inovação está 
no nosso DNA, o que converge com a nossa 
empresa, nossa fábrica no Rio de Janeiro, onde 
estamos investindo R$ 300 milhões de 2015 
a 2020, para que a população brasileira possa 
ter acesso às melhores tecnologias possíveis”, 
declarou.

Ao final, os presentes puderam assistir ao show 
da cantora Preta Gil.

Confira os grandes vencedores desta edição.

Em 27 de outubro, foi realizada, na casa de espe-
táculos Tom Brasil, em São Paulo, a cerimônia de 
premiação da 41ª edição Lupa de Ouro, o maior 
prêmio de marketing da indústria farmacêutica, 
que reconhece e contempla as melhores cam-
panhas e os melhores profissionais do setor.

Neste ano, foram 18 categorias que receberam 
o troféu. Promovido pelo Sindusfarma, o even-
to recebeu mais de 800 pessoas. A mestre de 
cerimônia, a jornalista Jacqueline Brazil, da TV 
Globo, conduziu o evento com grande descon-
tração.  

Na edição deste ano, a Lupa de Ouro incorporou 
duas categorias especiais: Prêmio Excelência 
Adalmiro Baptista – Empresa Mais Admirada 
do Mercado Retail (varejo) e Empresa Mais 
Admirada do Mercado Non Retail (mercados 

institucionais). As empresas campeãs – Aché 
e Roche – foram apontadas em pesquisa qual-
itativa entre médicos e executivos da indústria 
farmacêutica, realizada pela consultoria Ipsos 
Healthcare, com apoio da Associação Paulista de 
Medicina (APM).

O Aché foi a empresa vencedora da categoria 
Prêmio de Excelência em Marketing Adalmiro 
Baptista – Empresa Mais Admirada do Merca-
do Retail. “O Prêmio tem um significado muito 
grande para nós do Aché: ele traz o nome de 
um dos fundadores, que tinha como DNA toda 
a força do marketing. E como o Prêmio foi uma 
votação de toda a indústria, isso tem um signifi-
cado ainda maior. Muito obrigado a todos que 
votaram e confiaram no Aché”, disse Marcelo 
Neri, Diretor de Marketing.
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Marketing Institucional e Processos

A vencedora nesta categoria foi a AbbVie com o projeto Jornada ao Futuro Abbvie Brasil, defen-
dido por Paula Campoy e Daniela Luciano. Para entregar o prêmio, foi convidada Telma Salles, 
Presidente Executiva da Pró Genéricos.

A AbbVie também conquistou os segundo e terceiro lugares, respectivamente, com os projetos 
Sistema de Gestão de Eventos – Inovando Seu Trabalho. Otimizando sua Vida, apresentado por 
Cristina Sousa e Paula Campoy, e Desbravando o Potencial de Mercado da Reumatologia em 
Espondiloartrites, exposto por Andressa Arb, Talles Ramalho e Débora Canelhas.

Inteligência de Mercado/Produtividade e 
Efetividade

A Sanofi foi a grande vencedora nesta categoria com o projeto 
Criação Célula Inteligência Competitiva. Carla Crespo, Gerente de 
Insights e Marketing Excellence, subiu ao palco para receber o troféu 
entregue por Bruno Costa Gabriel, Presidente da Janssen.

Na segunda colocação ficou a Takeda, com o projeto Unify, defen-
dido por Rafael Rozenblum, Rodrigo Martins, Fernando Yagi e Yuri 
Santos. E na terceira, a Novartis com o projeto Novo Bi Força de Ven-
das Novartis, apresentado por Rafael Espindola e Viviane Assis.

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.)
foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.
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A companhia conquistou o prêmio máximo da noite, Prêmio Excelência 
em Marketing Adalmiro Baptista – Empresa Mais Admirada do 
Mercado Retail, escolhida por meio de pesquisa com profissionais da 
indústria.

 
Confira as premiações recebidas:

·     1º lugar na categoria Prescrição – Lançamento demais classes, com Pant
·     2º lugar em Prescrição – Dor e inflamação e sistema músculo esquelético,  
      com Osteoban
·     2º lugar em Prescrição – Sistema nervoso central, com Axonium
·     2º lugar em Prescrição – Lançamento antidiabéticos, obesidade, doenças      
      cardiovasculares e vitaminas, com Sany D
·     2º lugar em Prescrição – Maduros dor infecção, inflamação e sistema     
      respiratório, com Busonid Nasal
·     3º lugar em Prescrição – Sistema nervoso central, com Donila e Donila Duo

Prêmio Excelência 
em Marketing 

Adalmiro Baptista

1 o
lugar

O ACHÉ FOI 
RECONHECIDO 
MAIS UMA VEZ 
POR SUA EXCELÊNCIA E INOVAÇÃO NA 
41a EDIÇÃO DO LUPA DE OURO, PREMIAÇÃO 
DOS MELHORES DO MARKETING 
FARMACÊUTICO DE 2017.
 

·     3º lugar em Prescrição – Dor e inflamação e sistema músculo esquelético,      
      com Acheflan
·     3º lugar em Prescrição – Demais classes, com Montelair
·     3º lugar em Prescrição – Lançamento saúde masculina e feminina, com Dastene
·     3º lugar em Prescrição – Maduros dor infecção, inflamação e sistema           
       respiratório, com Alenia

 

Todas essas premiações
retratam o empenho e 
dedicação dos nossos 
4600 colaboradores. 
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Prescrição Cardiovasculares

Xarelto, da Bayer, sagrou-se campeão nesta 
categoria. A Lupa de Ouro foi entregue a Fabio 
Gossi e Valter Vasconcelos Filho, gerentes de 
Produto da Bayer, por Juan Gaona, Presidente 
do Abbott.

O segundo lugar ficou com Brasart Hct, da EMS, 
defendido por Rafael Andrade, e o terceiro com 
Novanlo, da Biolab, exposto por Ana Cusnir.

Medicamentos Isentos de Prescrição

Mantecorp Farmasa conquistou a Lupa de Ouro nesta 
categoria com a campanha de Tamarine Fibras, defendida por 
Gustavo Jorge. Fernanda Pascowitch, Analista de Produtos 
do Mantecorp Farmasa, recebeu o prêmio de Odilon Costa, 
Diretor de Assuntos Corporativos do Cristália.

A segunda colocação foi para Ensure, do Abbott, exposta por 
Lucas Soares e Vivian Marinheiro, e a terceira para Bálsamo 
Bengué, da EMS, apresentada por Luana Montagnini e 
Everton Schemes.

Non-Retail

Opdivo, da Bristol-Myers Squibb, foi o grande campeão 
da noite nesta categoria. Mauricio Fremder, Diretor de 
Marketing da Bristol-Myers Squibb, subiu ao palco para 
receber o prêmio de Fernando Itzaina, Presidente da 
Farmoquímica.

Mycamine, da Astellas, apresentada por Fábio Moreira, 
ficou em segundo lugar. E Entyvio, da Takeda, exposta 
por Thiago Magalhães, em terceiro.

Marketing de Produtos

A Lupa de Ouro nesta categoria foi o Abbott, com o Projeto Cupons 
Abbott. O prêmio foi entregue por Luiz Eduardo Violland, Chief 
Operating Officer da Hypermarcas, a Lucas Soares, Gerente de Produto.

Os segundo e terceiro lugares ficaram, respectivamente, com 
Latinofarma, com o projeto Drylab Latinofarma (Centro Cirúrgico 
Virtual), defendido por Paulo Massa e Paulo Araújo, e a AbbVie com a 
campanha Fit For Success: Modelo de Individualização de Treinamento 
Comercial, apresentada por Felipe Catão e Paula Campoy.

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.)
foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.20  | Nov/Dez – 2017
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A Astellas conquistou a Lupa de Ouro nesta 
categoria com Vesomni. Para entregar o troféu a 
Diogo Barsi e Eder Punski, Gerentes de Produto, 
foi convidado a subir ao palco Martin Nelzow, 
Membro do Conselho da Halex Istar e Diretor do 
Sindusfarma. 

Eurofarma ficou na segunda colocação com 
Duomo HP, apresentada por Bruno Porcel, e o 
Aché na terceira com Montelair, apresentada 
por Karla Tambellini.

Patz SL, da EMS, foi a campanha vencedora nesta categoria. 
Amanda Godoy, Gerente de Produto, recebeu o prêmio de Anto-
nia Rodrigues, madrinha do Grupemef.

Axonium, do Aché, defendida por Elaine Ribeiro e Leticia Lorente, 
ficou em segundo lugar. E Donila e Donila Duo, também do Aché, 
expostas por Erick Machado, em terceiro.

Prescrição Demais Classes

Prescrição Dor, Inflamação e 
Sistema Músculo Esquelético

Condres, da EMS, foi a campanha vencedora 
nesta categoria. O prêmio foi entregue por Al-
lan Finkel, Presidente do Novo Nordisk, a Patrícia 
Poiani, Gerente de Produto da EMS.

As segunda e terceira colocações ficaram com 
o Aché, respectivamente, com as campanhas de 
Osteoban e Acheflan, ambas apresentadas por 
Fernanda Bergamini.

Prescrição Vitaminas, Aparelho Diges-
tivo, Antidiabéticos e Obesidade

Ferring foi a vencedora da noite nesta categoria com a cam-
panha de Picoprep. Rafael Suzano, Gerente de Produto, recebeu 
o troféu de Camilo Gomez, Gerente Geral da AbbVie.

Nas segunda e terceira colocações ficaram, respectivamente, a 
Biolab com DTN-FOL, defendida por Fabiana Leite Oliveira, e a 
Takeda com Nesina, apresentada por Michel Camargo, Lynkoen 
Ko e Menasha Tanaka.

http://quantiq.com.br
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Prescrição Lançamento 
Saúde Masculina e Feminina

Eurofarma venceu nesta categoria com Pietra 
ED. Marília Sabbato, Gerente de Produto, rece-
beu o troféu de Maria Heloísa Simão, Gerente 
Geral do Zodiac.

Myrbetric, da Astellas, defendida por Diogo 
Barsi, ficou em segundo lugar, e Dastene, do 
Aché, apresentada por Pedro Medina e Mariana 
Bastos, na terceira colocação.

Prescrição Lançamentos Antidiabéti-
cos, Obesidade, Cardiovascular e Vi-
taminas

Saxenda, da Novo Nordisk, foi a campanha vencedora nesta 
categoria. Ives Takemoto, Gerente de Produto, subiu ao palco 
para receber o prêmio de Josiel de Souza Florenzano, Presi-
dente da Lundbeck.

Os segundo e terceiro lugares ficaram, respectivamente, com 
Sany D, do Aché, defendida por Pedro Medina e Mariana 
Bastos, e Nesina Met, da Takeda, apresentada por Michel 
Camargo, Lynkoen Ko e Menasha Tanaka.   

Prescrição Lançamento Demais 
Classes

Pant, do Aché, foi a campanha vencedora nesta 
categoria. O prêmio foi entregue a Nayara Freitas, 
Gerente de Produto, por Carlos Eduardo Simões, Ge-
rente Geral da Torrent.

Piascledine, do Abbott, apersentada por Claudia 
Alves e Renato Suzuki, ficou em segundo lugar, e 
Maresis Ar e Maresis Baby, da Farmoquímica, apre-
sentada por Raphael Lira, em terceiro.

Prescrição Maduros Cardio-
vasculares

Aradois, da Biolab, conquistou a Lupa de Ouro 
nesta categoria. André Paz Loiacono, Gerente 
de Produto, recebeu o troféu de Pius Hornstein, 
Diretor Geral da Sanofi. 

Nas segunda e terceira colocações ficaram, re-
spectivamente, as campanhas de Sustrate, da 
Farmoquímica, defendida por Alex Lopes, e a de 
Ablok Plus, também da Biolab, apresentada por 
Marcelo Yuiti Kozuka.

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.)
foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.24  | Nov/Dez – 2017
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Prescrição Maduros Dor, Infecção In-
flamação e Sistema Respiratório

Nesta categoria a grande campeã foi a Eurofarma, com As-
tro. A Lupa de Ouro foi entregue para Everson Martins, Ger-
ente de Produto, por Wilson Borges, Presidente da Natulab.

O Aché conquistou os segundo e terceiro lugares, respec-
tivamente, com as campanhas de Busonid Nasal, defendida 
por Karla Tambellini, e de Alenia, apresentada por Ronaldo 
da Silva Araújo.

Empresa mais Admirada do 
Mercado Non Retail

A Roche foi a grande vencedora nesta catego-
ria. Marcelo Scattolini, Assessor de Mercado e 
Assuntos Governamentais do laboratório, subiu 
ao palco para receber o troféu entregue por 
Jorge Assumpção, Gerente de Marketing da As-
sociação Paulista de Medicin.

As segunda e terceira colocações ficaram, 
respectivamente, com a AbbVie e Novartis.

Prescrição Maduros Demais 
Classes

Puran T4, da Sanofi, venceu nesta categoria. 
Claudinei Silva e Rafael Pianca, respectivamente, 
Gerente de Produto e Gerente de Marketing, re-
ceberam os troféus de Walker Lahmann, Diretor 
de Relações Institucionais da Eurofarma.

A Torrent conquistou o segundo lugar com Azu-
kon MR, apresentada por Waldemar Junior, e a 
Farmoquímica a terceira colocação com a cam-
panha de Otociriax, exposta por Raphael Lira.

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.)
foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.26  | Nov/Dez – 2017



Prêmio Excelência Adalmiro 
Baptista – Empresa Mais 
Admirada do Mercado Retail

O Aché sagrou campeão nesta categoria. O 
prêmio foi entregue por Nelson Mussolini, 
Presidente Executivo do Sindusfarma, a Marcelo 
Neri, Diretor de Marketing do laboratório. O 
segundo lugar ficou com a Bayer e o terceiro 
com a Eurofarma.
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Com a intenção de tentar en-
tender um pouco mais dos 
nossos negócios para 2018, 
convidamos grandes execu-
tivos do mercado farmacêuti-
co a fazerem uma análise do 
setor para o próximo ano.

