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E A BANDEIRA!
Nos muros de proteção da Ponte Cidade Jardim, oficialmente Ponte Roberto Zuccolo, em 
São Paulo, foram dispostas algumas bandeiras do Brasil. Ao sabor do tempo, estão lá e são 
muito bonitas. Dificilmente, vemos a nossa bandeira hasteada em lugares comuns. Por esse 
motivo, lá chamam a atenção.

Nos EUA, é mais comum encontrar a bandeira norte-americana nas casas, no comércio e, 
principalmente, nos filmes, onde é presença constante. Seria uma demonstração de cidada-
nia e amor à pátria?

Nós temos um País que podemos contemplar de costa a costa, com um oceano que se 
destaca por sua beleza, representado nas mais belas praias e que atrai uma enorme quan-
tidade de turistas de diversos países, presença que só não é maior pela pouca divulgação 
turística brasileira. 

Um apresentador de telejornal de âmbito nacional comentou sobre a pouca exploração 
na mídia das belezas naturais do Brasil e da pequena divulgação do turismo, se referindo, 
principalmente, às costas brasileiras.

Enfim, o Brasil é um país lindo. Se os acontecimentos políticos e econômicos mancharam a 
imagem desta nação bela por natureza, cabe a nós, brasileiros, tentarmos ser melhores no 
dia a dia, mudando, mesmo que seja de grão em grão, esse estigma de que o País não tem 
mais jeito, que a corrupção e a impunidade estão arraigadas em nossa cultura.

Sempre é possível melhorar, mas precisamos deixar de pensar em nosso próprio umbigo. 
Enquanto as pessoas lutarem para manter benefícios individuais, concedidos por um siste-
ma governamental assistencialista, e não perceberem que os enormes privilégios, aliados à 
impunidade e corrupção, são, em grande parte, causadores da grande estagnação desta 
nação, nunca teremos um país melhor para os brasileiros. E fazer a nossa parte significa 
agir nas pequenas coisas: respeitando o outro, os idosos, as pessoas no trânsito, o vizinho; 
respeitando as leis, sem querer tirar vantagem para si, agindo com honestidade de verdade, 
um comportamento que nunca vai sair de moda e que estamos necessitando todos os dias.

Nelson Coelho

Publisher

Editorial
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Gotas
Conta

LANÇAMENTO

GIRO
A Sandoz, divisão de genéricos e 
biossimilares da Novartis, anunciou 
Mariano De Elizalde como novo diretor 
geral no Brasil. Há 15 anos no Grupo 
Novartis, o executivo assumiu o cargo em 
março como substituto de André Brázay.

Fernando Martins é o novo head da área 
de negócios da franquia Buscopan® da 
Boehringer Ingelheim. Responsável por 
todas as ações de marketing de uma 
das principais franquias de produtos de 
Saúde Humana da Farmacêutica.

Nelson Mussolini assumiu uma cadeira 
na Mesa Diretora do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS). Mussolini é membro 
titular do Conselho, na qualidade 
de representante do setor industrial 
(Confederação Nacional da Indústria).

A Mundipharma Brasil anunciou a 
chegada de Hugo Saavedra como novo 
Country Manager da Mundipharma 
Brasil. Entre as suas principais atribuições, 
destaca a expansão dos negócios no 
País, um dos pilares para a estratégia da 
companhia na região.

“Em todo lugar que você 

vê um negócio de sucesso, 

alguém tomou um dia uma 

decisão corajosa.”

Peter Drucker

A Interfarma apresentou o estudo “Doenças Raras – A 

Urgência do Acesso à Saúde”, que traz um panorama do 

problema no País.  A publicação mostra que existem quase 

oito mil doenças raras no mundo, que afetam em torno de 

13 milhões de brasileiros.

A Sanofi lançou um novo portal informativo. O site www.

enterogermina.com.br chega com o objetivo de informar 

a população sobre a flora intestinal e seu papel na saúde 

do ser humano. O conteúdo foi desenvolvido com base no 

conhecimento científico mais atual e tem viés educativo.

 

O Sindusfarma apresentou uma ferramenta de gestão que 

permite aos laboratórios farmacêuticos um direcionamento 

mais eficaz de marketing na relação das empresas com o 

mercado farmacêutico institucional público e privado. O 

gerenciador de dados reúne informações do DataSUS, 

permitindo o acesso a um vasto banco estatístico sobre 

pacientes, doenças, diagnósticos, hospitais e medicamen-

tos usados em ambiente hospitalar. 

EXPANSÃO
A Merz Aesthetics inaugurou novo 

escritório em São Paulo. Desde o ingresso 

no País, a empresa já contratou cerca de 100 

profissionais e registrou um crescimento de 

94,8%.

TREINAMENTO
A Libbs, em parceria com o Manual 

de Oncologia Clínica do Brasil (MOC), 

desenvolveu um curso básico de 

especialização sobre biossimilares, 

coordenado pelo oncologista Antônio 

Carlos Buzaid. 

CRESCIMENTO
Estudo da PróGenéricos mostrou que 

as vendas de genéricos em unidades 

avançaram 29,73% entre 2015 e 2017, 

enquanto o mercado farmacêutico total 

cresceu apenas  15,18% no mesmo 

período, uma diferença de quase 100% 

(14,55 pontos percentuais). 
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Nelson Mussolini

Sempre alerta
A indústria farmacêutica tem 
um controle de qualidade 
extremamente rigoroso. Por 
isso, quase nunca se vê 
notícias de recall envolvendo 
medicamentos.

O recolhimento (recall) de medicamentos é 
uma situação pouco frequente, mas muito bem 
regulamentada no Brasil. Os casos de recall de 
medicamentos são raros porque a indústria 
farmacêutica desenvolveu e mantém rígidos 
protocolos de controle para evitar que seus 
produtos tenham desvios de qualidade, em 
seu esforço permanente de cuidar da saúde da 
população.

Diferentemente de outros setores, a indústria 
farmacêutica tem um controle de qualidade 
extremamente rigoroso. Por isso, quase 
nunca se vê notícias de recall envolvendo 
medicamentos.

No entanto, problemas podem ocorrer 
durante o complexo processo de fabricação 
de medicamentos. Por isso, regras claras, 
aprovadas pela indústria farmacêutica e pelas 
autoridades de vigilância sanitária e defesa do 
consumidor, definem os procedimentos e as 
responsabilidades de cada esfera nos eventos 
excepcionais em que um determinado produto 
precisa ser recolhido.

As principais normas que orientam o 
recolhimento de medicamentos no País são a 
Resolução nº 55/2005, da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), e a Portaria 
487/2012, do Ministério da Justiça.

Anvisa. Desde então, tem sido muito útil para 
o estabelecimento no País de processos de 
acompanhamento e avaliação dos benefícios, 
danos, efetividade, qualidade e riscos dos 
produtos farmacêuticos, incentivando sua 
utilização de forma segura e efetiva.

O sistema de Farmacovigilância constitui um 
ambiente de cuidado para com os pacientes e 
um painel de referência para que profissionais, 
pesquisadores e autoridades da saúde 
recebam informações frequentes e precisas 
sobre os efeitos do uso de medicamentos na 
prática clínica e no consumo cotidiano. 

 

Da pesquisa básica aos testes clínicos; 
da produção e embalagem à distribuição 
nas farmácias e drogarias; do consumo 
final em hospitais e na casa das famílias ao 
rastreamento dos eventuais efeitos adversos, 
a indústria farmacêutica se responsabiliza 
pela qualidade, eficácia e segurança de seus 
produtos em todas as etapas, reafirmando seu 
compromisso histórico e permanente com o 
aperfeiçoamento das práticas que protejam 
a população brasileira e lhe propiciem vida 
longa, profícua e saudável.

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

A legislação é detalhada. Por exemplo, além 
da retirada do mercado dos produtos com 
desvios de qualidade, estabelece que, nos 
casos considerados de maior risco à saúde, as 
empresas divulguem mensagens publicitárias 
de alerta aos consumidores nos veículos de 
comunicação, sempre sob a supervisão e 
anuência prévia da Anvisa. Na eventualidade de 
casos graves, que envolvam grande quantidade 
de pacientes, a mensagem publicitária poderá 
ser veiculada inclusive na TV.

Trata-se de um compromisso incondicional. 
Justamente porque trata-se da saúde da 
população, a indústria farmacêutica tem uma 
atenção muito maior. Sua meta é o erro zero. 
Mas quando, involuntária e infelizmente, um 
problema acontece, a indústria arca com todas 
as obrigações de retirar o produto do mercado, 
reembolsar o consumidor e fazer a publicidade, 
para que não cause danos à saúde das 
pessoas.

Paralelamente, há o sistema de 
Farmacovigilância, que também desempenha 
um papel fundamental na segurança 
sanitária, ao zelar pela correta prescrição dos 
medicamentos por parte dos médicos e pelo 
consumo racional dos medicamentos por parte 
da população. 

Ferramenta valiosa do sistema de saúde 
pública, a Farmacovigilância foi regulamentada 
no Brasil em 2009, pela Resolução RDC nº 4, da 

Sindusfarma
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Antônio Britto

O desafio dos 
biológicos e 
biossimilares

 
Interfarma

Esperamos que toda a classe 
médica se preocupe com tal 
tema, para que a consoli-
dação dos biossimilares no 
Brasil siga ganhando noto-
riedade internacional. 

A indústria farmacêutica mundial está passando 
por um estágio de evolução extremamente 
importante com o desenvolvimento de novos 
medicamentos biológicos e a chegada efetiva 
dos biossimilares. 

O primeiro passo para entender e lidar da 
melhor maneira com essa realidade é saber 
que a questão não deve ser vista como uma 
disputa entre biológicos e biossimilares. Erra 
quem coloca um “x” entre os dois, a exemplo do 
que ocorreu no passado entre medicamentos 
genéricos e de referência.

 

Hoje, vivemos outro momento importante. Mas 
existem diferenças no caso dos biológicos 
e biossimilares. Primeiro, a complexidade do 
processo produtivo, talvez, não resulte em 
preços tão distintos. Segundo, precisamos 
entender que existem diferenças entre 
biológicos e biossimilares, assim como identificar 
corretamente quais são essas diferenças. E é 
fundamental que isso seja descrito com critérios 
técnicos, sustentados em evidências científicas 
robustas.

 

No Brasil, já podemos celebrar um avanço. A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
elaborou uma regulação que está ganhando 
notoriedade internacional. Os critérios descritos 
pela Agência têm sido pauta de discussões 
entre os mais respeitados e importantes players 
do setor no mundo.

 

Mesmo que aperfeiçoamentos venham a 
acontecer e se façam necessários, a regulação 

já oferece uma garantia de segurança para o 
uso de biossimilares, com base em evidências 
científicas. O nosso desafio agora é seguir 
adiante, levando a discussão à intercambialidade 
entre biológicos e biossimilares. Quando um 
pode substituir o outro?

 

Do ponto de vista técnico, a resposta não é 
tão simples quanto no caso dos genéricos e 
medicamentos de referência. Por isso, estamos 
vendo a indústria que atua com biológicos 
defender critérios mais restritivos para fortalecer 
o sistema regulatório, enquanto as produtoras 
de biossimilares tentam mostrar que os 
medicamentos desta categoria teriam qualidade 
o suficiente para não precisar de um sistema tão 
rigoroso.

 

Diante disso, a Anvisa tem adotado a postura 
do “nem sempre, nem nunca”. Ou seja, nenhum 
medicamento biossimilar é obrigatoriamente 
intercambiável, nem definitivamente proibido de 
ser intercambiável. Com absoluta razão técnica e 
legal, a Agência definiu que caberá ao médico 
examinar as circunstâncias, no interesse do 
paciente, para recomendar um medicamento ou 
o outro, sem preconceito entre eles. 

 

No setor privado, o paciente com boas condições 
financeiras, ou que ao menos tenha um plano 
de saúde, irá consultar um médico particular e 
receberá as orientações sobre as opções de 
tratamento. Quem busca o SUS, talvez, vivencie 
uma história diferente. Isso porque o Ministério 
da Saúde está fazendo uma simplificação 
perigosa ao usar apenas o critério financeiro 

como decisivo para a escolha das terapias a 
serem adquiridas. 

 

É certo que todo Governo tem a obrigação 
moral de gerir os recursos públicos da melhor 
maneira possível, especialmente quando eles 
são insuficientes para as necessidades do País. 
Mas acima desta obrigação está outra: zelar 
pela segurança dos pacientes. 

 

De forma contraditória, o Governo, por meio 
da Anvisa, elabora regulamentações que 
admitem a complexidade da escolha entre 
biológicos e biossimilares e remetem à decisão 
ao médico. Ao mesmo tempo, o Ministério da 
Saúde e os governos estaduais promovem a 
tentativa de igualar medicamentos e pacientes 
desiguais, em prejuízo destes, restringindo as 
opções terapêuticas. 

 

Claro que é preciso entender as dificuldades 
de quem está no Governo. A falta de 
recursos os convida, perigosamente, à 
ideia de que o barato, mesmo que 
não totalmente adequado, seja 
melhor do que nada. 

 

Entendemos, em absoluta 
sincronia com a regulamentação 
brasileira e a experiência mundial, 
que os médicos devem assumir 
o protagonismo nesta questão, 
a exemplo do que vem fazendo a 
Sociedade Brasileira de Reumatologia. 
Recentemente, a entidade publicou um 
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Antônio Britto é Presidente Executivo da 
Interfarma.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br 

posicionamento preliminar sobre biossimilares, em que 
defende o seu uso e a sua intercambialidade, sempre 
com base em dados científicos e com transparência 
nas decisões do Governo. 

 

Esperamos que toda a classe médica se preocupe 
com o tema, para que a consolidação dos biossimilares 
no Brasil siga ganhando notoriedade internacional, 
assim como já tem acontecido com a regulação do 
segmento. 
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Minha viagem à Índia Com um território 61% 
menor do que o brasileiro, 
onde a pobreza, o sistema 
de castas e casamentos 
arranjados são a regra, fica 
difícil prever um futuro cor 
de rosa em curto prazo para 
os indianos.

Opinião
André Reis

Há cerca de 19 anos, realizava minha primeira 
e única entrevista para um laboratório indiano, 
recém-chegado ao Brasil. O cargo era para 
gerente de produtos de antibióticos. Eles 
estavam interessados no meu perfil, porque 
eu já trabalhava com cefalexina em um 
laboratório inglês. A entrevista foi em inglês e 
tive muita dificuldade para compreensão 
daquele sotaque carregado. Mas o processo 
não seguiu adiante. As condições propostas e 
as perspectivas eram inferiores as que eu já 
tinha no laboratório inglês. 

O tempo passou, e nesse ínterim conheci três 
amigos da indústria farmacêutica, que 
visitaram à Índia a trabalho. Nenhum deles 
gostou do que viu em Délhi. Em outubro de 
2017, decidi que visitaria a Índia no carnaval 
2018 e chamei mais de 30 amigos para me 
acompanharem. Ninguém topou. 
Recentemente, voltei de uma viagem de duas 
semanas a passeio para lá. Fui num grupo de 
oito turistas brasileiros, passando por Amritsar, 
Délhi, Jaipur, Agra, Khajuraho e Varanasi.

Agora os amigos me perguntam como foi a 
viagem. A Índia permeia o meu inconsciente 
desde as aulas de história no ensino 
fundamental, que contavam a trapalhada de 
Colombo, em 1492, e a façanha de Vasco da 
Gama em 1497. Enquanto Colombo aportou 
nas Bahamas e depois em Cuba, mas 
regressou à Espanha dizendo que chegara às 
Índias, Vasco da Gama, cinco anos após a 
viagem de Colombo, contornou a África e 
chegou a Calicute, situada ao sul do país 
correto.

Certamente, a Índia hoje é bem diferente 
daquela encontrada pelo navegador 
português. De acordo com o site ibef.org, a 
Índia é uma potência no mercado 
farmacêutico mundial. É o terceiro maior 
produtor mundial de medicamentos, cujas 
fábricas são atraídas pelo baixo valor da 
mão de obra local. Com 1.324 bilhões de 
habitantes, não faltam trabalhadores 
interessados em atuar na indústria 
farmacêutica. Mas com um território 61% 
menor do que o brasileiro, onde a pobreza, 
o sistema de castas, o conservadorismo e 
casamentos arranjados são a regra, fica 
difícil prever um futuro cor-de-rosa em curto 
prazo para os indianos.
Para os turistas, alheios à exuberância da 
indústria farmacêutica local, resta a 
espiritualidade da região, o legado de 
templos magníficos, as longas festas de 
casamento, preços muito baratos e um 
povo extremamente simples e simpático, 
que, inclusive, adora tirar fotos com pessoas 
desconhecidas. Délhi é feia e caótica. Seu 
trânsito travado e barulhento pelas buzinas 
chega ser irritante. Mas o interior do país 
vale muito a pena.  Em 12 dias e seis 
cidades, gostei do que vi. Mas atenção, o 
país é contraindicado para todos aqueles 
que só curtem luxo, marcas de grife, comida 
sem pimenta e cidades limpas, muito bem 
organizadas. Você não encontrará uma 
Champs-Élysées, Picadilly Circus ou 5ª 
Avenida por lá.