O que esperar de 2018? 
Presidentes de laboratórios 
fazem uma análise do setor 
e da economia brasileira
Estamos terminando 2017, contabilizando um 
tsunami (parodiando a marola) na economia 
brasileira. Em final de 2014 até meados de 
2015, cogitava-se uma possível crise econômica, 
decorrente, em muito, das contas públicas que 
o Governo não conseguia fechar. A previsão de 
economistas e temerários empresários começa-
va a tomar forma: primeiro com trovoadas ao 
longe, que serviam de chamada para as donas 
de casa da economia recolherem as roupas do 
varal; depois com um aguaceiro que apagava o 
fogo do crescimento da oitava economia mun-
dial. 

E assim passamos os últimos dois anos e meio. 
Enquanto os EUA se recuperavam da recessão 
econômica, do final da década de 2010, a 
conhecida ressaca do subprime, aparecia mais 
um monstro com o recrudescimento da dívida 
pública em torno de 17 trilhões de dólares em 
2013, roçando o teto do orçamento. 

Neste mesmo segundo tempo, a Venezuela, 
com toda sua reserva de petróleo, sentava no es-
corregador para o bueiro das crises econômica, 
política e social. No Brasil, também experimentá-
vamos o amargor do absinto econômico com o 
gosto residual do desemprego alcançando 14 
milhões de compatriotas. E não é preciso nen-

hum conhecimento exotérico para entender que 
quanto maior a taxa de desemprego, maior a que-
da de consumo, óbvio.

No meio desta borrasca econômica, o agroneg-
ócio brasileiro mostrava ser beneficiado com raios 
de sol, exibindo crescimento superior a 26% e jo-
gando um salva-vidas no PIB nacional.

Outros ramos de negócios também mantinham 
sua estabilidade com crescimentos mais modestos. 
Nem tudo foi escuridão!

A indústria farmacêutica, neste período, apre-
sentou taxas animadoras – senão as esperadas, 
ou almejadas por alguns empresários – que per-
mitiram, no mínimo, a estabilidade na área. A taxa 
de crescimento foi, respectivamente, 13,6%* em 
2015, e 12,6%* em 2016. 

Temos pela frente ainda boas notícias. Embora não 
o crescimento esperado, ou almejado por alguns, 
na área de medicamentos, a projeção é de 7,4%* 
para este ano e 6,9%* para 2018.

Isso só já é um alento nas expectativas positivas de 

Crescimento (% versus ano an-
terior), em R$, a valores PPP, total 
Brasil, canal varejo:

•Fonte: QuintilesIMS, auditoria de mercado far-
macêutico PMB, base de Ago’17. Para dados de 
projeção: Market Prognosis edição Março 2017. 

Perspectiva Econômica

 Real                                  

 13,6%                                 

12,6%                            

6,9%                    

7,4%                     

Projeção

2016

2017

2018

2015

Nelson Coelho
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marcha para frente. Com o rápido olhar 
em outras áreas de negócios, as quais não 
temos bases numéricas de pesquisa, notí-
cias diárias sobre estabilidade e com pequena 
retomada do emprego também acompanham as 
informações de aumento de consumo. Segun-
do também os noticiários, o ramo da construção 
civil começa a dar o ar da graça na retomada de 
crescimento.

Oxalá seja um crescimento geral de nossa econo-
mia calcada em terreno firme.

Analistas destacam que a economia está desco-
lada da política, favorecendo uma independência 
das empresas. Longe da profunda intenção de 
analisar a política brasileira, nossas bússolas apon-
tam para uma renovação muito grande nos Pode-
res, nos quais exercemos o direito de escolha – o 
voto.

Se pensarmos nas próximas eleições, é um 
grande ponto de interrogação que projetamos em 
relação aos resultados das urnas eleitorais, princi-
palmente, levando em conta o que aconteceu na 
eleição para prefeito na cidade de São Paulo em 
2016.

Com todas essas qualidades de ingredientes na 
batedeira, como será o sabor do bolo quando sair 
do forno?

Se do lado A do disco, podemos enxergar um de-
sempenho invejável em tempos bicudos, o outro 

lado desta área de negócios, também viu a farofa ser 
jogada no ventilador do esperançoso crescimento 
dos aclamados dois dígitos de outrora.

Com a intenção de tentar entender um pouco mais 
dos nossos negócios para 2018, e aproveitando 
esta onda de otimismo que circunda nossa econo-
mia, convidamos grandes executivos do mercado 
farmacêutico a fazerem uma análise do setor para o 
próximo ano, cujas percepções e visões o leitor pode 
conferir nesta edição da Revista UPpharma.

Agradecemos a participação de:

• Fernando Almeida, Presidente da Chiesi Farmacêu-
tica e Presidente do Conselho Diretor da Interfarma

• José Antonio Vieira, Presidente do Grupo Novartis 
no Brasil..

• Paulo Nigro, Presidente do Aché Laboratórios.

• Sergio Perelman, Head de Marketing e Business 
Development nos Laboratórios Baldacci.

 13,6%                                 

2017

2018



Se para o setor farmacêutico, 
o aumento da longevidade é 
uma grande oportunidade, 
para o Brasil será um grande 
desafio. Por isso, a busca por 
novos modelos é fundamen-
tal.

Foco total na 
execução 
da estratégia
O Aché, empresa farmacêutica brasileira com 51 
anos de atuação, integra um setor que, historica-
mente, vem apresentando crescimento significa-
tivo anual, mesmo em tempos de crise econômi-
ca. Apesar da fama ser “imune às crises”, houve 
impacto real, nestes últimos dois anos, no merca-
do farmacêutico brasileiro: em 2015, o mercado 
cresceu 13,6%, seguido por 12,6% em 2016 e, 
para 2017, é esperado um aumento de 8% (da-
dos IMS/PPP). Para um mercado acostumado a 
crescer dois dígitos, pode parecer pouco, mas 
comparado a outros setores da economia, é ain-
da uma taxa de crescimento muito expressiva.

O mesmo panorama é encontrado no volume 
comercializado, que apresenta também 
diminuição do crescimento anual: em 2015, 
o mercado cresceu 7,5%; em 2016, 5,1%; e 
em 2017, deve fechar na faixa de 3,5% a 4%. 
Nota-se que a crise alterou a dinâmica do setor 
farmacêutico brasileiro, fazendo com que o 
crescimento na demanda (considerando-se os 
descontos) venha com maior impacto por meio 
do mix de produtos, preços e lançamentos.

Contrariando a crise, e preparado para situ-
ações adversas por meio de um Planejamento 
Estratégico com vistas a 2030, o Aché vem apre-
sentando crescimento de receita nos últimos 
anos acima do mercado: em 2015 crescemos 
9,3%; em 2016 foram mais 15,1%, e aumen-
to de volume de produção (de 243 milhões de 
unidades produzidas em 2015 para 251 milhões 
em 2016) nas fábricas de Guarulhos, São Paulo, 
Londrina e Anápolis. Nossa estratégia leva em 
conta o difícil momento que o País atravessa, 
por isso, decidimos investir em programas que 
buscam a excelência operacional nos proces-
sos produtivos, por meio da metodologia WCM 
(world class manufacturing), que resultaram em 
expressivos ganhos de produtividade, assim 
como na inovação e na constante renovação de 
portfólio, com o lançamento de mais de 50 pro-

dutos nos últimos dois anos. 

Além disso, foi fundamental valorizar cada 
colaborador e seguir com investimentos em 
treinamento e desenvolvimento, capacitando 
ainda mais aqueles que são também 
responsáveis pela performance de excelência 
reconhecida pelo mercado e pelos profissionais 
de saúde.

Assim, para 2018, apesar da forte desaceleração 
econômica e dos altos índices de desemprego, 
esperamos um crescimento do varejo da ordem 
de 7% a 8% e uma lenta recuperação do merca-
do aos níveis anteriores a partir de 2019 a 2021, 
quando as taxas de emprego e de confiança dos 
consumidores devem melhorar. 

Com relação às macrotendências, temos um 
importante fator a nosso favor, que é o envelh-
ecimento populacional, um dos mais acelerados 
do mundo nas próximas três décadas. Segundo 
a Organização Mundial da Saúde, em 2050, 
haverá cerca de 2 bilhões de idosos em todo o 
mundo, sendo que apenas no Brasil serão 64 
milhões. O fato de que o País apresenta a quinta 
maior população do mundo, certamente, acarre-
tará no aumento da demanda por medicamentos 
e serviços de saúde.

Se para o setor farmacêutico, o aumento da lon-
gevidade é uma grande oportunidade, para o 
Brasil será um grande desafio. Por isso, a busca 
por novos modelos é fundamental para garantir 
acesso à população para o futuro da saúde no 
País.

O aprimoramento pode ser feito por meio da 
otimização dos modelos de gasto e remuneração 
dos serviços de saúde, privilegiando a prevenção, 

e não somente o tratamento da doença, da redução 
da burocracia, da redução progressiva da alta carga 
tributária dos medicamentos e na evolução contínua 
da regulamentação, no sentido de agilizar cada vez 
mais os processos e, como contrapartida, atribuir 
mais responsabilidade à indústria no cumprimento 
de suas promessas regulatórias. Estamos confiantes 
de que, mesmo diante dos entraves, esse momento 
desafiador será superado e sairemos fortalecidos 
como setor e como nação. 

No Aché, estamos fazendo nossa parte acreditan-
do, investindo e executando nossa estratégia com 
determinação, com o objetivo de levar mais saúde e 
bem-estar às populações que tocamos por meio de 
produtos inovadores, seguros e eficazes, desenvolvi-
dos, produzidos e comercializados de forma ética e 
transparente. Levar mais vida às pessoas: este é o 
propósito do Aché.

Paulo Nigro é Presidente do Aché Laboratórios.
www.ache.com.br

Paulo Nigro 
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Enxergamos 2018 com 
bons olhos. A economia está 
realmente indicando uma 
retomada do crescimento, 
como sugeriram a maioria dos 
especialistas no início do ano.

A retomada do crescimento 
e o novo desafio da saúde

Todos os setores de atividade econômica no 
Brasil encerraram 2016 receosos com os des-
dobramentos políticos que, de alguma forma, 
poderiam afetar a economia e a sociedade de 
maneira geral. O Brasil parecia viver tempos de 
uma crise institucional sem precedentes.  

Do lado econômico, apreensão igual e muitas 
dúvidas. Até quando duraria a recessão? Ela se 
agravaria no decorrer do ano ou haveria uma 
centelha de expectativa positiva para se vislum-
brar uma recuperação, como estavam suger-
indo, à época, alguns especialistas? Em meio 
a incertezas políticas e econômicas, a grande 
preocupação era quanto ao planejamento das 
empresas, entre elas, as indústrias farmacêuticas.

O setor farmacêutico entrou em 2017 nesse clima 
e, embora os medicamentos sejam produtos de 
primeira necessidade, portanto, mais resistentes 
às oscilações da economia, o nosso segmento 
também estava sendo impactado. Houve 
pressão do câmbio, da energia elétrica e do 
custo dos profissionais qualificados, entre outros. 
Até as negociações com o Governo ficaram 
mais difíceis, devido ao ajuste fiscal, e muitas 
empresas tiveram de se desdobrar para superar 
eventuais atrasos nos pagamentos. 

Apesar das incertezas e dificuldades, o decorrer 
do ano nos permitiu uma boa dose de otimismo. 
Com inflação sob controle e juros mais baixos, 
a atividade econômica começou a dar sinais de 
recuperação e fôlego em diversos segmentos. 
O setor farmacêutico foi desafiado a buscar 
saídas por meio de ajustes, gestão eficiente 
e criatividade. Isso contribuiu para o Brasil 
manter o mercado fortalecido e uma posição 
de destaque no ranking mundial dos mercados 
farmacêuticos. É bem verdade que em um 

cenário mais amigável de sistemas regulatórios 
mais claros e seguros, com a economia ajustada 
e a política sem sobressaltos, o Brasil poderia ter 
subido no ranking mundial. De acordo com os 
estudiosos, a tão almejada 5ª posição ainda vai 
demorar um pouco, lá por 2021. Enquanto isso 
não acontece, os esforços terão de continuar 
existindo. 

Isso não pode ser visto de maneira negativa. Ao 
contrário, devemos encarar as circunstâncias 
como oportunidades. Primeiro, porque a ciência 
no mundo tem avançado a passos largos. É cada 
vez mais frequente o lançamento de produtos 
para tratamentos, modernos e sofisticados, que 
seguem a tendência da medicina personalizada. 
Portanto, devemos celebrar o fato de o brasile-
iro estar vivendo mais por conta das inovações 
tecnológicas e da medicina estar mais precisa e 
eficiente. 

Mas o custo disso tudo é crescente. Conforme 
a idade avança, apesar dos esforços em pre-
venção, o brasileiro passa a lidar com doenças 
mais complexas e crônicas. Os novos tratamen-
tos, por vezes, são de alto custo. Assim, a ma-
nutenção da saúde do brasileiro, com acesso às 
novas tecnologias, depende de uma união de 
esforços do setor, em que indústria, governos 
e sociedade discutam em conjunto o que pode 
ser feito para a incorporação das inovações ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) e à rede privada. 
Este é um debate inadiável. Os custos da saúde 
estão aumentando no Brasil e podem colocar em 
xeque todo o modelo de financiamento e gestão 
do setor, nos âmbitos público e privado. 

O Brasil já conseguiu superar a grande maioria 
das mortes por doenças infecciosas. O SUS foi 

e continua sendo importante no combate a esses 
males, possibilitando que o brasileiro preserve mais a 
sua saúde e alcance a terceira idade ainda com muita 
energia para continuar sendo produtivo, ajudando o 
País a gerar riqueza, renda e muitas oportunidades.

Enxergamos 2018 com bons olhos. A economia está 
realmente indicando uma retomada do crescimento, 
como sugeriram a maioria dos especialistas no 
início do ano. As eleições presidenciais também 
podem colaborar, trazendo definições mais claras 
e previsibilidade ao País, essenciais para o melhor 
planejamento das empresas e o ambiente de 
negócio. Torcemos e trabalhamos para que haja 
abertura e diálogo sobre os novos desafios da saúde 
no Brasil. O mercado farmacêutico brasileiro pode 
ter um futuro positivo e alcançar a quinta posição 
no ranking mundial, como previsto. Mas podemos 
ir muito além disso, se o potencial de inovação das 
indústrias for realmente levado em conta para lidar 
com a nova realidade da saúde no Brasil. 

Fernando Almeida é Presidente da Chiesi 
Farmacêutica e Presidente do Conselho Diretor da 
Interfarma.
www.chiesi.com.br

Fernando Almeida
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Crescendo 
sustentavelmente com 
base em inovação 
e acesso Defendemos que o inves-

timento em inovação seja 
feito de forma constante, 
porque a economia é cícli-
ca, com momentos mais ou 
menos profícuos, porém, as 
necessidades humanas em 
saúde são perenes.

No Brasil, o setor farmacêutico é um dos que 
mais crescem e geram emprego. O segmento 
é fundamental, pois movimenta uma cadeia que 
abrange dezenas de indústrias e cerca de 75 
mil farmácias em todo o território nacional. É de 
extrema vitalidade, tanto para a economia quanto 
para a saúde da população.

Devemos ter, em 2017, um crescimento da 
indústria farmacêutica geral um pouco abaixo de 
dois dígitos, contando com uma perspectiva de 
crescimento maior para o mercado de genéricos. 
Nesse contexto, fica claro que modelos de maior 
acesso no Brasil ainda possuem um potencial de 
crescimento. 

Na Novartis, consideramos o acesso a 
medicamentos de qualidade para a população 
como parte do nosso propósito, pois 
entendemos a importância do acesso para a 
saúde das pessoas e para o desenvolvimento da 
cadeia farmacêutica. A Novartis está presente no 

mercado de genéricos e biossimilares com uma 
linha de medicamentos sob a marca Sandoz.

Ao mesmo tempo, acreditamos que o crescimento 
passa pela inovação, com investimentos sólidos 
na descoberta de novas maneiras de melhorar e 
prolongar a vida das pessoas. Isso é ainda mais 
urgente em uma população cada vez maior e 
mais longeva – no Brasil, o número de pessoas 
idosas vai triplicar entre 2010 e 2050, de acordo 
com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística) –, saltando de 19,6 milhões 
para 66,5 milhões. Neste campo, a Novartis 
investe significativamente em pesquisas para 
o desenvolvimento de novos tratamentos nas 
áreas de Oncologia, Dermatologia, Cardiologia, 
Respiratória, Sistema Nervoso Central e 
Oftalmologia, dentre outras. 

Com base na análise de indicadores econômicos, 
notamos que há uma recuperação gradual da 
economia no Brasil. E esperamos que essa 
evolução constante culmine na expansão 
do emprego e da capacidade de consumo 
do brasileiro em 2018, de modo a puxar o 
investimento em saúde para cima.

Defendemos que o investimento em inovação 
seja feito de forma constante. Porque a economia 
é cíclica, com momentos mais ou menos 
profícuos, porém, as necessidades humanas em 
saúde são perenes. E focar nessas necessidades 
e no acesso a tratamentos é o que nos motiva a 
construir uma trajetória em busca do crescimento 
sustentável.

José Antonio Vieira 

José Antonio Vieira é Presidente do Grupo 
Novartis no Brasil.
www.novartis.com.br
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de particular para pública, com percentual 
superior aos verificados em 2012 e 2013, 
antes da crise.[6] 

Além disso, os consumidores trocaram 
produtos por similares mais baratos (78%), 
esperando liquidações para comprar bens de 
maior valor (80%) e poupando mais para o 
caso de necessidade (78%).[7]

Nos últimos meses, começaram a surgir 
dados que reforçam que o pior já passou e 
pequenos sinais de recuperação econômica já 
despontam nos indicadores econômicos.

Entretanto, para a indústria farmacêutica 
brasileira, a realidade mostra-se bem diferente.

Por vender artigos de primeira necessidade, 
a indústria farmacêutica não sentiu tanto a 
retração no consumo como outros segmentos. 
Além disso, o envelhecimento da população 
brasileira[8], que já tem uma fatia de idosos 
de 60 anos ou mais que representam 14,3% 
de nossa população total (quase 30 milhões 
de cidadãos!), e sua necessidade por mais 
medicamentos faz com que esse mercado 
avance na contramão da crise. 

Só no ano passado, também impulsionado 
pelo crescimento dos medicamentos 
genéricos e pela cultura da automedicação, 
tão arraigada em nosso País, o segmento 
farma apresentou um crescimento de 
13,1%. Nos últimos cinco anos, vemos um 
crescimento de seu faturamento na média de 
11,3% ao ano, estando já muito próximo dos 
R$ 100 bilhões, apenas considerando vendas 
em farmácias. [9]

Outro aspecto que explica esta evolução 
positiva está relacionado à crescente 
preocupação e zelo das pessoas com a saúde, 
bem-estar e questões estéticas, o que também 
gera uma demanda crescente no setor. 

Por fim, o recente ciclo de expansão 
da atividade econômica no Brasil vem 
permitindo uma maior capitalização das 
empresas do segmento, com inúmeros IPOs, 

Desde que me entendo por gente, e lá se vão 
mais de 50 anos, ouço falar de crise no Brasil! 
Caminhamos já há muitas décadas de crise em 
crise, alternadas por alguns curtos períodos de 
crescimento.

Um dos sintomas mais marcantes da crise atual é 
a forte recessão econômica, clamada por muitos 
especialistas como a pior recessão da história do 
Brasil e onde vivemos um  recuo no PIB por dois 
anos consecutivos.[1][2] 

A economia contraiu-se em cerca de 3,8% 
em 2015.[3] Em setembro de 2016, a taxa de 
desemprego chegava a 11,8%, atingindo 12 
milhões de brasileiros e 13 milhões em 2017.[4]

Ao longo de 2016 e 2017, os efeitos da crise 
econômica se agravaram e foram amplamente 
sentidos pela sobrecarga nos serviços públicos 
e pela população, que precisou adaptar-
se para pagar as contas. De acordo com 
pesquisa realizada pela Confederação Nacional 
da Indústria  (CNI) no ano, quase metade 
dos entrevistados (48%) passou a usar mais 
transporte público e menos transporte privado, 
e milhões deixaram de ter plano de saúde. [5] 

O aprofundamento da crise econômica levou 
14% das famílias a trocarem a escola dos filhos 

Realidade atual e 
tendências do mercado 
farmacêutico brasileiro

Impulsionado pelo crescimento 
dos medicamentos genéricos e 
pela cultura da automedicação, 
tão arraigada em nosso País, o 
segmento farma apresentou um 
crescimento de 13,1%. 

Propriedade 

Sergio Perelman 

Sergio Perelman 
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o que possibilitou que várias marcas fizessem 
importante expansão de suas redes, atingindo 
canais de distribuição, e atendessem uma 
demanda reprimida. 

A soma de todos estes fatores ajuda a explicar 
o bom desempenho do segmento farmacêutico 
nos últimos anos.

Finalmente, e não menos importante, a indústria 
farmacêutica brasileira tem conseguido manter, e 
até aumentar as ofertas de empregos, segundo 
informa o Sindusfarma [10]. “Num contexto 
de desemprego elevado e generalizado, ter 
contribuído para preservar e até aumentar 
postos de trabalho é auspicioso”, afirmou seu 
presidente, Nelson Mussolini.

O setor gera, atualmente, cerca de 100 mil 
empregos diretos e 600 mil empregos indiretos, 
segundo levantamento do Sindusfarma. Enfim, 
com tantas informações positivas, vejo um 
futuro otimista e promissor para o segmento 
farmacêutico nos anos futuros.
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Frequentemente, a prática 
jornalística dá lugar à 
parcialidade, embora se 
esforce para ouvir todos os 
lados envolvidos na questão.

Ponto de Vista

A indústria de 
inovação e a mídia
Preconceitos e desafios 

Octávio Nunes

Em 2013, centenas de ativistas protetores dos 
animais, entre eles algumas celebridades da TV, 
invadiram o laboratório do Instituto Royal, no in-
terior de São Paulo, em busca de cães da raça 
beagle, sujeitos de pesquisa no laboratório que 
estariam, segundo os invasores, sendo maltrata-
dos em experimentos científicos.

A imprensa tratou a invasão como sendo um 
“resgate” dos animais, como se antes tivesse 
havido um “sequestro”. As matérias publicadas 
à época deram a entender que a ação de in-
vadir teria sido providencial e necessária. Após 
o episódio, cientistas e técnicos foram demitidos, 
as atividades de pesquisa encerradas e o prédio 
do Instituto Royal, em São Roque, continua aban-
donado.

Frequentemente, a prática jornalística dá lugar 
à parcialidade, embora se esforce para ouvir 
todos os lados envolvidos na questão. Em 2016, 
o Senado Federal aprovou a liberação do uso da 
fosfoetanolamina sintética, substância produzida 
pela USP de São Carlos/SP, que prometia curar 
o câncer, sem especificar o tipo. Em meio à 
comoção e à esperança de cura, os leitores 
deixaram de ser informados pela imprensa de um 
dado essencial: a responsabilidade de aprovar a 
liberação do uso de um medicamento no Brasil 
é da Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária 
Nacional, e não o Parlamento.

Voltando no tempo, em 1998, a revista The Lan-
cet publicou um estudo do médico britânico 
Andrew Wakefield, segundo o qual, oito de doze 
crianças analisadas em uma pesquisa, teriam 
manifestado sintomas de autismo depois de te-
rem tomado a vacina tríplice viral.  Descobriu-se 
mais tarde que por trás do que seria um “alerta 
científico”, estavam os interesses de advogados 
dispostos a processar a industrial farmacêutica.

A própria revista retirou de seu site o estudo, e o 

médico perdeu o registro profissional. Embora 
medidas tenham sido tomadas, o movimento 
antivacinas continua ganhando adeptos na Eu-
ropa, Estados Unidos e também no Brasil.   

Há uma deliberada incompreensão da parte 
da imprensa em relação a certos segmentos 
do setor de saúde, reforçada pela percepção 
de que o interesse econômico estaria sempre à 
frente da necessidade do consumidor. Da mes-
ma forma, a imprensa é vista por determinados 
segmentos privados da saúde como pouco 
especializada e, por vezes, enviesada, dando 
preferência às informações negativas, motivada 
por razões também econômicas: vender notícia 
impactante. Os pontos positivos de ambos – 
mídia e organizações privadas –, permanecem 
ocultos pela distância entre os dois e pelo pre-
conceito por parte de ambos. 

Fora de questão discutir cerceamento de liber-
dade e de livre expressão jornalística, sua au-
tonomia e independência, inerentes ao próprio 
Estado Democrático de Direito e a outros va-
lores constitucionais fundamentais. Objetiva-
mente, o propósito aqui é contribuir, provocar 
uma reflexão sobre responsabilidades e o im-
portante papel desempenhado pelo jornalista 
neste mundo moderno que, por falta de diálogo 
e de transparência, invariavelmente, confronta 
organizações privadas de saúde e seus os ob-
servadores sociais. 

Octávio Nunes é Jornalista e Palestrante.
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36  | Nov/Dez – 2017

mailto:octavio.nunes07%40gmail.com?subject=


uma das perguntas surpreendeu os candida-
tos: “O que você faria se soubesse que um 
colega da equipe está saindo do setor mais 
cedo para trabalhar na loja da franquia de 
bolos aberta recentemente pelo próprio? 
Você contaria esse fato para o GD ou não 
diria nada?”. Será que em tempos de delação 
premiada no Brasil, até isso está sendo valori-
zado pelo laboratório? Os candidatos saíram 
da entrevista com essa dúvida.

Quando há muitos 
candidatos dentro dos 
critérios do perfil, há de 
se estabelecer outros 
parâmetros emocionais 
para eliminação do 
excesso de pessoas 
interessadas na vaga.

Treinamento

Perfil do 
candidato, 
aspectos objetivos e 
subjetivos

André Reis

Recentemente, um grande laboratório nacio-
nal utilizou o Linkedin para divulgação de va-
gas e abertura de processo seletivo. Enquan-
to o perfil do candidato era bem objetivo, as 
principais responsabilidades traziam alguns 
juízos de valor, particulares aquela cultura 
organizacional. Até aí tudo bem, porque to-
das as empresas fazem isso. No entanto, o 
julgamento subjetivo é um tema polêmico e 
sempre confunde os candidatos. Por que fui 
eliminado, se saí tão confiante da entrevista?

O perfil da vaga assim dizia: “Requisitos: 
formado ou cursando Administração, 
Marketing, Economia, Comunicação Social, 
Enfermagem etc.; conhecimento do pacote 
Office; disponibilidade para viagens; celular; 
acesso à internet; veículo próprio com 
seguro.”

Quanto às principais responsabilidades: 
“Responsável por ser a ‘cara da empresa’ no 
contato com os médicos, o propagandista 
tem a missão de apresentar a eles os 
nossos medicamentos e seus benefícios, 
estabelecendo uma relação de parceria e 
ajudando-os a identificar os pacientes certos 
para os nossos produtos. (...) Mas não se 
trata só de falar e ouvir – cada contato é 
estratégico. (...) Persistência, sensibilidade e 
planejamento não podem faltar.”

Aquele que está dentro dos critérios objetivos 
como formação, celular e veículo com seguro, 
certamente, pertence ao perfil desejado, mas 

como saber quais candidatos têm a “cara da 
empresa”, considerando que nenhum deles 
trabalhou lá antes e, portanto, desconhe-
cem a cultura organizacional? E mais, como 
definir se o candidato tem persistência e 
sensibilidade? 

Essa é a diferença entre objetividade e 
subjetividade durante o processo seletivo. 
Como há muitos candidatos dentro dos 
critérios do perfil, há de se estabelecer out-
ros parâmetros emocionais para eliminação 
do excesso do contingente interessado na 
vaga. E aí tudo depende dos gestores, que, 
em geral, formam bancas para análise dos 
entrevistados.