André Reis é Diretor da Repfarma e autor  
do livro Fundamentos da propaganda médica. 
E-mail: andre@repfarma.com
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Quando os websites surgiram, as empresas 
perceberam que tinham um veículo de 
comunicação do qual poderiam lançar 
mão para falar diretamente com quem lhes 
interessava. Mas o impacto não foi muito 
grande. Afinal, percebeu-se que pouca gente 
entraria voluntariamente na página de uma 
empresa automobilística, de eletrônicos ou de 
uma Farmacêutica, por exemplo. Apesar de 
haver algum conteúdo disponível, ele não era 
interessante para as pessoas. As organizações 
até tentaram surfar nessa onda, quando 
criaram sites para suas principais marcas, ao 
invés de insistir nas abordagens corporativas, 
mas tomaram um “caldo” da realidade e logo 
perceberam que esse caminho também tinha 
grandes limitações.

Tudo começou a mudar com as redes sociais, 
que passaram a permitir que as empresas 
aparecessem na timeline dos prospects e 
consumidores. A partir desse momento, 
as pessoas não precisavam mais entrar 
em um site corporativo ou de marca para 
buscar informações. Elas poderiam ficar 
confortavelmente esperando as notícias 
chegarem até elas misturadas a todo o seu rol 

Desintermediação. Essa palavra que não constava 
no léxico corporativo até a chegada da internet; 
talvez carregue um dos maiores impactos que 
a chamada “economia digital” provocou na 
relação entre empresas e seus consumidores. 
Uma de suas dimensões foi o surgimento de 
uma nova forma de comercializar produtos. O 
e-commerce e cada vez mais o m-commerce 
eliminaram intermediários e permitiram que as 
indústrias pudessem vender seus produtos 
diretamente para o consumidor. Distribuidores, 
atacadistas, varejistas e até vendedores porta a 
porta viram seus fornecedores se transformarem 
em concorrentes na medida em que as pessoas 
se sentiam mais confortáveis com os meios de 
pagamento digitais e satisfeitos com a agilidade 
nas entregas. Com smartphones nas mãos e 
drones no ar, o volume de negócios, certamente, 
continuará crescendo.

Mas não foram apenas os novos canais de 
distribuição que derrubaram barreiras entre 
empresas e clientes. Os canais de comunicação 
digitais estão aproximando quem vende e 
quem compra em um diálogo crescentemente 
interativo e desintermediado. 

No meio do caminho 
tinha um veículo

Os canais de comunicação 
digitais estão aproximando 
quem vende e quem compra 
em um diálogo crescentemente 
interativo e desintermediado. 

Yuri Trafane

de interesses nas suas redes sociais preferidas. E 
uma vez que vissem algo interessante, poderiam 
– e podem até hoje, obviamente – interagir e se 
aprofundar nas informações, agora de forma mais 
direcionada, o que, muitas vezes, acaba levando 
os consumidores aos antes abandonados sites.

A mistura poderosa da desintermediação 
comunicativa – que Pyr Marcondes do M&M 
chama de Communication Bypass – com a 
desintermediação da distribuição gera um 
“caldo” de cultura que, cada vez mais, vai exigir 
das empresas que sejam grandes geradoras de 
conteúdo, se quiserem vender pela via digital. 
Com isso, empresas de cosméticos, automóveis 
e medicamentos foram arremessadas, queiram 
ou não no negócio de publishing. Algumas já 
entenderam isso e investem pesadamente na 
aquisição das competências necessárias. Outras 
continuam achando que basta ter um site e fazer 
qualquer coisa no Facebook para cumprir a 
tabela. Talvez esse seja um divisor de águas em 
curto prazo. E o preço de estar do lado errado 
pode ser alto.

Comunicação

Yuri Trafane é Professor Universitário,
Consultor em Marketing e Diretor Executivo
da Ynner Marketing & Treinamentos.
E-mail: yuri@ynner.com.br
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E então aquele bem intencionadíssimo fulano, 
idade em torno dos 45 anos, alguns cabelos 
grisalhos nas têmporas, aquele sabe, aquele 
fulano que poderia ter sido o presidente da 
companhia se não fosse...

O quase bem-sucedido na vida, ele e sua 
esposa, aquela que deixou de trabalhar para 
poder cuidar das crianças. As crianças que 
passam o dia nos muitos cursos de tudo – 
línguas, ballet, judô, informática, natação –; as 
crianças que nasceram de reprodução assisti-
da porque ela se esqueceu completamente 
da hora ideal para ter filhos, e os filhos estão 
agora com estranhos, enquanto ela passeia 
no shopping e pouco vê as crianças: a agen-
da deles não permite. Aquela, que tem dor de 
cabeça quase todas as noites e finge ignorar 
que o marido faz sexo com outras, desde que 
ele não queira sexo com ela, porque sexo para 
ela é uma obrigação para lá de chata... 

Os dois, ele, Alberto (Alberto é um bom nome, 
não?) e ela... ela, Suely, pois bem, então os 
dois, Alberto e Suely, munidos de tão boas 
intenções adquiridas por meio de excelentes 
(na opinião deles, é claro) sites e alimentadas 
por conversas no trabalho ou na piscina do 
prédio, resolvem que, daqui para a frente, le-
varão uma vida sadia.

Correm no parque às seis da manhã (com 
qualquer tempo).

Reduzem barbaramente o consumo de álcool 
(não o combustível, o outro), o que, além de 
medida sadia, é também econômica.

Têm academia (de ginástica, não de Letras), 
cinco vezes por semana – no mínimo – em 
horários diferentes um do outro, mas frequen-
tada com uma assiduidade religiosa.

Comem açúcar mascavo. Param de comer 
carne (coitadinhos dos animais sacrificados...). 

Enquanto seus filhos comem aquelas porcarias 
que se vendem nas calçadas das escolas (nas 
calçadas, sim, porque dentro das escolas só tem 
“merenda saudável”).

São, além disso, representativos de todo um 
mercado consumidor de artigos esportivos, 
vegetarianos, orgânicos e afins.

Alberto e Suely: esbeltos, maravilhosos e 
infelizes.

Vivem como loucos para conseguir o suficiente 
para sustentar sua droga de status; estressam-
se para conseguir dar aos filhos a oportunidade 
de se tornarem CEOs de grandes empresas 
ou, no mínimo, campeões de futebol. Mas se 
esquecem de conversar com eles, de ouvir suas 
dúvidas e angústias, delegaram a educação para 
as muitas escolas que eles frequentam. 

Aliás, mal veem as crianças. Não há tempo e, 
no tempo que lhes sobraria para viver, escravi-
zam-se ao discutível modelo “sadio”. No entan-
to, dizem deles: “um casal exemplo, um modelo 
de força de vontade”.

Força de vontade. É, precisa muita força de von-
tade pra manter assim as aparências. Enrijecem 
os músculos e se esquecem de acomodá-los 
sobre o esqueleto, esquecem-se de relaxar, 
alongar, descansar e, principalmente, de amar. 

Ele faz sexo por alívio, rápido e mal feito. Ela, por 
obrigação. 

Sem prazer, são agitados e tensos e sua beleza 
é de superfície.

Alberto e Suely correm no parque pela manhã, 
em busca de uma vida sadia e vivem cheios de 
boas intenções. Assim como — já diria o meu 
avô — de boas intenções está cheio o inferno.

Isabel Fomm de Vasconcellos

Vida Sadia

Saúde feminina

Muitos casais vivem como 
loucos para conseguir o 
suficiente para sustentar 
o status e estressam-se 
para conseguir dar aos 
filhos a oportunidade de se 
tornarem CEOs de grandes 
empresas.

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

Laboratórios Baldacci
Há 67 anos no Brasil 
com os olhos voltados 
para o futuro! 

O novo posicionamento 
do laboratório, que busca 
maior aproximação com 
seus públicos-alvo, está 
alicerçado, principalmente, 
em estratégias de 
multicanal, utilizando o 
marketing digital.

As ações que realizamos vêm gerando 
resultados. Tanto que temos evoluído em 
receituário. Em 2017, tivemos um crescimento 
expressivo em número de receitas captadas 
mensalmente, passando da marca dos 22,5 mil, 
em junho, para 30 mil em janeiro deste ano, 
segundo dados do Close-Up.
Além de uma mais efetiva aproximação com 
nossos clientes, começamos, por orientação 
expressa da presidência, um trabalho ostensivo 
para a busca por novos produtos, pois já fazia 
algum tempo que o laboratório não apresentava 
novidades ao mercado.
Esse esforço resultou no lançamento de duas 
novidades já no início deste ano. Uma delas é o 
Memoriol, que não é um medicamento, como o 
que já vínhamos comercializando, mas um 
suplemento vitamínico e mineral, voltado ao 
tratamento da fadiga mental. Está disponível na 
apresentação em comprimidos de tomada única 
diária, portanto, mais moderna e mais prática 
para administrar. 
Outro produto apresentado, a pedido da classe 
médica, foi o relançamento do Amiobal, cloridrato 
de amiodarona, para controle da arritmia e 
fibrilação atrial.  Ambos os produtos estão com 
vendas acima das expectativas, o que vem 
contribuindo para consolidar esse novo 
momento do laboratório.

Com quase sete décadas de atuação no Brasil, 
os Laboratórios Baldacci iniciam uma nova fase, 
adotando uma série de estratégias para garantir 
um crescimento mais sustentável e mais 
competitividade no mercado.
Para suportar esse plano de crescimento, a 
empresa investiu em novas ferramentas de 
marketing digital, que tem como principal 
alicerce o lançamento do Portal Saúde Baldacci, 
cuja proposta é levar conteúdo relevante e de 
qualidade para todos os seus públicos de 
relacionamento – médicos, farmácias e 
nutricionistas.
Nesse processo, estão previstos também 
investimentos em pesquisa, lançamentos de 
novos produtos e a diversificação do portfólio, 
além da construção de um ambiente de trabalho 
mais participativo e saudável.
Nesta entrevista com o Osvaldo Jacomeli Jr., 
Head Comercial, e Sergio Perelman, Head de 
Marketing & BD, os leitores poderão conhecer 
um pouco mais dessa nova fase do Baldacci, 
cujas estratégias têm se mostrado bastante 
assertivas – somente no ano passado, a 
companhia cresceu 23% a mais em comparação 
a 2016.
Confira.

Revista UPpharma – Nos últimos dois 
anos, os Laboratórios Baldacci têm se 
tornando mais agressivos no mercado, 
tanto do ponto de vista do marketing 
quanto da área comercial. Como foi 
2017 para a empresa e quais as 
principais estratégias adotadas pela 
companhia?

Sergio Perelman – Ingressei no Marketing do 
Baldacci em maio de 2017, a convite do Presidente, 
com a missão de mudar radicalmente a maneira de a 
empresa se comunicar com seus clientes: os médicos, 
os PDVs, os consumidores e os nutricionistas.
Para isso, desenhamos um novo e mais moderno 
posicionamento, que busca maior aproximação com 
nossos públicos-alvo e está alicerçado, principalmente, 
em estratégias de multicanal, utilizando o marketing 
digital.

Sergio Perelman 

18  | Março/Abril – 2018



Osvaldo Jacomeli Jr. – Essa nova fase 
do Baldacci, que teve início em 2016, partiu 
de uma decisão da alta gestão da companhia, 
que percebeu oportunidades no mercado 
para buscar um crescimento sustentável e 
rápido. O fato é que o Baldacci possui quase 
70 anos no Brasil e, apesar de ser uma 
Farmacêutica ética e tradicional, vinha 
adotando um posicionamento bastante 
conservador ao longo de sua atuação.
A diretoria pretende mudar a forma como a 
empresa é percebida no mercado. A alta 
liderança quer imprimir mais crescimento à 
empresa e mais velocidade no atendimento 
às exigências dos clientes e, para isso, 
precisou promover uma reformulação em 
várias frentes.
Em meados de 2016, começamos a 
transformar a área comercial, adotando 
estratégias mais agressivas. Além dos 30 mil 
médicos mensalmente visitados, começamos 
a ter uma presença mais marcante nos 

pontos de venda e junto à distribuição, 
buscando não só apresentar nosso portfólio, 
que vem sendo ampliado, mas também levando 
prestação de serviços às farmácias e grandes 
redes, que precisam de parceiros que as 
ajudem a aumentar sua rentabilidade.
Aliado a isso, procuramos envolver e 
desenvolver cada vez mais nossa Força de 
Vendas, valorizando os profissionais, de forma 
a mantê-los motivados e alinhados a esses 
propósitos.

O lançamento do Portal Saúde faz 
parte dessa nova fase da empresa? 
Falem-nos um pouco dessa 
ferramenta.

Sergio Perelman – O Portal Saúde Baldacci 
é o guarda-chuva de todas as ações voltadas 
ao aprimoramento de nossa presença e 
atuação junto ao todos os públicos com os 
quais trabalhamos. O portal não é mais uma 
ferramenta de marketing, mas é a principal 
delas. 
Todas as novas estratégias estão alinhadas ao 
Portal. Trata-se de uma iniciativa inovadora que 
visa à atualização, formação e reciclagem do 
conhecimento médico, nutricional e 
farmacêutico.
Totalmente gratuito para os profissionais de 
saúde, o portal tem o objetivo de disseminar 
material científico atualizado e relevante, por 
meio de diversos conteúdos distribuídos dentro 
de especialidades médicas e temas de interesse 
de profissionais de saúde visitados pelo 
Baldacci, que além de médicos, também 
englobam farmacêuticos e nutricionistas.
 
O Portal é dividido em seções medico-
científicas, que são distribuídas pelas 
especialidades de Cardiologia, 
Gastroenterologia, Angiologia, Nutrologia/
Nutrição e Ciências Farmacêuticas. No canal, 

Prescrição de confiança

Osvaldo Jacomeli Jr.
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disponibilizamos conteúdos para médicos, 
nutricionistas e farmacêuticos, como vídeo-aulas, 
artigos comentados, cobertura de congressos, 
discussões on-line em vídeo, slides com imagens 
médicas e muitos outros conteúdos.
Os profissionais que se inscrevem no Portal 
recebem por e-mail, regularmente, informativos 
atualizados e específicos às suas áreas de 
interesse.  A ferramenta foi lançada em setembro 
último e até o momento já temos mais de seis mil 
profissionais inscritos, que têm direito ao acesso 
de mais de 90 conteúdos diversos.

Vários laboratórios também têm portais 
voltados aos profissionais da área de 
saúde. Qual é a diferença do Portal de 
Saúde Baldacci?

Sergio Perelman – O Portal de Saúde 
Baldacci é hoje a principal ferramenta do 
Baldacci nesse novo posicionamento. Toda a 
propaganda médica feita no consultório está 
alinhada ao que é abordado no Portal. E os 
médicos estão receptivos. Eles estão começando 
a perceber o Baldacci como uma empresa mais 
moderna, que está preocupada em trazer 
conteúdo relevante e atual para eles, criado 
pelos nomes mais importantes em suas áreas de 
atuação.

Osvaldo Jacomeli Jr. – Uma preocupação é 
inserir em nosso conteúdo médico artigos e 
matérias com professores e formadores de 
opinião, a fim de manter a alta qualidade do 
conteúdo.
A Força de Vendas tem também a 
responsabilidade de convidar os médicos a 
acessarem o Portal, fazendo com que estes se 
cadastrem e tenham acesso aos conteúdos 
restritos. Até há pouco tempo, os médicos 
percebiam nossa empresa como uma companhia 
tímida, o que não é bom, pois atuamos em um 
mercado muito competitivo: quem não aparece, 
não obtém resultados.
Hoje, o portal tem sido nosso grande diferencial, 
pois temos conseguido mudar essa percepção. 
E esse trabalho envolve também o ponto de 
vendas. De nada adianta garantir a prescrição, 
se não trabalharmos o PDV, onde a venda 
realmente se concretiza.

Nosso objetivo é estarmos cada vez mais 
próximos das farmácias, levando nossas marcas 
e identificando suas necessidades, a fim de 
oferecer uma verdadeira prestação de serviço. 
Até porque, muitas linhas de produtos, como a 
de suplementos alimentares, têm seu consumo 
ligado exclusivamente à presença no ponto de 
venda. Daí a importância de mantermos esforços 
nesses canais. Em 2018, pretendemos formar 
uma FV exclusiva para visitação em farmácias, 
que trabalhe nossas marcas de prescrição e 
também nossos suplementos alimentares.  

Sergio Perelman – O ponto de venda sempre 
foi muito competitivo. A tendência das 
Farmacêuticas é trabalhar o médico, mas com o 
grande número de marcas, lançamentos de 
novos produtos, genéricos etc., o PDV tornou-se 
fundamental para garantir que o receituário seja 
aviado. Em nosso portal, temos uma seção para 
profissionais farmacêuticos e, futuramente, 
pretendemos também apresentar conteúdos 
para balconistas.

Em um mundo cada vez mais digital, 
como a empresa vê a atuação do 
propagandista? Como o lançamento do 
portal e de outras ferramentas digitais 
mudou a vida do Representante do 
Baldacci?