Neste caso, além da análise do currículo, 
houve duas fases de entrevistas. Ambas 
com três ou quatro GDs e GRs presentes 
em cada. A primeira fase envolvia uma pro-
paganda médica do produto da empresa, 
pelo tablet, que o candidato tinha até dez 
minutos para assimilar o conteúdo e desen-
volver um roteiro promocional. Passado 
para a segunda fase, o candidato recebia 
um case de um ginecologista reticente a 
prescrever produto de preço superior ao 
concorrente. No caso, como o produto mais 
caro era o do laboratório em questão, o can-
didato deveria utilizar a técnica de contorno 
de objeções para convencer aquela banca.

Sobre a relevância da questão da subjetivi-
dade, durante a entrevista na segunda fase, 

André Reis é Diretor da Repfarma e autor  
do livro Fundamentos da propaganda médica. 
E-mail: andre@repfarma.com
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As emoções são elementos 
com alto poder de 
diferenciação. Somos mais 
disponíveis para quem a 
gente gosta; nos esforçamos 
mais. Até gastamos mais.

Marketing Emocional

Você está 
preparado para a 
era do marketing 
emocional? 

Marcos Veçoso

É cada vez mais difícil ter em mãos um produ-
to que se diferencie de seus concorrentes a 
partir de suas características intrínsecas e dos 
benefícios decorrentes delas. 

Se isso é uma verdade reconhecida para produ-
tos não farmacêuticos, será uma verdade para os 
produtos farmacêuticos?

Uma pergunta mais direta a respeito seria: será 
que meu produto farmacêutico é tão mais eficaz 
ou seguro do que o produto da concorrência, de 
forma que seja percebido como diferenciado dos 
demais?

Bom, é claro que existem produtos farmacêu-
ticos diferenciados a partir de suas característi-
cas e benefícios superiores, mas a verdade nua 
e crua é que, na maioria das vezes, isso não é 
verdade.

Mesmo sem considerar os casos de moléculas 
com 30, 40 ou 50 marcas (ou procedências) dif-
erentes e tendo em mente somente os produtos 
ainda protegidos por patentes, é difícil hoje em 
dia encontrar uma área terapêutica onde uma 
marca, na opinião dos médicos, se destaca clara-
mente das demais.

Reparem o destaque na expressão opinião dos 
médicos. 

É claro. Não adianta promover diferenciais de um 
produto que acabam não sendo percebidos pe-
los prescritores, ou se são percebidos, não têm 
força para influenciar preferências.

E a coisa ainda fica mais difícil. Se você pensa: 
“minha Força de Vendas é diferenciada porque é 
muito bem selecionada e treinada”. Sinto muito. 
As dos concorrentes também são. Mas, “nossa 
qualidade de produção é reconhecida”. De novo, 

a qualidade dos demais também. Mas “a nossa 
marca institucional” é muito forte. Outra vez: a 
imagem institucional (de pelo menos um) dos 
seus concorrentes também. 

Mas então o jeito é mudar de ramo? Sinto mui-
to, mas nem isso funciona, porque esse é um 
processo que está acontecendo em todos os 
ramos.

Desde o início da década de 1990, a indiferen-
ciação de produtos nos mais variados setores 
e mercados têm preocupado as cabeças pen-
santes do marketing, e as soluções desenhadas 
quase sempre levaram a uma palavra: emoção. 

A diferenciação de marcas a partir de aspectos 
emocionais já vem sendo utilizada em difer-
entes mercados, com exemplos que vão des-
de produtos para higiene pessoal, alimentos, 
carros e chegando até aos serviços financeiros.

Mas aí você pode pensar: mas quando se trata 
de um medicamento, o processo de escolha é 
puramente racional e técnico. 

Não é bem assim. Em primeiro lugar, o médico 
é um ser humano e, como tal, não age de forma 
racional o tempo todo. Certa vez, entrevistan-
do um especialista, perguntei a razão de não 
utilizar um certo produto na forma de adesivo 
transdérmico, e entre seus comentários, surgiu 
a frase: “Não me vejo tratando essa doença 
com um band-aid”. Amigos, isso está longe de 
ser racional.

Sim, a escolha de um medicamento tem uma 
parcela racional expressiva, mas ela morre 
diante da realidade da indiferenciação. Não 
tenho dúvidas de que o melhor produto tende 
a ser o escolhido, mas desde que ele seja, de 
fato, melhor. E aqui não estamos entrando no 

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

mérito de restrições de acesso ou outros fatores, 
que poderiam levantar dúvidas do tipo: é melhor 
para quem?

As emoções são elementos com alto poder de 
diferenciação. Somos mais disponíveis para 
quem a gente gosta; nos esforçamos mais. Até 
gastamos mais. Ou você nunca pagou mais caro 
por um produto porque “o vendedor foi muito 
simpático”?

A não ser que você tenha em mãos um produto 
com reais diferenciais técnicos, que efetivamente 
o coloque acima dos concorrentes, não haverá 
muitas alternativas para diferenciá-lo dos con-
correntes, além do caminho emocional.

Bons exemplos de marketing emocional po-
dem ser estimulantes para se pensar com mais 
carinho nesse assunto. Mas isso é tema para um 
próximo artigo.
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tendência é ter mais flexibilidade na forma de re-
muneração, no tempo de duração da atividade, 
no conteúdo e local de trabalho. O home office, 
prática de trabalhar em casa que começa a gan-
har terreno, será a realidade de milhões de bra-
sileiros nos próximos dez anos, sobretudo, nas 
grandes cidades sufocadas pelo trânsito caótico.

Não há dúvidas de que o empreendedorismo 
está em alta. A internet possibilitou que qualquer 
pessoa sozinha fizesse um negócio global. Além 
disso, sites como o Twitter e o Facebook, tor-
naram mais fácil para os empreendedores terem 
conhecimentos e construírem comunidades. 
Jovens que cresceram com a internet a enten-
dem de uma maneira que a maioria dos pais não 
consegue. Eles também estão percebendo que 
ter um trabalho não é uma aposta certa, como 
costumava ser. Portanto, eu acredito que mais e 
mais jovens estão escolhendo o empreendedo-
rismo. 

Aplicativos como Uber, Airbnb, e agora o 
MasterJet (que funciona como um táxi aéreo 
compartilhado), estão mudando o nosso atual 
sistema econômico. Além do IoT, que veio para 
solucionar os problemas atuais que enfrentamos 
como a crise energética e hídrica, estão ligados 
diretamente a esta revolução compartilhada, 
deixando para trás o capitalismo alimentado por 
terras e meios de produção. 

O home office, prática de tra-
balhar em casa que começa 
a ganhar terreno, será a real-
idade de milhões de brasile-
iros nos próximos dez anos.

Recrutamento e Seleção

Reflexão
 

Arnaldo Pedace

“O empreendedorismo é uma revolução silenci-
osa, que será para o século XXI mais do que a 
Revolução Industrial foi para o século XX.”

Jeffry Timmons, 1990

O mundo tem passado por várias transformações 
ao longo do tempo, principalmente no século 
XX, quando foi criada a maioria das invenções 
que revolucionou o estilo de vida das pessoas. 
Geralmente, essas invenções são frutos de 
inovação, de algo inédito ou de uma nova visão 
de como utilizar coisas já existentes, mas que 
ninguém antes ousou olhar de outra maneira. 
Por trás dessas invenções, existem pessoas 
ou equipes de pessoas com características 
especiais que são visionárias, questionam, 
arriscam, querem algo diferente, fazem acontecer 
e empreendem. Os empreendedores são 
pessoas diferenciadas, que possuem motivação 
singular, apaixonadas pelo que fazem não se 
contentam em ser mais um na multidão, querem 
ser reconhecidas e admiradas, referenciadas 
e imitadas, querem deixar um legado. Uma vez 
que os empreendedores estão revolucionando 
o mundo, seu comportamento e o próprio 
processo empreendedor devem ser estudados 
e entendidos.

O mundo do trabalho vive sua maior transfor-
mação desde a Revolução Industrial e busca um 
novo tipo de pessoas. Agora o que vale mais é 
ter formação diversificada, ser versátil, autônomo, 
conectado e dono de um espírito empreendedor.

Esqueça tudo o que você aprendeu sobre o mer-
cado de trabalho. Estabilidade, benefícios, vestir 
a camisa da empresa, jornadas intermináveis, 
hierarquia, promoção, ser chefe etc. Ainda que 
tais conceitos estejam arraigados na cabeça do 
brasileiro, quem nunca ouviu dos pais que ser 
bem-sucedido era seguir tal cartilha? Eles fazem 
parte de um pacote com cheiro de naftalina. O 
novo profissional –  autônomo, colaborativo, 
versátil, empreendedor, conhecedor de suas 

próprias vontades e ultraconectado –  é o que 
o mercado começa a demandar. 

O modelo tradicional de trabalho, que foi sonho 
de consumo de todo jovem egresso da facul-
dade nas últimas duas décadas, está ficando 
para trás. É a maior transformação desde que 
a Revolução Industrial, no século XVIII, man-
dou centenas de pessoas para as linhas de 
produção, segundo a pesquisadora inglesa, 
Lynda Gratton, professora da London Business 
School e autora do livro The Shift: The Fu-
ture is Already Here (A mudança: o futuro já 
começou, em tradução livre).

Nessa nova geração que está chegando ao 
mercado de trabalho esse fenômeno é mais ev-
idente. Hoje, poucos recém-formados se veem 
fiéis a uma única empresa por toda a vida. Em 
grande parte das universidades de elite do País, 
os alunos sequer cogitam servir a um empre-
gador. “Quando perguntamos onde eles quer-
em trabalhar, a resposta é: na minha empresa”, 
conta Adriana Gomes, professora da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
de São Paulo.

Entre os brasileiros que seguem o modelo 
tradicional, a média de permanência no em-
prego é de cinco anos, uma das menores do 
mundo, segundo o Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) – os americanos trocam mais, a cada 
quatro anos. O ritmo dinâmico inclui mudanças 
de função, de empregador e até de carreira.

A principal diferença desses jovens é que eles 
acreditaram tanto nas ideias, que foram capaz-
es de colocá-las em prática. O fato de terem 
começado tão jovens fez com que eles conse-
guissem ver os erros mais cedo, aprender com 
eles e ter sucesso a partir disso. 

O novo profissional também tem de ter jogo de 
cintura para os novos arranjos trabalhistas. A 
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O cérebro humano, talvez, seja o sistema mais 
complexo do universo, pois pode orquestrar 
comportamentos sofisticados e pensamentos, 
como linguagem, uso de ferramentas, pensa-
mento simbólico, consciência e aprendizado 
cultural. De intrincadas redes no cérebro sur-
gem extraordinárias obras de arte tecnológi-
cas e artísticas, mas a sofisticação tem um 
preço elevado.

Alterações sutis no desenvolvimento precoce 
podem levar a distúrbios neurológicos, como 
o autismo e/ou esquizofrenia. Para encontrar 
pistas sobre essas alterações, eu e minha 
equipe de pesquisadores estamos trabalhan-
do para aperfeiçoar o complexo modelo do 
cérebro in vitro. Chamamos essa abordagem 
de BMT (Brain Model Technology), ou seja, o 
que temos hoje é a tecnologia necessária para 
reproduzir um modelo de cérebro humano 
em uma placa de laboratório, gerando assim 
modelos experimentais capazes de traduzir 
de maneira muito mais fiel a realidade desses 
indivíduos.

Utilizando esses “mini-cérebros” reproduzidos 
em laboratório, temos mostrado que os neurô-
nios derivados de indivíduos com autismo são 
diferentes daqueles derivados de pessoas 
neurotípicas. Com o mesmo modelo, também 
pudemos testar como fatores ambientais, 
como o Zika vírus, por exemplo, podem cau-
sar microcefalia e outros defeitos congênitos.

 Outros grupos de pesquisa também estão us-
ando os mini-cérebros para investigar os me-
canismos moleculares e celulares da doença 
visando encontrar biomarcadores em poten-
cial e também testar fármacos que possam 
auxiliar no tratamento.

Em nossa plataforma, os mini-cérebros são 
produzidos em laboratório a partir de célu-
las-tronco de pacientes, sendo capazes de 
recriar com muito mais fidelidade as etapas 
do desenvolvimento neural. Esta tecnologia 
é um dos mais fantásticos avanços na área 

da medicina e é vista atualmente como uma 
grande oportunidade de desvendar possíveis 
tratamentos para doenças neurológicas consid-
eradas hoje incuráveis. Isso porque, a partir de 
estudos por meio dos mini-cérebros, é possível 
capturar o material genético de cada indivíduo, 
a fim de investigar como suas mutações levam a 
um quadro clínico específico e buscar, com isso, 
novas abordagens para reverter o processo com 
tratamentos farmacológicos, com potencial de 
melhorar significativamente a qualidade de vida 
dos pacientes.

Hoje, por meio dessas pesquisas, já pudemos 
obter conquistas importantes no campo cientifico. 
Uma delas foi a reprodução, pela primeira vez na 
história, do que chamamos de “mente humana”. 
O nível de sofisticação de nossa tecnologia está 
tão avançado que ao posicionarmos os mini-
cérebros em uma placa com multi-eletrodos 
para capturar a informação elétrica que corre a 
partir dessas redes neurais, foi possível detectar 
o que os cientistas chamam de LFP (Local Field 
Potential), um indício de sincronização organizada 
das oscilações neurais. O LFP pode ser observado 
in vivo, com eletrodos no crânio de uma pessoa 
(como ao fazer um eletroencefalograma ou EEG, 
por exemplo), mas nunca havia sido detectado 
anteriormente em neurônios humanos in vitro. 
Com essa descoberta fenomenal podemos agora 
afirmar que esses mini-cérebros humanos têm 
mentes próprias, ou seja, o que fomos capazes 
de gerar em laboratório é algo muito próximo de 
um cérebro humano consciente.