Sergio Perelman – Quando lançamos o 
portal houve um certo receio por parte dos 
profissionais de vendas de que essa ferramenta 
poderia substituir a presença do propagandista 
frente ao médico. Mas para a companhia, nada 
substitui o representante junto ao médico. Por 
isso, tratamos de tranquilizar nossa Força de 
Vendas, por meio da divulgação de um vídeo em 
que eu mesmo expliquei essa nova fase da 
companhia e o quanto iríamos precisar da 
colaboração de todos para fazer do Baldacci 
uma nova empresa.
Nesse vídeo, citei um artigo, publicado por um 
jornalista na Revista Havard Businesss Review, 
que diz que “o marketing digital é a tendência, 
mas o toque pessoal é uma exigência do 
consumidor”. O fato é que acreditamos nisso. 

Acreditamos que as pessoas querem ter acesso 
ao conhecimento e buscar conteúdo na internet, 
mas desejam também ter um contato de carne e 
osso para esclarecer eventuais dúvidas e para 
ajudá-las na busca por esse conteúdo. Nosso 
representante tem este importante papel junto 
aos profissionais de saúde visitados.

Osvaldo Jacomeli Jr. – Aliás, essa postura 
da companhia foi reforçada durante nossa última 
convenção nacional de vendas, realizada em 
janeiro, no Itu Plaza Hotel, no interior de São 
Paulo, ocasião em que reunimos 150 
colaboradores para discutir todo o alinhamento 
estratégico para o ano, além dos lançamentos de 
produtos. 
Foi um evento muito especial, pois apresentamos 
o novo posicionamento e reforçamos a 
preocupação do laboratório com os profissionais 
que estão na linha de frente junto a nossos 
clientes. Felizmente, foi um encontro muito 
positivo. Todo o grupo teve a sensação de que 
esta foi a melhor convenção de todos os tempos 
da empresa.
Os colaboradores saíram motivados e cientes do 
que precisam fazer para que a companhia possa 
caminhar nesta retomada do crescimento. Isso 
nos trouxe a certeza de que estamos no caminho 
certo, pois todos os profissionais, que serão 
responsáveis por fazerem as coisas acontecerem, 
estavam presentes e saíram acreditando nessa 
nova fase do Baldacci.

Como é o trabalho para motivar a Força 
de Vendas?

Osvaldo Jacomeli Jr. – Além de todos os 
investimentos em treinamento e na formação e 
capacitação de nossos profissionais, temos tido 
todo cuidado para fazer com que nossos 
representantes sintam-se especiais e valorizados. 
Na convenção, por exemplo, tivemos atenção 
com todos os detalhes, desde o deslocamento, a 
partir da residência dos participantes, até a 
recepção no hotel, além dos brindes colocados 
nos quartos, escolhidos especialmente para 
fazer com que todos sintam orgulho de trabalhar 
na empresa.

Entrevista
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O Baldacci é uma Farmacêutica de mais de 70 
anos, que cresceu estruturada na propaganda 
médica por meio do trabalho do Representante. 
Contamos hoje uma Força de Vendas madura, 
que mantém um relacionamento sólido com os 
médicos. Para se ter ideia, temos médicos que 
acompanhamos há mais de três décadas, desde 
a saída da universidade, até a residência, 
consultório, enfim, em toda a sua carreira. 
Portanto, conhecemos bem esses profissionais e 
buscamos consolidar esse relacionamento cada 
vez mais. Visitamos mensalmente 30 mil médicos 
e estamos sempre atentos às necessidades 
desses profissionais. Nosso Representante é 
peça-chave nesse relacionamento.

Sergio Perelman – Na verdade, na estratégia 
de multicanal, utilizamos o que existe de melhor 
em tecnologias, mas não descuidamos do nosso 
propagandista. O fato é que não precisamos 
estar presentes na frente do médico para levar 
conteúdo científico, mas precisamos do 
propagandista para reforçar todo esse trabalho e 
estreitar o relacionamento.
Hoje, nosso portal é bastante visitado por 
profissionais de outros países, como Portugal e 
Itália, por exemplo. Com isso, temos um alcance 
muito grande e um contato bem efetivo com os 
profissionais inscritos, que podem conhecer 
nossas linhas de produtos e marcas pelo canal.
Nosso foco é gerar conteúdo e manter médicos, 
farmacêuticos e nutricionistas atualizados. 
Recentemente, fizemos uma parceria com o site 
SnifDoctor, da DPM Editora, para trazer novos 
conteúdos para nosso portal.
Também já conseguimos a chancela de 
importantes sociedades médicas, como Socesp, 
SBACV, ABRAN e FBG.
Paralelamente, nossa Força de Vendas atua no 
campo para mostrar que todos esses esforços 
da empresa fazem parte da nossa visão, que é 
prestar serviços e levar informações relevantes 
aos profissionais de saúde.

Osvaldo Jacomeli Jr. – O lançamento do 
portal foi um divisor de águas para o Baldacci, 
por meio do qual foi possível materializar essa 
nova fase da empresa. Foi um choque positivo, 
que trouxe mais agilidade para trabalharmos 
nessa nova identidade. 

Como está estruturada a área de 
vendas do Baldacci?

Osvaldo Jacomeli Jr. – Hoje, externamente, 
a estrutura comercial é composta por dois 
gerentes nacionais, sendo um de vendas e outro 
de promoção médica. O gerente de vendas 
possui sete key accounts sob sua 
responsabilidade, que cuidam da área comercial 
no Brasil todo.
O gerente de promoção médica mantém 11 
gerentes distritais e 105 propagandistas, que 
visitam as especialidades que trabalhamos. 
Internamente, contamos também com todo 
suporte das áreas de treinamento, administração 
de vendas, RH e outras.

E como será 2018 para o Baldacci? 
Quais são os planos da companhia?

Osvaldo Jacomeli Jr. – Em 2018, a intenção 
é continuar com as estratégias que têm se 
mostrado assertivas. Tivemos um crescimento 
no ano passado 23% maior em relação a 2016. 
E para este ano, queremos crescer entre 30% e 
50%. Para isso, estamos atuando em várias 
frentes, inclusive, buscando novos produtos.

Sergio Perelman – Em maio, teremos o 
lançamento de mais três novos produtos. Além 
disso, estamos investimento na ampliação de 
nosso portfólio. Hoje, contamos com 16 projetos 
com diferentes produtos sendo desenvolvidos e 
trabalhados em paralelo.
Também temos buscado parcerias na própria 
indústria farmacêutica, identificando marcas que 
podemos licenciar e vice-versa. Importante 
lembrar que o Baldacci é um laboratório de 
pesquisa. Temos hoje três medicamentos que 
resultaram de investimentos em pesquisa da 
própria empresa. São eles: Metadoxil (pidolato 
de piridoxina), indicado para a esteatose 
hepática; Tecnofer (ferro quelado efervescente), 
que proporciona maior absorção do ferro para 
auxiliar no tratamento da anemia; e o Capilarema 
(Aminaftona), para tratamento de doença 
venosa crônica. São medicamentos sem 
concorrentes, interessantes para a indústria 
farmacêutica.
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Para garantir a eficiência na 
promoção médica, a Biolab 
desenvolveu uma nova maneira 
para capacitar a Força de 
Vendas, de modo que os 
representantes possam adquirir 
todo conhecimento necessário 
sem que precisem sair do 
campo.

Ao mesmo tempo, queremos trazer outros produtos, 
seja na área de medicamentos ou de suplementos 
alimentares, que garantam a velocidade que queremos 
imprimir em nossas operações.

Quais são hoje as principais necessidades 
dos médicos? 

Sergio Perelman – Os médicos querem conteúdo 
atual, relevante, de qualidade e de forma rápida, mas 
que possa ser acessado no local e horário em que 
para eles forem mais convenientes. Mostrar material 
em tablet no consultório não é algo muito bem visto 
pelos médicos. Por isso, estamos investindo muito em 
tecnologia para que o conteúdo de nosso portal 
possa ser acessado em diversos dispositivos móveis, 
seja computador, tablet ou smartphone. Aliás, essa 
questão da mobilidade é um grande desafio do 
marketing digital. Tudo converge para dispositivos 
móveis. O Baldacci está alinhado a essa tendência, de 
modo que nossos materiais possam ser acessados 
pelo médico onde eles estiverem, na hora mais 
conveniente e da forma que quiserem.

O ano de 2017 foi difícil para o País, e a 
indústria farmacêutica foi um dos setores 
menos afetados. Qual a visão de vocês em 
relação ao futuro do mercado farmacêutico 
para os próximos cinco anos?

Sergio Perelman – Estamos otimistas e 
acreditamos que o mercado farmacêutico brasileiro 
tem muito a crescer, mesmo em segmentos mais 
competitivos. O Baldacci, por exemplo, tem a 
sinvastatina mais famosa do mercado, a Sinvascor, 
que apesar de estar posicionada em um mercado 
extremamente competitivo ainda encontra espaço 
para crescer,
Nossa percepção é que temos muito potencial para 
avançar, mesmo diante da alta competitividade entre 
as marcas. E isso acontecerá à medida que as 
pessoas forem tendo mais acesso a medicamentos.
A indústria farmacêutica já passou por altos e baixos e 
nunca parou de crescer. A vinda de novas 
multinacionais para cá é uma prova do potencial 
desse mercado, que continua evoluindo.
É um setor que também cresce em pesquisa. Na 
verdade, poucos mercados investem tanto em P&D 
como o farmacêutico. Segundo pesquisas mundiais, 
cerca de 8% do faturamento global da indústria é 

direcionado para pesquisa, seja para melhorias 
de produtos ou para lançamento de novos 
medicamentos; enfim, é uma engrenagem que 
deve se aprimorar à medida que o ser humano 
vive mais e precisará, cada vez mais, de suporte 
clínico.
Nossa proposta é continuarmos focados em 
nossas especialidades (cardiologia, 
gastrenterologia, angiologia, endocrinologia, 
clínica geral, geriatria e nutricionistas/nutrólogos), 
a fim de atingirmos nosso principal objetivo, que 
é manter um crescimento sustentável.
Na área de nutrição, temos evoluído também 
significativamente com a linha de suplementos. 
Mantemos um projeto piloto em São Paulo com 
um painel de quase mil nutricionistas, para os 
quais enviamos material e amostras e fazemos 
ligações telefônicas mensalmente, a fim de 
estreitarmos cada vez mais o contato.
Nesse ano, nossa projeção é alcançarmos 360 
mil captações de receitas. No ano passado, 
foram 300 mil.
Temos outros projetos também para 2018, que 
estaremos divulgando no momento mais 
oportuno. Na verdade, esse será um ano crucial 
para a empresa. Embora tenhamos muitos 
concorrentes em várias linhas, acreditamos que 
será um período de grandes conquistas e 
crescimento para a companhia.

Osvaldo Jacomeli Jr. – Estamos em um 
bom momento e temos um grande trunfo: o aval 
de nosso Presidente, que percebeu a 
oportunidade e nos deu a chance de mudar a 
empresa, a fim de construirmos um ambiente de 
maior cooperação e participação, que favoreça a 
troca de ideias e experiências e a busca conjunta 
de estratégias, que possam colocar o Baldacci 
em um novo patamar e mais à frente neste 
competitivo mercado.

Treinamen-
to Grandes 
Forças de 
Vendas

Entrevista
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A felicidade é o maior desejo 
dos seres humanos. A 
felicidade é um estilo de vida: 
o ser humano precisa exercitar 
constantemente o melhor que 
tem dentro dele.

As relações líquidas na 
sociedade impactam o 
ambiente corporativo
Para iniciar esse artigo, gostaria de explicar 
o conceito líquido. O sociólogo polonês 
Zygmunt Bauman, que é um dos filósofos 
mais respeitados no mundo, define como:  “Os 
tempos são líquidos, porque, assim como a água, 
tudo muda muito rapidamente. Na sociedade 
contemporânea, nada é feito para durar”. Com 
um pouco de sensibilidade, constatamos como 
essa forma de se relacionar está tão presente em 
nossa rotina: casamentos com pouca duração 
e empregos instantâneos, em que funcionários 
e empregadores mal se conhecem são alguns 
dos exemplos. O campo é aberto para várias 
reflexões a respeito.

O objetivo desse artigo é alertar e prevenir 
as pessoas para que as relações líquidas 
não destruam automaticamente conceitos 
importantíssimos para a sociedade como: 
comprometimento e responsabilidade, 
principalmente, dentro do ambiente de trabalho. 
Benjamin Disraeli, pensador britânico no século 
19, tem uma frase que diz: “A vida é muito 
curta para ser pequena.”, mas ela faz muito 
mais sentido quando o Filósofo, Mario Sérgio 
Cortella, por meio do seu livro “Qual é a tua 
obra”, a decifra em algumas de suas palestras 

com argumentos como: “Já basta que ela curta 
seja para que eu possa desperdiçá-la, tendo 
uma vida fútil, banal, inútil, superficial e morna.” 
“Precisa ter coragem para não ser morno, para 
viver uma vida decente”. O que isso quer dizer? 

As transformações em uma sociedade são ba-
seadas nas percepções e comportamentos dos 
indivíduos que nela vivem e que se constroem a 
partir dos movimentos de cada um. A formação e 
o desenvolvimento de um ser, um lar, uma família 
ou um grupo de pessoas baseadas em conceitos 
fúteis, banais, entre outros, acarretam, automati-
camente, na disseminação de hábitos mornos e 
superficiais. E esse caminho nos leva ao termo 
líquido.

Vivemos na era do fast food e redes sociais; 
tudo é globalização. Fazem parte do nosso 
amadurecimento essas novas experiências, ou 
seja, somos pressionados a nos acostumarmos 
a conviver com tais coisas, e isso traz conforto 
e comodismo: se tudo é para ontem e tudo se 
caminha para a inovação, não se tem mais tempo 
para a preservação, não há mais espaço para o 
longevo; o antigo é substituído pelo novo, sem 
precisar saber o que pode ser aproveitado. Assim 
devemos saber como estamos nos posicionando 

como cidadãos perante os conflitos e situações da 
vida, o quanto toda essa atmosfera da globalização 
nos influencia a sermos “quero para o agora”, “não 
dá mais, troca por outro”.

Quando iniciamos essa reflexão, falamos sobre as 
relações líquidas e o quanto elas comprometem 
em um ambiente de trabalho. Para isso, o indivíduo 
vem se moldando a padrões de sociedade que são 
automaticamente absorvidos, sem que ele perce-
ba, transformando suas relações antes sólidas em 
relações mornas, distantes, sem a intimidade que 
uma amizade, ou um relacionamento, merecem e 
sem a atenção que boas conversas precisam ter. 

Passamos a virar cidadãos de convívio superficial, 
dando pouca importância às coisas, não só para 
os bens que possuímos, que absolutamente não 
nos impede de consumir, mas que não nos limitam 
a trocar a todo instante, fomentando a cultura do 
descartável, até que isso chegue a um trabalho, a 
um casamento, uma amizade, entre outras coisas 
que podem ser facilmente substituídas a qualquer 
instante.

O parágrafo anterior nos ajuda a entender fatos no 
cotidiano que possibilitam a reposta para uma per-
gunta que você deve se fazer. Por que uma alterna-
tiva de vida contemporânea de dinamismo pode, por 

Felipe de Oliveira José
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exemplo, descaracterizar o seu comprometimento 
e responsabilidade para com seu ambiente de tra-
balho, seja você empregado ou empregador? Para 
responder isso, utilizarei três tópicos:

1º Objetivo e Missão

Não está claro, em ambos os lados (rara as 
exceções), a definição do que são o objetivo e a 
missão para que esse relacionamento seja longo e 
duradouro e que possa trazer frutos. Do ponto de 
vista do empregador, não considero essas condições 
Objetivo e Missão alocadas apenas em placas, sites 
ou estatutos da companhia, mas, sim, o quanto esses 
valores, de fato, são diariamente colocados em prática 
com exemplos, investimentos que geram resultados 
satisfatórios do ponto de vista ético e moral, que 
agregam valor a sociedade. Contrapondo a isso, 
o empregado, não nos esqueçamos de que seu 
Modus Operandi vem de relacionamentos superficiais, 
ou seja, essa falta de clareza automaticamente o 
deixará sem a identificação necessária com aquela 
companhia, e, consequentemente, a motivação que 
possibilitaria uma mudança de postura não existirá. 
Sendo assim, é uma característica bem clara de que 
o vínculo entre os dois acabaria logo, em alguns 
casos poderia nem acontecer.

2º Valorização

São comuns as empresas com seus acionistas 
buscarem o crescimento, estimulam isso em seus 
empregados, a fim de que a empresa evolua, ex-
panda e cresça. Isso é a forma que ela utiliza para 
se aperfeiçoar e se valorizar perante a sociedade e 
seus concorrentes. Mas quando a valorização acon-
tece sem raízes com o comprometimento pessoal, 
empregadores costumam desvalorizar o “antigo”, 
lembrando que antigo é diferente de velho. Assim, 

passam a curtir seu próprio prestígio pensando 
nos próximos desafios, acreditando que aqueles 
que ali estão não são capazes de acompanhar 
todo esse movimento. 

É papel fundamental do detentor do capital e de 
gestores estimularem a formação continuada 
dos seus empregados, a fim de valorizar o ser 
humano, fortalecendo o relacionamento entre 
eles, criando relações sólidas e minimizando a 
distância entre os dois.