Ainda mais recentemente, eu e minha equipe da 
Universidade da Califórnia também conseguimos 
descobrir um tratamento inovador para a 
Síndrome de Aicardi-Goutieres, uma doença 
rara que compromete os movimentos, a fala e 
outros aspectos do organismo. Com os estudos, 
foi possível descobrir que a doença reage a 
um elemento que é do próprio organismo, 
denominando-se uma doença autoimune. Dessa 
forma, foi possível associar essa mesma resposta 
anti-inflamatória aos casos dos portadores do 

Dr. Alysson R. Muotri

Como a neurociência vai 
impactar o futuro da saúde?

Opinião

Pesquisas realizadas em 
mini-cérebros humanos 
reproduzidos em labo-
ratório prometem revo-
lucionar a medicina na 
busca por possíveis trat-
amentos para distúrbios 
neurológicos.

vírus HIV, utilizando fármacos (antirretrovirais) já 
existentes no mercado para tentar um possível 
tratamento para a síndrome rara, na tentativa de 
diminuir a atividade desses elementos endógenos 
(internos) do genoma, com a intenção de reduzir 
a resposta inflamatória e evitar a morte celular. E 
os resultados foram ótimos, pois o mini-cérebro 
se comportou de forma normal, sem sequelas.

Por terem características semelhantes, a nova 
descoberta também pode contribuir para o 
tratamento do autismo e outras condições 
neurológicas aonde a neuroinflamação exerce 
papel fundamental, como na esquizofrenia, 
ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica) e o mal de 
Alzheimer.

Isso demonstra como as pesquisas realizadas 
com os mini-cérebros trarão um avanço 
revolucionário para a medicina nos próximos 
anos. A grande vantagem desse processo 
é que começamos a abrir uma possibilidade 
viável para o teste de fármacos, sem utilizar o 
próprio paciente e, mesmo assim, conseguindo 
definir um tratamento mais adequado para cada 
indivíduo. Desta forma, em um futuro próximo, 
médicos poderão testar vários medicamentos, 
bem como suas doses, no mini-cérebro de 
uma pessoa antes de prescrever uma receita, 
gerando uma forma de medicina personalizada 
para cada paciente.

Dr. Alysson R. Muotri é biólogo molecular, professor 
da Faculdade de Medicina da Universidade da 
Califórnia (UCSD) e Chief Scientific Officer da startup 
de biotecnologia TISMOO, primeiro laboratório do 
mundo exclusivamente dedicado à medicina 
personalizada com foco no Transtorno do Espectro 
do Autismo e outros transtornos neurológicos de 
origem genética.
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Assim como em quase todas as profissões, 
o jornalista também precisa se especializar. 
No mundo de hoje quem entende de tudo? 
Ninguém. Nem mesmo o outrora onipotente e 
semideus doutor em Medicina. Hoje, os médi-
cos admitem tranquilamente que trabalham 
em equipe e em equipes multidisciplinares – 
médicos e paramédicos –, porque nenhum 
médico consegue ser expert em tudo, princi-
palmente quando se trata do corpo humano. 

Mas os jornalistas, na sua imensa maioria, co-
brem acontecimentos e realizam entrevistas, 
em todas as áreas do conhecimento. É claro 
que existem os especialistas. Tem o jornalista 
da política, o da economia e até o da saúde. 
Mas esses últimos – quase sempre mulheres 
– são bem mais raros.

Muito bem. Então acontecem desgraças ao 
vivo nas entrevistas com médicos. Muitos de-
les já começam a reclamar antes de sequer ver 
quem os entrevistará. Temem as homéricas 
besteiras que vêm com as perguntas de quem 
não entende absolutamente nada do assunto 
do doutor.

Ah – mas dirão alguns – o público em geral 
também não entende, então o jornalista 
pergunta o que o público quer saber. Não! 
Não é bem assim. O público não sabe, mas 
o entrevistado sabe e o entrevistador precisa 
saber também para não perguntar cretinices. 

Um dos médicos do nosso Portal 

SAÚDE&LIVROS me contou, em off, que depois 
da infeliz introdução, feita pela apresentadora 
de um jornal de uma TV importante que estava 
para entrevistá-lo, ao vivo nos estúdios, ele deu 
a seguinte resposta à primeira pergunta que lhe 
foi feita: “ – Minha filha, tudo isso que você disse 
faz parecer que eu receito veneno aos meus 
pacientes”.

Outro me contou que organizou, na faculdade 
onde leciona, um evento para jornalistas. O ob-
jetivo era informar melhor os profissionais da im-
prensa sobre um problema de saúde que vinha 
tendo coberturas pouco científicas, confusas e/
ou equivocadas. Preparou-se um auditório, um 
belo café da manhã como recepção, uma mesa 
formada pelas maiores autoridas médicas na 
questão em debate e então ninguém apareceu. 
Nenhum jornalista sequer. Se eu tivesse ido – e 
eu iria, se pudesse – seria a única num auditório 
preparado para a coletiva, que abrigaria uma 
centena. Isso na maior universidade médica do 
País! 

Por que será que os jornalistas não 
foram?

Porque sentiram-se ofendidos como fato de 
os médicos quererem esclarecê-los melhor? 
Pensaram que os médicos queriam ensinar-lhes 
a própria profissão? Ou foi porque imaginaram 
que havia algum interesse da indústria farmacêu-
tica por trás da coletiva?

Já escrevi antes, num site de política, sobre o 

Isabel Fomm de Vasconcellos

“Úlcera se cura com 
água”

Saúde feminina

Acreditar que a indústria 
farmacêutica cria doenças 
para vender remédios é 
uma atitude indigna da 
inteligência dos nossos 
bons profissionais de 
mídia.

42  | Nov/Dez – 2017



preconceito que a mídia em geral tem contra 
a indústria farmacêutica. Um preconceito que 
todos que trabalham na área conhecem bem. 
Como se a indústria farmacêutica, em vez de sal-
var e prolongar vidas (como vem fazendo com 
brutal acerto nos últimos cinquenta anos), fosse 
uma máquina de “criar-doenças-para-vender-
remédios”.

Em 1984, convidada por meu irmão, Alvan, que 
dirigia a TV Gazeta, criei o primeiro programa 
médico da TV brasileira: o Junta Médica, apre-
sentado pelo doutor Celso Barreiros (também, 
à época, noticiarista da TV Cultura, já que, além 
de médico, ele era jornalista), produzido por 
mim, com a colaboração da Associação Paulis-
ta de Medicina. Até então, eu trabalhava como 
redatora e produtora na RTV de uma agência de 
marketing especializada em promover os grupos 
médicos – hoje operadoras, planos de saúde – 
que começavam a crescer em nosso meio, como 
à época, a pequena Amil. Daí o convite do meu 
irmão. Mas se relacionar com os grandes nomes 
da Medicina era completamente diferente de 
trabalhar com marketing de saúde, claro. Assim, 
a Associação Paulista de Medicina (onde, nos 
anos 1990, dirigi e viabilizei comercialmente a 
produção de uma videoteca médica, criada pelo 
seu então presidente Dr. José Knoplich) foi me 
ensinando muita coisa.

Quando estávamos há três meses no ar, pela 
TV Gazeta, vendemos o patrocínio do programa 
para a Pfizer. O executivo de marketing era o 
Ricardo Riedel, CEO de várias indústrias, mais 
tarde, em vários países. Logo depois, a Searle 
quis entrar com cotas de patrocínio, mas a Pfizer 
comprara todas as cotas. O diretor médico da 
Searle era o Dr. Mário Grieco, hoje um dos mais 
respeitados executivos da indústria, com uma 
brilhante carreira internacional, e a quem, há 
pouco tempo, entrevistei para o meu programa 
SóLivros, porque ele acaba de lançar um novo 
livro. (Mário é também um ótimo escritor, coisa 
mais comum do que se pensa, entre médicos). 
Criamos então, para o Mário e a Searle, um 
programa com médicos pediatras, já que eles 
tinham vários produtos nesse linha.

Durante três décadas, entrevistei na TV – e 
ainda entrevisto hoje, em WebTV – alguns dos 
mais importantes médicos do Brasil. Quando 
começamos a fazer programas médicos, eu 
produzia e apresentava um programa chamado 
Condição de Mulher, e apenas produzia os 

programas médicos. Mas, a partir de 1999, 
comecei a produzir e também a apresentar 
o meu “Saúde Feminina” na Rede Mulher de 
Televisão, hoje Record News.

Daí vem a razão de alguns dos meus colegas 
na mídia me apelidarem de “Garota Propaganda 
da Indústria Farmacêutica”, coisa que eu abso-
lutamente nunca fui. Programas médicos patro-
cinados pela indústria são coisa bem diferente 
de vídeos ou webprogramas produzidos pela 
indústria.

É claro que uma indústria vai patrocinar assuntos 
nos quais ela tem interesse. Mas “assunto” não 
quer dizer “conteúdo”.

Bom, estou contando toda essa história porque 
estive em uma coletiva de imprensa, promovida 
por uma grande indústria farmacêutica, em que 
não havia nenhum jornalista de grande veículo. 
Nenhuma TV. Nenhum grande jornal. Nenhuma 
grande rádio. Nenhum editor desses veículos 
importantes mandou um dos seus repórteres ou 
colunistas de saúde para lá.

Por que?

Penso que seja por puro preconceito. Pela falsa 
premissa de que um encontro promovido por 
uma grande indústria farmacêutica será a veic-
ulação apenas dos interesses dessa indústria. 
Mas é muito, muito mais que isso. É informação 
de saúde, acima de qualquer suspeita, por al-
guns dos melhores médicos das melhores fac-
uldades do País. 

No exterior, na Europa e nos EUA, os médicos 
recebem da indústria para participarem desse 
tipo de evento, e ninguém acha isso “antiético” 
ou imoral. Os estudantes de Medicina ganham 
brindes da indústria, livros, material didático, e 
todo mundo vê isso como muito natural. Sabe 
por quê? Porque só se compra opinião de quem 
tem a opinião à venda.

A maioria absoluta dos médicos não está à ven-
da. Assim como também não estão à venda os 
jornalistas sérios.

Lembro-me de ter recepcionado, há muitos 
anos, um professor da Universidade Federal de 
Minas Gerais, que veio a um simpósio médico, 
organizado por uma indústria que estava lançan-
do um remédio novo para úlceras estomacais. 
Ele, o médico, foi entrevistado em nosso pro-
grama, e quando pediram a ele a sua conclusão 

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

final sobre o assunto, ele disse: “ – Mas de 
qualquer maneira não podemos nos esquecer 
de que úlcera se cura com água”.

O laboratório em questão pagara a ele a viagem, 
a hospedagem cinco estrelas, dera a ele uma 
vasta literatura sobre o medicamento que estava 
sendo lançado, mas, nem por isso, a opinião dele 
mudou.

Precisamos, no nosso País de poucas credibili-
dades, entender que essa relação médico-in-
dústria farmacêutica não é sinônimo de mercado 
de opiniões de saúde. O lançamento de um novo 
medicamento se baseia em pesquisas, que são 
resultado de investimentos de um a dois bilhões 
de dólares, como explica o Dr. Mário Grieco. Por 
isso, os remédios não são sempre baratos.

E a indústria que os pesquisou tem apenas 20 
anos para recuperar o investimento, antes que 
o remédio possa ser fabricado por qualquer 
concorrente dela, como “genérico”. Os médicos 
convidados a falar sobre novos medicamentos 
em simpósios e coletivas de imprensa não ti-
veram suas opiniões compradas pela indústria, 
mas, sim, baseadas em fatos científicos e em 
estudos que eles próprios entenderam como 
corretos.

Acreditar que a indústria farmacêutica cria 
doenças para vender remédios, que só pensa 
em lucros astronômicos e que os que colaboram 
com ela, sejam médicos, profissionais da saúde, 
pesquisadores ou jornalistas, têm sua opinião 
“vendida”,  é uma atitude, a meu ver, indigna da 
inteligência dos nossos bons profissionais de 
mídia.
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Os Indicadores FarmaSus-
tentável completarão, em 
2018, dez anos de existên-
cia. E para celebrar essa con-
quista, a Interfarma lançará o 
Projeto denominado Farmas 
Mais Sustentáveis.

Marcelo Weber e Renata Schott

Dez anos de Indicadores 
FarmaSustentável

Responsabilidade 
Social

Foi lançado, na última semana de outubro, du-
rante a 5ª Jornada de Responsabilidade Social – 
Inovação e Ética por um Futuro Mais Saudável”, 
promovida pela Interfarma, o Relatório de Suste-
ntabilidade Interfarma 2017. 

Como destacado pela Sra. Maria José Delgado 
Fagundes – Diretora de Sustentabilidade e In-
ovação da Interfarma:

“Apesar do momento difícil na economia, 
que tem forçado empresas a serem mais 
cautelosas em seus investimentos, o Relatório 
de Sustentabilidade da Interfarma, edição 
2017, revela que mais de R$ 3,2 bilhões 
foram investidos em ações e iniciativas neste 
segmento. Isso impactou cerca de 13 milhões de 
pessoas com ações sociais, realizadas em 2016, 
por 28 farmacêuticas associadas – universo 
de empresas que enviaram seus dados para a 
confecção do documento”. 

É importante ressaltar que entre os diversos 
indicadores aplicados no desenvolvimento do 
Relatório de Sustentabilidade Interfarma, os In-
dicadores FarmaSustentável são os únicos volta-
dos, exclusivamente, ao Mercado Farmacêutico 
Brasileiro.  

Lançados em 2008, durante o 32ª Lupa de Ouro, 
os Indicadores FarmaSustentável completarão, 
em 2018, dez anos de existência. E para celebrar 
essa conquista, a Interfarma, em parceria com a 
MW2 Health|Tech Company, lançará, no próxi-
mo ano, um Projeto denominado Farmas Mais 
Sustentáveis. O Projeto será composto por uma 
série de iniciativas junto às empresas associadas 
à Interfarma. E todas enfatizando os seguintes 
pontos. 

• Reforçar o papel de Guia dos Indica-
dores FarmaSustentável na implantação e aval-
iação de Práticas e Negócios Sustentáveis.

• Posicionar os Indicadores, junto aos 
principais públicos de interesse, como o com-
promisso do setor com Práticas e Negócios 
Sutentáveis.

• Ampliar o nível de engajamento das 
empresas do Setor ao tema da Sustentabilidade.

Voltando ao Relatório de Sustentabilidade 2017 
Interfarma, é importante apresentar, por meio da 
compilação de alguns números e indicadores, 
como o setor tem evoluído a cada ano. E, como 
o tempo, tem sido um importante agente de mu-
dança e amadurecimento do setor, no que diz 
respeito, a adoção da Sustentabilidade como um 
pilar estratégico. 

Observados mais atentamente, todos os númer-
os do relatório impressionam. Eles mostram que 
quase 54 milhões de pessoas de baixa renda 
foram beneficiadas por programas de acesso à 
saúde. As empresas realizaram 58 campanhas 
de prevenção e conscientização em 2016, além 
de ações para ampliar o acesso por meio dos 
atendimentos em SACs. O impacto estimado 
dessas iniciativas ultrapassa 500 milhões de pes-
soas.

Apesar do foco no acesso, as empresas também 
estiveram atentas ao uso responsável de me-
dicamentos. Mais de 80% delas possuem pro-
gramas com esse objetivo.
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Ética

Tema em evidência no País e princípio funda-
mental entre as associadas da Interfarma, o 
relatório mostra que 100% das empresas re-
spondentes têm iniciativas contra a corrupção e 
quase mil ações foram realizadas para promov-
er e difundir princípios éticos. Todas seguem o 
Código de Conduta da Interfarma.

Quase R$ 3 milhões foram despendidos em 
programas de Compliance para fornecedores, 
mostra o relatório. “Esses dados provam que os 
conceitos trabalhados e discutidos no Código de 
Conduta, de fato, são parte da rotina das empre-
sas”, afirma Maria José.

Além de investir em ética, as empresas têm 
investido na qualificação dos colaboradores. 
Foram mais de R$ 48 milhões em 2016. “Existe 
uma preocupação com os funcionários, e eles 
percebem isso”, observa Maria José. Tanto que o 
índice de turnover (rotatividade de funcionários) 
das empresas foi de apenas 17% em 2016, 
enquanto a média nacional é de 38,5%.

Engajamento e 
voluntariado

O percentual de colaboradores do setor envolvi-
dos em ações de voluntariado supera em 70% 
a média nacional. Foram mais de 4.400 pessoas 
em 2016, que participaram de programas pro-
movidos por 68% das empresas respondentes 
ao relatório. “Isso mostra que realmente há en-
gajamento”, avalia Maria José.

Além disso, as empresas doaram mais de 12 
milhões de unidades de vacinas, número prati-
camente duas vezes maior que no ano anterior. 
Também ocorreram doações de outros medica-
mentos para ONGs e para postos públicos de 
saúde.

Inovação

Os investimentos em inovação cresceram 67%, 
saindo de R$ 86 milhões em 2015 para R$ 
143,5 milhões em 2016. Neste quesito, foram 
consideradas inovações de produtos, sejam eles 
bens ou serviços, e de processos. O relatório 
mostra que 74% das empresas respondentes 
implementaram programas locais de pesquisa e 
desenvolvimento.

Esse dado é relevante porque está diretamente 
relacionado com o desenvolvimento da econo-
mia nacional. Hoje, o País ocupa uma posição 
expressiva como mercado farmacêutico, o oitavo 
lugar, mas está apenas no 15º no que diz res-
peito às pesquisas clínicas. O avanço delas, re-
flexo dos investimentos atuais em inovação, tem 
forte ligação com o desempenho do setor nos 
anos que estão por vir.

Aderiram ao relatório, 28 empresas associadas. 
São elas: Abbott, AbbVie, Allergan, Amgen, As-
tellas, Besins, Bristol-Myers Squibb, Boehringer 
Ingelheim, Celgene, Chiesi, Daiichi Sankyo, Fer-
ring, GlaxoSmithKline, Grünenthal, Janssen, Leo 
Pharma, Lilly, Lundbeck, Merck S.A., MSD, No-
vartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Sanofi, Servi-
er, Shire e Takeda.

“É muito importante que as empresas entendam 
a relevância desse Relatório de Sustentabilidade, 
pois quanto maior for a adesão, mais expressivos 
serão os números e mais impacto haverá na so-
ciedade”, enfatiza Antônio Britto, Presidente-Ex-
ecutivo da Interfarma.

Para acessar o relatório completo, faça o down-
load em

http://www.interfarma.org.br/uploads/assinatu-
ras/email-triangulo.png

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
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Deborah Portilho

O “alto renome” e a 
proteção da marca 
em todas as classes

Propriedade Industrial

Desde 2004, quando o Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) normalizou pela primeira 
vez os procedimentos para o reconhecimento do 
“alto renome”, previsto pelo art. 1251  da Lei da Pro-
priedade Industrial nº 9.279/1996 (LPI), inúmeras 
marcas dos mais variados segmentos de mercado 
tiveram seu alto renome declarado. Entretanto, ape-
nas no primeiro semestre de 2017 é que as primeiras 
marcas farmacêuticas obtiveram tal reconhecimento 
pelo INPI. São elas: 

 ASPIRINA, ENO, VIAGRA e NEOSALDINA2 .

Mas, o fato mais curioso é que, apesar de a 
declaração de alto renome conceder o mesmo grau 
de proteção para todas essas e outras marcas, na 
prática, os benefícios desse status variam de mar-
ca para marca. E, para entender como e porque 
essa variação ocorre, é preciso compreender o real 
propósito da declaração de alto renome pelo INPI, o 
qual é, geralmente, interpretado de forma incorreta.

Antes, contudo, é importante apresentar uma breve 
explicação sobre (i) o que é o alto renome; (ii) quais 
marcas podem requerer esse reconhecimento ao 
INPI; e (iii) em que consiste a “proteção especial, em 
todos os ramos de atividade”, prevista pelo art. 125 
da LPI.

Sobre os itens (i) e (ii), diríamos, resumidamente, 
que, para uma marca ser considerada de alto re-
nome, é preciso que ela seja distintiva; esteja regis-
trada no Brasil; que sua reputação e prestígio ultra-
passem as fronteiras do seu segmento de mercado 
originário, sendo reconhecida por ampla parcela 
do público brasileiro em geral; e que ela tenha uma 
“eficácia simbólica” capaz de atrair os consumidores 
por sua simples presença em produto e/ou serviço, 
ainda que de segmento totalmente distinto3 .

Assim sendo, em princípio, todas as marcas 
(farmacêuticas ou de outros segmentos), que se 
enquadrem na definição supra e preencham os 
requisitos em questão, podem ser objeto de um 
pedido de declaração de alto renome e obter a 
“proteção especial”, mencionada no item (iii), citado 
acima no segundo parágrafo.

Mas em que exatamente consiste essa “proteção 
especial”? 

Sobre esse ponto, vale notar que quando o INPI 
concede o registro a uma determinada marca 
para identificar um dado produto ou serviço, 
isso significa que aquela marca está automati-
camente protegida, em todo o território nacional, 
para identificar aquele(s) produto(s)/serviço(s) 
naquela classe específica.  Essa é a proteção 
“comum” a que todas as marcas regularmente 
registradas têm direito e que pode ser obtida em 
qualquer classe de produto/serviço do Sistema 
de Classificação Internacional de Marcas4, em 
que o titular efetivamente atue, de forma direta 
ou indireta. Por seu turno, às marcas declaradas 
de alto renome é concedida proteção em todas 
as 45 classes do referido sistema de classificação 
e, justamente pela extensão dessa proteção, ela 
é considerada “especial”.  

Entretanto, diferentemente do que possa pare-
cer, o propósito dessa “proteção em todas as 
classes” não é conferir à marca de alto renome 
um registro em cada uma das 45 classes da 
classificação marcária, mas sim a possibilidade 
de impedir que terceiros registrem marcas iguais 
ou semelhantes em qualquer uma dessas 45 
classes. Considerando que, como já dizia Con-
fúcio,“uma imagem vale mais que mil palavras”, 
utilizamos uma figura que ilustra a proteção 
de alto renome concedida pelo INPI à marca 
VIAGRA, registrada na Classe Internacional 05, 
para identificar medicamentos:

 

Especificamente no caso da marca VIAGRA, 
cabe notar que existem vários pedidos de reg-
istro para essa mesma marca, depositados por 

Importante lembrar que, 
se determinada marca 
preencher os requisitos para 
ter seu alto renome declara-
do, essa declaração deve ser 
solicitada.
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diferentes empresas, em diversas classes – para 
identificar produtos totalmente distintos de me-
dicamentos, tais como: amendoins, bebidas, 
guindastes, transportes, baterias e até roupas e 
acessórios –, todos aguardando decisão sobre 
as oposições apresentadas pela empresa Pfiz-
er, titular da marca original. Considerando que 
a proteção concedida originalmente para essa 
marca abrange apenas medicamentos e produ-
tos/serviços afins (cosméticos ou serviços médi-
cos, por exemplo), a Pfizer teria certa dificuldade 
para conseguir o indeferimento desses pedidos 
de registro em classes tão distintas. Mas como a 
marca VIAGRA teve seu alto renome reconhe-
cido em abril de 2017, dois desses pedidos de 
registro já foram indeferidos pelo INPI, com base 
no art. 125 da LPI, e os outros, em breve, tam-
bém terão o mesmo destino. 

Assim, resta apenas esclarecer por que os 
efeitos práticos dos benefícios do alto renome 
variam de marca para marca. A explicação é sim-
ples: tendo em vista que a finalidade principal do 
alto renome é impedir o registro de marcas iguais 
ou semelhantes em classes distintas, se determi-
nada marca é muito prestigiada, mas não é visa-
da pelos piratas “caroneiros”, a declaração de 
alto renome não terá tanta utilidade prática como 
no caso da marca VIAGRA. As marcas ASPIR-
INA e NEOSALDINA, por exemplo, podem até 
terem sido imitadas por concorrentes, mas não 
foram depositadas por terceiros para identificar 
produtos ou serviços em classes distintas. Por-
tanto, na prática, os benefícios auferidos pela 
Pfizer com o reconhecimento do alto renome da 

marca VIAGRA são, comparativamente, maiores do 
que aqueles auferidos pelas empresas Bayer e pela 
Takeda, titulares das marcas ASPIRINA e NEOSAL-
DINA, respectivamente.

Por fim, quanto às marcas BAYER e ENO, vale notar 
que, por serem marcas formadas por um número 
menor letras, a possibilidade de elas estarem pre-
sentes na formação de outras marcas é muito maior 
do que as marcas mais longas. A título de exemplo, 
podem ser citadas a marca “B BAYERVENTO TEC-
NOLOGIA AEROMECANICA” (na forma mista), 
registrada pela empresa de mesmo nome, na classe 
NCL(7) 11, para identificar ventiladores, exaustores, 
cabines de pintura, entre outros, e a marca LUQUE-
NO (na forma nominativa), da empresa Cropchem 
Ltda, registrada também na classe 05, mas para 
identificar fungicidas, herbicidas e inseticidas. 

Seja como for, é sempre importante lembrar que, se 
determinada marca preencher os requisitos para ter 
seu alto renome declarado, essa declaração deve ser 
solicitada, pois, como já discutimos em artigo ante-
riormente publicado nesta mesma coluna, intitulado 
“Quem tem direito ao Alto Renome5?” , existem out-
ras vantagens proporcionadas pela declaração de 
alto renome. Além do mais, desde a publicação das 
Resoluções nº 107/2013 e nº 172/2016 pelo INPI, 
a validade da declaração passou de cinco para dez 
anos, sendo que, durante o último ano de vigência, o 
titular poderá apresentar ao INPI novo requerimento 
de reconhecimento do alto renome daquela marca, 
instruído com dados recentes. Assim, mesmo que a 
marca em questão não identifique um medicamento, 
certamente, o reconhecimento do seu alto renome 

pelo INPI poderá cortar o mal pela raiz e evitar 
muitas “dores de cabeça” causadas pela con-
vivência indesejada com uma marca idêntica, 
ainda que em outro segmento de mercado.
Referências:

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será 
assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. 

2. Disponível em: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquiv-
os-dirma-1/inpimarcas_marcasdealtorenomeemvigncia_29082017_PA-
DRO.pdf 

3. Como a LPI não define o alto renome, essa atribuição cabe ao INPI e 
a definição atualmente em vigor consta da Resolução INPI nº 107/2013, 
atualizada pela Resolução INPI Nº 172/2016: Art. 1º Para efeitos desta 
Resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo de-
sempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e 
cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, ex-
orbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de 
sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, 
da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante 
capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença. 
Art. 3º A comprovação da alegada condição de alto renome deverá es-
tarvinculada a três quesitos fundamentais: I. Reconhecimento da marca 
por ampla parcela do público brasileiro em geral; II. Qualidade, reputa-
ção e prestígio que o público brasileiro em geral associa àmarca e aos 
produtos ou serviços por ela assinalados; e III. Grau de distintividade e 
exclusividade do sinal marcário em questão. 

4. O Sistema de Classificação Internacional de Marcas, também conhe-
cido como Classificação de Nice, con¬tém 34 classes de produtos e 11 
classes de serviços. 

5. Disponível em: http://dpm.srv.br/revista/130/index.html. Acesso em 
04.11.2017.

Deborah Portilho é Advogada especializada em marcas, 
com particular foco na área farmacêutica, professora de 
Diretito de Propriedade Industrial do Curso LL.M. Direito 
Corporativo do IBMEC/RJ e Sócia Diretora da D. Portilho 
Consultoria e Auditoria de Marcas.
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Eurofarma conquista 
pentacampeonato nos 
Jogos Sindusfarma

Aconteceu

A Eurofarma sagrou-se pentacampeã dos Jogos 
Sindusfarma, alcançando 244 pontos ao conquistar 
os títulos da natação, basquete feminino e society 
sênior, na 22ª e última semana de competições, real-
izada no final de novembro, no Sesi Cotia (SP). O Bu-
tantan ficou na 2ª posição, com 178 pontos, depois 
de ganhar o título do vôlei feminino. A Bayer ficou 
com o 3º lugar, com 114 pontos.