3º Reconhecimento

É importante o empregador e empregado 
reconhecerem as transformações positivas que 
obtiveram em seu ambiente de trabalho, a sua 
evolução e conquistas. Admitir isso também 
como contribuição de todos com os quais con-
viveram faz com que demonstrem gratidão pelo 
que se tornaram. Reconhecimento é se sentir 
abraçado, sentir que tem alguém preocupado 
contigo. Isso se faz com relacionamento sólido. 
Relacionamento líquido presenteia um cego com 
óculos de grau, presenteia um deficiente físico 
sem os pés com um sapato. Eles poderiam usar? 
Sim, porém, é a melhor escolha?

Procure estar mais próximo, escutar. E se não 
tiver condições, repense o plano, faça em con-
junto, mas é sua responsabilidade, acima de 
tudo, como gestor e empregador (não tirando 
a responsabilidade do empregado) saber o que 
se passa com o ser humano que se dedica ao 
seu negócio, que lhe traz riqueza e prestígio. Isso 
inclui: estar próximo e se relacionar. Sem você se 
importar, a vida se torna morna, e vida morna é 
uma vida medíocre. E com a mediocridade vem 
a falta de comprometimento e de responsabili-
dade.

CONCLUSÃO

Todo mundo busca, de alguma maneira, 
satisfazer seus desejos físicos e espirituais. Nosso 
desafio todo dia é conseguir fazer disso uma 
forma que traga maior satisfação, com menos 
dor, menos trabalho e sem grandes frustrações, 
talvez essa seja a busca pela tal felicidade. Para 
Aristóteles, “a felicidade é o maior desejo dos 
seres humanos”. Do seu ponto de vista, a melhor 
forma de conseguir ser feliz é por meio das 
virtudes. “Cultive as boas virtudes e alcançará a 
felicidade”. Segundo Aristóteles, “a felicidade é 
um estilo de vida: o ser humano precisa exercitar, 
constantemente, o melhor que tem dentro dele”.

Não podemos tirar essa dúvida com Aristóteles, 
mas quando ele diz que devemos exercitar o que 
temos de melhor dentro de nós, com certeza, po-
demos entender como qualidades, essas dentro 
de um senso comum e ético em uma sociedade 
que beneficia os demais e não os prejudica. 

Devemos então ter como aprendizagem em 
nosso ambiente de trabalho a prática das 
relações sólidas, mas sólidas em que? Na 
atenção, no respeito, no coleguismo em saber 
o momento de ouvir e de falar, de deixar claros 
os objetivos, de saber valorizar e reconhecer, e 
de conduzir, com todos esses ingredientes, a 
fim de que tenhamos, de fato, relacionamentos 
verdadeiros, e que assim possam transbordar 
na construção de uma sociedade melhor de 
responsabilidade e comprometimento.
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Cada vez mais, em um mercado competi-
tivo, onde os recursos tecnológicos estão 
acessíveis para quase todas as empresas, 
o que continua fazendo a diferença são os 
profissionais que representam os laboratórios 
nos vários clientes.

Mas como treinar e capacitar essas pessoas, 
potencializando seus aprendizados de forma 
que elas possam evoluir e contribuir para uma 
boa performance da corporação?

Atualmente, em meio a uma infinidade de 
técnicas existentes, o conceito de trilha de 
conhecimento está ganhando força, inclusive 
no mercado farmacêutico. 

A implementação dessa metodologia varia de 
empresa para empresa. A Cellera é umas das 
companhias que vêm aplicando esse conceito, 
trabalhando com aplicativos, vídeos e utilizan-
do a internet para transferir informações de 
produtos para Força de Vendas e para os 
clientes.

Nesta entrevista à Revista UPpharma, Ralfe 
Ferreira, Gerente de Treinamento de Vendas 
da Cellera, revela mais detalhes desse tra-
balho, que tem gerado resultados bastante 
positivos para a companhia.

Revista UPpharma – Antes de nos 
contar o trabalho que você vem 
realizando na área de treinamento 
da Cellera, fale-nos um pouco de sua 
trajetória profissional na indústria 
farmacêutica.

Ralfe Ferreira – Na verdade, meu contato 
com a área de medicamentos ocorreu muito 
cedo. Aos dez anos, na cidade onde vivia, Di-

vinópolis, no interior de Minas Gerais, comecei 
vendendo jornal na porta de uma farmácia, onde 
acabei fazendo amizade com o proprietário. Al-
gum tempo depois, o dono me convidou para 
trabalhar no estabelecimento, onde fiquei por 
dez anos. Nesse período, tive a oportunidade 
de atuar em várias áreas, desde o balcão até o 
escritório. Aprendi muito sobre medicamentos e 
sobre como gerenciar pessoas.

Ao longo desses anos, conheci vários propagan-
distas vendedores que visitavam a farmácia. Já 
naquela época, admirava a profissão e o trabalho 
que essa categoria exercia. Foi então que deci-
di que seria propagandista. Era essa a profissão 
que eu almejava abraçar no futuro.

Com quase 21 anos, fui convidado para uma 
entrevista no antigo IQC (hoje Medley), em Belo 
Horizonte. Como Divinópolis fica a aproximada-
mente 120 km da capital e, à época, eu não tinha 
moradia em BH, foi um momento complicado ini-
cialmente. Cheguei até hesitar, mas exercer essa 

Cellera
Trilhas de conhecimento 
para potencializar o 
aprendizado das equipes 
de vendas

Treinamento de Vendas

A Cellera é umas das 
companhias que vêm 
aplicando o conceito de 
trilha de conhecimento, 
utilizando a internet para 
transferir informações de 
produtos para Força de 
Vendas e para os clientes.
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profissão de propagandista-vendedor era meu 
grande sonho. Aceitei o desafio e fiquei na em-
presa por vários anos, atuando na capital mineira 
e em várias cidades do interior de Minas Gerais.

Tempos depois, surgiu outra oportunidade, 
desta vez, no Farmasa, que estava passando 
por mudanças e pelo qual tive o privilégio de 
ser contratado como propagandista-vendedor, 
atuando em Divinópolis e região.

No Farmasa, acabei sendo promovido e assu-
mindo a função de gerente distrital, tendo, em 
determinado período, uma equipe de 20 propa-
gandistas sob minha responsabilidade.

Quando o Farmasa foi adquirido pela 
Hypermarcas (hoje Hypera Pharma), permaneci 
no grupo e assumi a gerência de treinamento 
do laboratório, tendo como desafio integrar e 
desenvolver pessoas que atuavam nas diversas 
empresas adquiridas pelo Grupo Hypermarcas. 
Foi um período de aprendizado e de grande 
realização, pois estava lidando com profissionais 
que tinham culturas diferentes, precisavam 
absorver novos conhecimentos e atuar dentro de 
uma nova filosofia que estava sendo construída. 

Depois dessa experiência, fui para os Estados 
Unidos, onde permaneci por seis meses, mas 
quando regressei ao Brasil, atuei como gerente 
de treinamento em uma importante distribuidora 
de medicamentos similares e genéricos, a Di-
vimed; vivência que também me trouxe a visão 
da distribuição regional, outro canal de extrema 
importância na cadeia farmacêutica.

Em seguida, veio a oportunidade para atuar na 
Cellera, uma start-up que tem três unidades de 
negócios: prescrição médica, consumo e simi-
lares, esta última oriunda da aquisição dos labo-
ratórios Delta e Bunker junto a Valeant.

Atualmente, em se tratando de 
treinamento e desenvolvimento, muito 
se fala sobre trilha de conhecimento. 
Como, basicamente, você tem aplicado 
essa metodologia de treinamento na 
empresa?

As trilhas de conhecimento nada mais são do 
que a construção de atividades multicanais que 
se complementam entre si, apresentadas gra-
dativamente, visando tornar o aprendizado e o 

treinamento mais, diversificado, atraente e 
efetivo.

Dependendo da necessidade da empresa, 
podemos customizar os treinamentos por 
nível e função. Atualmente, na Cellera nossa 
principal ferramenta são os treinamentos 
com aplicativos, vídeo web e treinamento 
presencial da Força de Vendas da unidade 
Delta Similares e Genéricos. Nosso projeto, 
em médio prazo, para diversificar e 
complementar as trilhas do conhecimento 
envolve o desenvolvimento de um portal 
de ensino a distância, por meio do qual 
pretendemos disponibilizar periodicamente 
conteúdos para nossos públicos, criando 
ambientes para os diversos tipos de função.

Conforme as áreas que queremos desen-
volver, os colaboradores receberão con-
teúdo específico, que pode ser um texto, 
um artigo, um vídeo com conteúdo técnico, 
comportamental e estratégias de marketing. 
A partir daí, eles acessarão o conteúdo, 
tomarão conhecimento do assunto e de-
pois responderão a questões na forma de 
quiz. No final desse exercício de fixação, um 
certificado, validando esse conhecimento 
adquirido, será gerado após todos os pas-
sos da trilha.