A competição teve duração de seis meses e reuniu 
atletas de dez empresas associadas como Aché; Al-
lergan; Amgen/Bergamo; AstraZeneca; Baxter; Bay-
er; Biolab; Butantan; Eurofarma e Prati Donaduzzi. As 
disputas ocorreram em seis locais: Sesi Cotia, clube 
Aché, Eurofarma, Cluber Bayer, kartódromo Aldeia 
da Serra e Sesi Santo André.

A Eurofarma conquistou o título do Basquete femi-
nino e masculino; futebol de campo; futebol society 
máster, sênior; futsal feminino e masculino; kart; jo-
gos de salão e natação. O vice-campeão Butantan 
foi campeão do atletismo, tênis e vôlei feminino. Já 
a terceira colocada Bayer conquistou os títulos no 
society feminino e no tênis de mesa.

A coordenadora da equipe da Eurofarma, Adriana 
Rodrigues, comemorou o desempenho dos atletas 
da empresa e a quinta taça conquistada. “Nossos 
atletas estão de parabéns. Foram muitas conquistas, 
transpiração, orgulho de vestir a camisa da empresa, 
e a coroação veio com o quinto título dos Jogos”, 
disse Adriana.

e-Sports

Neste ano, os Jogos Sindusfarma tiveram novidades. 
Uma delas foi a modalidade, e-Sports integrada ao 
calendário que contou com a participação de 12 at-
letas. Os gamers competiram no jogo Fifa 2018, no 
console Playstation 4. 

Além do e-Sports, as disputas ocorreram em outras 
11 modalidades: atletismo, basquete, futebol de 
campo, futebol society, futsal, jogos de salão (xadrez, 

A Eurofarma sagrou-se pen-
tacampeã dos Jogos Sindus-
farma, alcançando 244 pon-
tos. O Butantan ficou na 2ª 
posição, com 178 pontos, e 
a Bayer ficou com o 3º lugar, 
com 114 pontos.bilhar e tênis), kart, tênis, tênis de mesa e vôlei.

Veja quadro abaixo com os campeões de 
cada modalidade.

   

 

Jogos Sindusfarma 2017  
Atletismo - Butantan  

Basquete Feminino - Eurofarma  

Basquete Masculino - Eurofarma  

 e-Sports - Baxter  

Futebol de Campo - Eurofarma  

Futebol Society Feminino - Bayer  

Futebol Society Masculino - Adulto Baxter  

Futebol Society Masculino - Máster - Eurofarma 

Futebol Society Masculino - Sênior - Eurofarma 

Futsal Feminino - Eurofarma  

Futsal Masculino - Eurofarma  

Jogos de Salão (bilhar, pebolim e xadrez) - Eurofarma  

Kart - Eurofarma  

Natação - Eurofarma  

Tênis - Butantan  

Tênis de Mesa - Bayer  

 Vôlei Feminino - Butantan  

Vôlei Masculino - AstraZeneca  
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Atletismo - Butantan  

Basquete Feminino - Eurofarma  

Basquete Masculino - Eurofarma  

 e-Sports - Baxter  

Futebol de Campo - Eurofarma  

Futebol Society Feminino - Bayer  

Futebol Society Masculino - Adulto Baxter  

Futebol Society Masculino - Máster - Eurofarma 

Futebol Society Masculino - Sênior - Eurofarma 

Futsal Feminino - Eurofarma  

Futsal Masculino - Eurofarma  

Jogos de Salão (bilhar, pebolim e xadrez) - Eurofarma  

Kart - Eurofarma  

Natação - Eurofarma  

Tênis - Butantan  

Tênis de Mesa - Bayer  

 Vôlei Feminino - Butantan  

Vôlei Masculino - AstraZeneca  

Eurofarma: maior vencedora dos Jogos Sindusfarma Futsal feminino de ouro da Bayer 

Meninas do Butantan comemoram título do vôlei



O ácido fólico é fundamen-
tal em todos os momentos 
da vida, mas, principal-
mente, durante a gestação 
para garantir a correta for-
mação dos bebês. Os esforços para 

garantir a ingestão 
correta de ácido fólico

No Consultório

O ácido fólico é uma vitamina importante, prin-
cipalmente na gestação. É por meio dela que os 
genes que recebemos dos nossos pais ficam 
mais qualificados para as suas diversas funções, 
a adequada formação estrutural dos bebês.  

Na verdade, o ácido fólico é fundamental em to-
dos os momentos da vida do indivíduo. Porém, 
durante a gestação deve haver uma suplemen-
tação. O fato é que a administração de ácido 
fólico no momento certo e na dosagem certa 
garante a correta formação dos bebês. Entre-
tanto, no Brasil, alguns estudos epidemiológicos 
mostram que a gravidez não programada atinge 
50% das mulheres brasileiras. Com isso, há 
riscos de não haver uma ingestão adequada da 
vitamina nesse período.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda a ingestão de 400 microgramas por 
dia, pelo menos 30 dias antes da concepção e 
no primeiro trimestre da gravidez.

Na tentativa de mudar esse quadro, o Governo 
brasileiro aderiu, em 2002, às medidas de forti-
ficação de farinhas com ácido fólico, minimizan-
do os riscos de uma gravidez não programada 
iniciar em situação de carência grande de ácido 
fólico no organismo materno.

A resolução da Anvisa determinou a adição 
obrigatória de 4,2 mg de ferro e de 150 µg de 
ácido fólico nas farinhas de trigo e milho. Portan-
to, toda a população brasileira tem condições de 
ingerir o ácido fólico (e também o mineral Ferro) 
ao longo do ano.

Dr. Antonio Cabral 

Para explicar melhor esse assunto, entrevis-
tamos o Prof. Dr. Antonio Cabral, Doutor em 
Obstetrícia pela UNIFESP e Professor Titular de 
Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
que esclareceu pontos importantes sobre o 
tema. Segundo ele, acredita-se que mais de um 
milhão de indivíduos deixaram de nascer porta-
dores de anomalias estruturais em decorrência 
do uso do ácido fólico como suplemento ou 
como medida de fortificação alimentar. Saiba 
mais.

Revista UPpharma - O que é o áci-
do fólico e qual sua importância na 
gestação?

Dr. Antonio Cabral - O ácido fólico é a vi-
tamina B9 na forma sintética. Esse micronutri-
ente desempenha um papel fundamental em 
diversas funções do organismo humano, sendo 
na gravidez fundamental para a formação mor-
fológica do indivíduo. Sua presença no corpo 
humano promove a qualificação do DNA hu-
mano por meio de um processo denominado 
“Metilação”. Através do ácido fólico, os genes 
que recebemos dos nossos pais ficam mais 
qualificados para as suas diversas funções, en-
tre elas a determinação da adequada formação 
estrutural dos bebês.  

Quais problemas previne? Quais 
doenças podem acometer os bebês 
pela carência da vitamina?

A administração de ácido fólico no momen-
to certo e na dosagem certa garante a correta 
formação dos bebês. A formação estrutural 
dos fetos depende do bom funcionamento dos 
chamados genes (contidos nos cromossomos) 
dependentes do folato. Nesse contexto as cri-
anças herdam genes dos pais e eles funcionarão 
corretamente a partir da ação auxiliar de algu-
mas vitaminas, entre elas o ácido fólico. Entre os 
vários genes, há os que definem aspectos mor-
fológicos importantes do bebê, como por exem-
plo, o fechamento da coluna vertebral, os lábios 
e o palato, as câmaras cardíacas etc. A presença 

Prof. Dr. Antonio Cabral
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do ácido fólico desde os momentos iniciais da 
formação do bebe resulta em adequada estru-
turação morfológica fetal. 

Qual a dosagem certa da vitamina na 
gestação? É preciso tomar durante 
toda a gravidez?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
recomenda a ingestão de 400 microgramas 
por dia há mais de 20 anos, e deve ocorrer pelo 
menos 30 dias antes da concepção e no primeiro 
trimestre da gravidez. Essa recomendação foi re-
forçada por inúmeras instituições responsáveis 
pela saúde perinatal em todo mundo. No Brasil, 
esta mesma recomendação foi instituída pela 
Federação Brasileira das Sociedades de Gineco-
logia e Obstetrícia (Febrasgo) e pelo Conselho 
Federal de Medicina (CFM). O uso depois de ul-
trapassado os três primeiros meses da gravidez 
deve ser mantido em níveis mais baixos, em tor-
no de 0,240 mg diários, apenas para promover 
benefícios gerais a saúde fetal. 

Existe o risco da superdosagem da vi-
tamina? Nesse caso, quais problemas 
ou complicações isso pode trazer?

Sim, a superdosagem de ácido fólico também 
traz riscos para as mães e para os bebês. No 
caso da gestante o excesso de ácido fólico em 
seu sangue pode promover alterações compet-
itivas com outras vitaminas, principalmente do 
complexo B. Assim uma mulher com excesso de 
ácido fólico (vitamina B 9) pode mascarar ou in-
duzir a deficiência da vitamina B12, muito impor-
tante na saúde da gestante. No caso dos fetos 
e neonatos o excesso de ácido fólico pode con-
tribuir na gênese de doenças ligadas à cognição 
(comportamental), como o autismo, síndrome 
com múltiplas causas. Alguns estudos recentes 
mostram a possibilidade do ácido fólico em ex-
cesso contribuir na vida fetal para uma expressão 
genética equivocada, comprometendo alguns 
genes, ditos folatos dependentes, levando estas 
crianças a terem dificuldades nas questões cog-
nitivas e emocionais.

O ácido fólico deve ser tomado so-
mente durante a gestação ou a mul-
her deve utilizar também em outras 
ocasiões? Em quais outros momentos 
deve-se ingerir a vitamina?

O ácido fólico é importante em todos os momen-
tos da vida do indivíduo. A ingestão por meio 
de alimentos, como a fortificação de farinhas, é 
suficiente em quase todas as fases da vida, ex-
ceto na gravidez quando é necessária a suple-
mentação adicional. No Brasil, a fortificação de 
farinhas de trigo e milho foi instituída pela Res-
olução RDC nº 344, de 13 de dezembro de 
2002, emitida pela Anvisa. A resolução determi-
nou a adição obrigatória de 4,2 mg de ferro e 
de 150 µg de ácido fólico nas farinhas de trigo e 
milho. Portanto, toda a população brasileira pode 
ingerir o ácido fólico (e também o mineral Ferro) 
ao longo dos dias e dos anos.

Porém, a suplementação adicional com 0,4 
mg diários somente se justifica no período da 
pré-concepção e nos três primeiros meses da 
gravidez.

A vitamina precisa ser administrada 
em forma de medicamento ou existem 
alimentos que podem oferecer a dos-
agem adequada diária de que neces-
sitamos? Poderia citar alguns desses 
alimentos?

A nossa população ingere o ácido fólico de 
maneira cotidiana por meio da fortificação das 
farinhas de trigo e de milho, no entanto, a dieta 
também é importante para compor as reservas 
da vitamina B9 nos indivíduos. As verduras (prin-
cipalmente de folhas verde escuro) são ricas em 
ácido fólico, assim como diversos legumes.

Existem números/estatísticas que 
apresentem o cenário da falta ou su-
perdosagem da vitamina em mulheres 
grávidas no Brasil?

Infelizmente, as estatísticas nacionais não con-
seguem determinar se nossa população está 
com níveis adequados ou não de ácido fólico, 
mesmo após o início das medidas de fortificação 
das farinhas com a vitamina. 

Somente mulheres e gestantes devem 
tomar a vitamina, ou homens também 
podem fazer uso? Em quais situações?

O consenso mundial para uso do ácido fólico 
como suplementos se refere às mulheres duran-
te a gestação. Há, no entanto, situação clínica e 
algumas doenças em que o ácido fólico deve ser 
utilizado como terapia. Indivíduos que possuem 
níveis elevados de Homocisteína, anemia mega-
loblástica e estado de stress oxidativo (lesões en-
doteliais) aumentado devem utilizar o ácido fólico 
em doses elevadas. Recentemente, tem sido uti-
lizado o ácido fólico em doses de 0,8 mg como 
protetor da espermatogênese e antioxidante 
masculino. Trata-se de indicação ainda incipiente 
e promissora para melhorar a qualificação de es-
permatozoides de homens subférteis. 

De acordo com a Febrasgo, grande par-
te das mulheres brasileiras que planeja 
a gravidez não utiliza ácido fólico ou faz 
uso na dosagem correta. Por que isso 
acontece?

Alguns estudos epidemiológicos mostram que 
a gravidez não programada atinge 50% das 
mulheres brasileiras. Este é um aspecto ligado 
a baixa educação da nossa população que tem 
pouca informação da importância de promover 
uma gravidez planejada como fator de redução 
de riscos gerais (médicos, sociais e econômi-
cos). Este fato é a razão de o Governo brasileiro 
ter aderido às medidas de fortificação de farinhas 
com ácido fólico, minimizando os riscos de uma 
gravidez não programada iniciar em situação de 
carência grande de ácido fólico no organismo 
materno.

O que é preciso para mudar esse 
cenário?

A educação é a solução da maioria dos prob-
lemas de saúde da nossa população. O nível ed-
ucacional mais alto leva às pessoas a praticarem 
as medidas preventivas com maior eficiência. 
Procurarem serviços de saúde para conversarem 
sobre a possibilidade do início de uma gestação, 
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informar-se de medidas adequadas para ajudar 
o desenvolvimento de uma gravidez são algumas 
atitudes dependentes do nível cultural de uma 
coletividade. 

Além do ácido fólico, quais outras vita-
minas são essenciais na gravidez?

O termo essencial se resume ao ácido fólico, 
no entanto, se falarmos em vitaminas e minerais 
importantes para o auxílio de uma gestação 
saudável devemos incluir uma série de micro-
nutrientes como o Ferro, vitamina D, Cálcio, Vi-
tamina B12 e muitos outros. Nenhum, no entan-
to, caracteriza a importância do ácido fólico no 
desenvolvimento de uma gestação. 

Gostaria de salientar que o início do uso do ácido 
fólico como preventivo de anomalias fetal com-
pleta 62 anos de sua implantação neste ano de 
2017. Desde os estudos iniciais realizados na 
Inglaterra, pelo professor Smithells e sua equipe, 
se acredita que mais de um milhão de indivídu-
os deixaram de nascer portadores de anomalias 
estruturais (principalmente, a espinha bífida) em 
decorrência do uso do ácido fólico como suple-
mento ou como medida de fortificação alimen-
tar. Esta intervenção vitoriosa de saúde coletiva 
não pode se perder pelo uso inadequado nas 
recomendações e na ausência de divulgação 
adequada da sua importância para toda a pop-
ulação que deseja conceber um novo indivíduo.
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Só existe um chefe: o cliente. 
E ele pode demitir todas 
as pessoas da empresa, 
simplesmente levando seu 
dinheiro para gastar em 
outro lugar.

Geraldo Monteiro

A importância da 
utilização do cliente 
oculto pelas empresas

Varejo Farmacêutico

Com a grande acessibilidade às informações, os em-
presários não podem correr o risco de ter a imagem 
de seu estabelecimento denegrida, especialmente 
pelo atendimento ao cliente, afinal, qualquer “pisada 
na bola” pode propagar-se a diversas pessoas em 
segundos por meio das redes sociais. Mas como 
saber se sua empresa está atendendo seu cliente 
como deveria? 

Uma ferramenta técnica de observação, avaliação 
e coleta de dados que propiciará a excelência no 
atendimento vem sendo muito utilizada por muitas e 
muitas empresas dos mais variados tipos, tamanhos 
e ramos de atividades: o cliente oculto ou misterioso, 
uma espécie de avaliador à paisana, que é contrat-
ado pela própria empresa para realizar pesquisa so-
bre o atendimento de seus funcionários. A principal 
vantagem de contratar uma consultoria especial-
izada para esse tipo de serviço é a imparcialidade. 
Como não convive no ambiente em que irá atuar, o 
consultor e sua equipe passarão por clientes ocultos 
e irão avaliar os atendimentos pautados por análises 
técnicas e soluções para a excelência no atendimen-
to.

O primeiro passo ao contratar esse serviço é esclare-
cer a cultura da organização, as políticas de atendi-
mento ao cliente, os produtos e serviços oferecidos 
e as exigências dos consumidores. Em seguida, o 
cliente oculto agirá como um consumidor da empre-
sa, não se identificando (por isso, o nome oculto ou 
misterioso), explorando aspectos importantes para a 
avaliação, exigidos pelo contratante. 

Em casos de farmácias, restaurantes, bares, entre 
outros, podem ser exploradas diferentes situações, 
nas quais os funcionários serão avaliados em cada 
uma delas. Nesse caso, é importante ter clientes 
ocultos diversos para não haver parcialidade.

Após os contatos com os funcionários da empresa 
contratante, cabe à consultoria que conduziu o 
trabalho com os clientes ocultos realizarem uma 
devolutiva, mostrando os pontos positivos e os 
que devem ser melhorados, a fim de viabilizar o 
desenvolvimento dos colaboradores e buscar a 

satisfação dos clientes. Afinal, como dizia Sam 
Walton: “só existe um chefe: o cliente. E ele 
pode demitir todas as pessoas da empresa, do 
presidente ao faxineiro, simplesmente levando 
seu dinheiro para gastar em outro lugar”.

Posteriormente, podem ser contratados novos 
clientes ocultos, para reavaliar os serviços após o 
desenvolvimento dos funcionários. É importante 
ressaltar que os clientes devem ser diferentes 
aos que realizaram a primeira avaliação, pois 
poderão ser identificados. Neste momento se 
avalia o grau de excelência no atendimento.

Não podemos nos esquecer de que a qualidade 
no atendimento tem de estar no DNA da em-
presa, contagiando a todos. Um bom exemplo é 
modelo Disney, que busca a excelência no aten-
dimento aos clientes externos e internos.

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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EMS: planos de 
crescimento dentro 
e fora do País 

Notícias

A EMS continua firme na estratégia de interna-
cionalização de seus negócios. O laboratório, 
que, em 2013, criou a Brace Pharma nos Esta-
dos Unidos para atuar no mercado de inovação 
radical, fazendo investimentos em medicamentos 
inovadores, adquiriu, recentemente, a Farmacêu-
tica sérvia Galenika. Com isso, a EMS cria sua pri-
meira base produtiva fora do Brasil e se prepara 
para avançar em novas fronteiras.

De acordo com a EMS, a Galenika é a terceira 
maior farmacêutica daquele país, com duas fábri-
cas de medicamentos: uma na capital da Sérvia, 
Belgrado, e outra em Montenegro.

No Brasil, líder do segmento de genéricos há 
11 anos consecutivos, a EMS também tem 
anunciado importantes investimentos. Em 2013, 
a Farmacêutica inaugurou, em sua sede, em 
Hortolândia, uma das mais modernas fábricas de 
embalagens de medicamentos sólidos do País, 
que ampliou em 75% a capacidade produtiva do 
laboratório.

Atualmente, o portfólio de produtos é compos-
to por mais de 2,6 mil apresentações, com foco 
nos mercados de prescrição médica, genéricos, 
medicamentos de marca, remédios isentos de 
prescrição e hospitalar. Além disso, são mais de 

90 mil patentes pelo mundo e vários pedidos de-
positados no Brasil.

O Centro de Pesquisa & Desenvolvimento da 
empresa, localizado em Hortolândia, é um dos 
maiores da América Latina. Ali atuam cerca de 
450 cientistas contratados.

Os investimentos em pesquisa também são 
constantes: 6% do faturamento anual da 
empresa são destinados ao Centro de P&D. 
No próximo ano, por meio da Brace Pharma, 
a empresa tem previsão de lançar, de maneira 
ainda experimental, mais um novo produto: 
um device portátil voltado ao tratamento de 
hipertensão pulmonar.

Visita

A reportagem da Revista UPpharma esteve 
presente, a convite da companhia, na fábrica 
de Hortolândia para conhecer toda a estrutura. 
Naquela unidade, a EMS mantém cinco mil co-
laboradores. Com uma Força de Vendas de cerca 
de 1,5 mil propagandistas, a empresa visita mais 
de 400 mil médicos/mês. Além de Hortolândia, a 
EMS está presente em São Bernardo do Campo 
(SP) e Jaguariúna (SP), Manaus (AM), além de 
Brasília (DF), onde se instalou neste ano.

56  | Nov/Dez – 2017

mailto:geraldo.monteiro25%40gmail.com?subject=
mailto:felipe.jose%40ems.com.br?subject=
http://ems.com.br


Biolab abre P&D no Canadá 
Notícias

A  Biolab inaugurou em Ontário, no Canadá, seu 
centro de pesquisa & desenvolvimento, a pri-
meira instalação da empresa fora do País. A Far-
macêutica, que é uma das dez maiores do Brasil, 
desenvolve, fabrica e comercializa medicamentos 
controlados, sendo uma das líderes em medica-
mentos de cardiologia e dermatologia.

A estruturação do centro consumiu investimentos 
de 56 milhões de dólares canadenses (cerca 
de US$ 45 milhões). O local funcionará 
como plataforma tecnológica para avanço do 
laboratório. Num primeiro momento, o centro 
contará com equipe de 60 pesquisadores, todos 
contratados no mercado canadense. A Biolab 
também investirá em novos equipamentos 
e softwares especiais para melhorar sua 
capacidade de pesquisa. Nos próximos dois ou 
três anos, o laboratório pretende instalar uma 
fábrica de medicamentos naquele país. 

Varejo premia indústria e distribuição
A 13ª edição do Prêmio Destaque Ascoferj, 
ocorrida no final de novembro, no Windsor 
Barra Hotel, na Barra da Tijuca (RJ), premiou dez 
empresas: Aché, Emefarma Rio, Hypermarcas, 
L’Oréal, La Roche-Posay, Medley, Neo 
Química, Santa Cruz, Unilever e Zamboni. O 
SuperDestaque foi para a Emefarma Rio, que 
também venceu em mais duas categorias.

As empresas vencedoras foram eleitas pelos 
associados da Ascoferj em duas etapas on-
line. Na primeira, farmácias e drogarias votaram 
livremente; na segunda, escolheram entre as três 
mais votadas. Os dados foram apurados por uma 
empresa externa. 

Mais de 350 pessoas prestigiaram o evento, que 
começou com um coquetel, durante o qual os 
convidados visitaram a exposição Retratos da 

Farmácia Brasileira, e terminou com um jantar. 
A exposição fotográfica e o vídeo-tema foram 
uma homenagem da Ascoferj, organizadora do 
evento, à farmácia brasileira.

Destaques de 2017
Distribuidor de Medicamento Genérico
Emefarma Rio

Distribuidor de Similar de Marca
Emefarma Rio

Distribuidor de Medicamento de 
Referência
Santa Cruz

Distribuidor de Produtos de Perfumaria
Zamboni

Indústria de Transformação e 

Coloração Capilar
L’Oréal

Indústria de Higiene Pessoal
Unilever

Indústria de Dermocosmético
La Roche-Posay

Laboratório de Similar de Marca
Neo Química

Laboratório de MIP
Hypermarcas

Laboratório de Marca de Referência
Aché

Laboratório de Medicamento Genérico
Medley

SuperDestaque
Emefarma Rio
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No ano passado, a OMS 
informou que todos os 
anos morrem 17,5 milhões 
de pessoas vitimadas por 
doenças cardiovasculares, 
causa número um de morte 
em todo o planeta.

Dose Única

Limite versus 
censura: afinal, o 
que é arte? 

Floriano Serra

Durante o mês de outubro, em que se comemo-
rou os 500 anos da reforma luterana, tive a feliz 
oportunidade de assistir a vários concertos e co-
rais de vozes, interpretando, sobretudo, clássicos 
de Bach. Foram verdadeiros espetáculos de arte, 
pela beleza, pela transcendência, pela harmonia 
e emoção transmitidas. 

Esta introdução vem a propósito de polêmicas 
recentes a respeito de uma exposição de “arte” 
que chocou a sociedade pela exposição de 
obras e imagens, digamos, muito pouco conven-
cionais, como cenas de pedofilia, zoofilia, sexo 
entre homens e assemelhados. Toda a questão 
foi criada pela permissão dada para a entrada 
de crianças, posteriormente cancelada, o que foi 
considerado censura, motivando protestos de 
“liberais”. 

A questão está no ar: aquilo é arte (como quer-
em seus promotores e admiradores) ou não?

Por princípio, sou contra qualquer tio de censu-
ra, mas faço uma clara diferenciação entre ela e 
os limites da moralidade e do bom senso que 
devem ser respeitados. Para mim, exemplo de 
censura é os pais dizerem ao filho, ainda criança: 
“Você não vai ver esse programa porque eu o 
acho indecente”. Aqui há imposição, intolerân-
cia e abuso de autoridade, e isso caracteriza a 
censura. Exemplo de limite é: “Você pode usar 
o computador até às 22 horas porque amanhã 
precisa acordar muito cedo para a prova”.

No caso do museu, censura para mim, é uma au-
toridade não permitir a exposição, afirmando que 
aquilo se trata de pornografia e ponto. Acredito 
que a mesma exposição poderia ser liberada, 
desde que houvesse a fixação de um limite de 
idade, por exemplo: “desaconselhável para 
menores de 16 (ou 18 anos). Assim, vai quem 
quiser e tiver idade suficiente. As pessoas têm 

formação, preferências e gostos diferentes: há 
quem goste de pornografia (tanto que há uma 
rentável indústria que explora o tema), há quem 
goste de sexo em grupo ou de swing. Tudo 
bem, desde que não hajam crianças envolvidas 
na história. Cada adulto tem liberdade para ex-
ercer e curtir suas predileções, em ambientes e 
condições adequados e desde que não ponha 
em risco a integridade física dos outros, nem 
afronte publicamente a moral e os bons cos-
tumes.

No caso do museu, alguns pais reivindicaram o 
direito de levar suas crianças, mesmo sabendo 
do que se trata. Isso não é de surpreender, já 
que estamos vivendo uma era de rebeldias e 
contestações, mas é preciso lembrar que nem 
mesmo os pais têm o direito de impor violências 
a um menor, e aqui não me refiro só à violência 
física. Uma criança não tem ainda o discerni-
mento de escolher o que quer ver e fazer. Para 
isso, existem os responsáveis legais pela sua 
proteção, formação e educação.

Por fim, não acredito que a arte foi criada para 
chocar, como querem alguns. Prefiro acreditar 
que ela é um instrumento dos gênios e deuses 
para tornar o ser humano mais evoluído, refina-
do e sensível. Ou alguém já se sentiu chocado 
visitando o famoso Museu de Louvre, em Paris?

Diante deste artigo, posso até ser taxado 
de piegas, careta e ultrapassado, mas, des-
culpem-me os discordantes, me satisfaz pensar 
e agir assim.

Floriano Serra é Psicólogo, Palestrante, Escritor  
e Diretor Executivo da Consultoria Somma4 
Gestão de Pessoas.
E-mail: florianoserra@terra.com.br
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Teste de Memória
Faça um ”X” nos 3 países que sediaram os Congressos 

Latino-Americanos de Marketing Farmacêutico?

Realização

tel.: (11) 5533-5900  (11) 98787-4080. Participe desta ideia. Fale conosco.

O acervo da Revista UPpharma tem 
as informações destes eventos, que 
reuniram mais de 300 profissionais e 

os temas abordados.

Para manter viva a história da indústria 
farmacêutica no Brasil, estamos 

indexando e digitalizando as revistas.

Brasil, 29 a 31 de março de 1978; México, 19 a 22 de agosto de 1979; Argentina, 24 a 26 de setembro de 1980.

Bronze (Por ordem alfabética)

Prata (Por ordem alfabética)
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