Em nosso projeto, tanto os gestores, quanto 
os propagandistas e representantes, de-
verão passar pela trilha do conhecimento, 
sendo que para os gestores especifica-
mente um treinador seguirá um calendário 
de treinamentos para execução da trilha do 
conhecimento, aplicando parte do conteú-
do presencialmente, de forma itinerante, e 
complementando com atividades via web 
EAD. Sendo assim, para cada público, um 
ambiente de treinamento. Portanto, nossa 
ideia é a criação de um ambiente para os 
representantes, propagandistas e gestores.

Na verdade, o grande objetivo do sistema 
de ensino a distância é complementar o 
treinamento presencial, ganhar velocidade 
no aprendizado e otimizar os investimentos, 
garantindo uma margem de ROI, além 
de fazer a gestão do conhecimento. Até 
porque, hoje, é fácil navegar na internet e 
obter informações a respeito de qualquer 
assunto. Mas o grande desafio está na 
maneira como iremos organizar e transferir 
esse conhecimento. Portanto, a gestão do 

conhecimento é algo mais complexo, importante e 
muito sério. E a trilha de treinamento pode englobar 
não somente portais, mas também outros canais 
de comunicação, facilitando a gestão. 

Como está a implementação desta 
metodologia nas várias unidades da 
Cellera?

Como é uma empresa que está se estruturando, 
já implantamos parcialmente essa metodologia em 
uma das unidades de negócios, a de Similares e 
Genéricos (Delta). 

Importante lembrar que a área de treinamento 
de vendas atua em total integração com outros 
setores da empresa, a fim de gerar o conteúdo 
dentro dos temas que queremos abordar, tanto no 
presencial quanto no EAD.

O setor de Gente e Gestão tem uma participação 
fundamental, pois é o departamento que contribui 
diretamente na construção de conteúdo com-
portamental, disseminando a visão, os valores, a 
missão, descrição dos cargos para cada função e 
compliance da companhia.

O projeto é que no portal sejam disponibilizados, 
mensalmente, conteúdos específicos, além de 
aplicativos, vídeo-aulas e treinamento itinerante, e 
os colaboradores de vendas terão um tempo para 
absorver e responder as questões. Todos deverão  
tomar conhecimento desse conteúdo, até porque 
os temas abordados nos recursos EAD serão dis-
cutidos nas reuniões presenciais.

Existe uma forma que você considera 
melhor para transmitir os conteúdos e 
cursos?

Não existe uma única maneira melhor. A trilha do 
conhecimento ou trilha de treinamento envolve 
dois pilares, sendo o EAD e o presencial, este úl-
timo itinerante ou em reuniões. Dependendo do 
que queremos disseminar, podemos usar vídeos, 
artigos, textos e até cases.

Na verdade, dentro do conceito de trilha do 
conhecimento, tudo se complementa. O importante 
é ter várias opções.
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Como eu disse, além do ensino a distância, tam-
bém temos treinamento itinerantes, por exemplo. 
Nesse caso, visitamos as várias regionais da em-
presa para desenvolver e capacitar os gestores 
internos. O interessante é que esses treinamen-
tos itinerantes também nos ajudam na realização 
de diagnóstico das necessidades de cada 
região, possibilitando que adotemos estratégias 
customizadas, a fim de solucionar os problemas 
locais. Tais estratégias podem ser de vários for-
matos, como, por exemplo, cursos, workshops 
ou outras dinâmicas regionais.

Acredito no treinamento e capacitação 
sistemática dos gestores, que são um grande 
multiplicador de conhecimento para a Força de 
Vendas. Se os gestores estão bem treinados 
e capacitados, sabendo lidar com os vários 
perfis de pessoas nas suas equipes, a chance 
de sucesso é muito maior.  Na verdade, os 
propagandistas atuam fora da matriz e veem no 
gestor direto todas as áreas da empresa.

Na Cellera, também costumamos incentivar 
o compartilhamento de experiências. Assim, 
nas reuniões e convenções, estimulamos a 
integração, a fim de que os profissionais de 
vendas possam trocar práticas e ideias possíveis 
de serem aplicadas em suas regiões.

Realizamos ainda convenções e reuniões 
presencialmente com a Força de Vendas e 
abrimos canal de integração e participação com 
todos os colaboradores da Cellera, por meio da 
web em tempo real. Isso inclui todas as áreas 
administrativa e de operação. A ideia com tais 
iniciativas é envolver todos os colaboradores, 
sem exceção, estimulando-os a participar das 
metas e objetivos da companhia.

Assim, conseguimos reduzir custos com deslo-
camentos e todos os colaboradores se envolvem 
com os projetos e as estratégias para execução: 
“desafio de um é o desafio de todos, sucesso de 
um é sucesso de todos”.

A Cellera está formando o time de pro-
paganda médica. Como você espera 
que a empresa faça para que o propa-
gandista ou gerente distrital compre 
a ideia do treinamento a distância, já 
que atividades impostas, em geral, não 
geram o resultado esperado?

Pensamos exatamente assim. Acreditamos que 
nada imposto traz bons resultados. O propagan-
dista e o GD precisam entender a importância 
desse conhecimento, não apenas para assegu-
rar bons resultados para a empresa, mas tam-
bém para seu crescimento pessoal e profissional. 
Gosto muito da frase do Derek Bok, ex-reitor e 
ex-diretor da Faculdade de Direito da Universi-
dade de Harvard: “Se você acha que formação é 
cara, experimente a ignorância.”

 

Quebrar paradigmas não é nada fácil, e 
a dedicação aos estudos é um processo 
inicialmente trabalhoso, mas que com hábito 
se torna prazeroso. As equipes de vendas são 
dedicadas e propensas ao conhecimento.

Na verdade, os colaboradores precisam concluir 
os cursos propostos e responder as questões, 
sempre com objetivo de desenvolvimento e não 
com a ideia de controle ou fiscalização. Quere-
mos mesmo é capacitar.

Além de disseminar conhecimentos, 
quais outros recursos que o projeto 
de implementação do portal poderá 
oferecer para melhorar o desempenho 
das equipes de vendas e da empresa?

Como falamos, o portal, bem como todos 
os recursos EAD, aplicativos e vídeo-aulas, 
são ferramentas que possibilitam ao gestor 
acompanhar o desempenho e evolução de suas 
equipes de representantes e propagandistas em 
tempo real, identificando, inclusive, necessidades 

de treinamento e de desenvolvimento individual 
e indicando o que pode ser feito para melhorar 
a capacitação.  

Por meio dos dados gerados, o gestor consegue 
oferecer um feedback imediato para o represen-
tante e propagandista, de modo que ele poderá 
corrigir estratégias ou buscar alternativas para 
aprimorar seu trabalho.

Dentro do Portal EAD, também existem 
ferramentas que criam relatórios, gráficos e 
uma série de outros recursos para avaliação de 
desempenho individual e por equipes. Dessa 
forma, um gestor de determinada região pode 
comparar a performance de sua equipe com as 
outras, identificando oportunidades de melhoria.

Por meio do conceito de trilha de 
conhecimento, como acontece a 
identificação de potenciais talentos? 
É mais fácil identificar essas pessoas 
utilizando essa ferramenta?

Por meio do Portal EAD, além, é claro do acom-
panhamento de campo, é possível, sim, identifi-
car potenciais talentos. Aliás, a partir dos gráficos 
e relatórios, o gestor consegue ter uma visão 
muito clara do desempenho e evolução de seus 
propagandistas e representantes, identificando 
dificuldades individuais e também as competên-
cias mais destacadas em seus profissionais.

Sendo assim, a área de treinamento de vendas 
faz a análise e identificação na parte técnica e 
comportamental com apoio da área de Gente e 
Gestão.

Por meio do Portal, também é possível 
conseguimos formar rankings de desempenho e 
promover premiações e incentivos.
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A qualidade dos medicamentos 
somente pode ser assegurada 
dentro de um sistema de 
qualidade que possua dados 
confiáveis, e isso pode ser 
resumido em algumas regras.

Figura 1. Ciclo de vida de um medicamento: 
etapas e Boas Práticas (BPL – Boas Práticas 
de Laboratório, BPC – Boas Práticas 
Clínicas, BPF – Boas Práticas de Fabricação, 
SFQ – Sistema Farmacêutico da Qualidade).

Segurança na 
qualidade dos 
dados
O ciclo de vida de um medicamento e 
o “calcanhar de Aquiles” do sistema da 
qualidade.

As Boas Práticas de Fabricação – BPF (GMP em 
língua inglesa) foram introduzidas há mais de 50 
anos com o objetivo de assegurar a qualidade 
na produção de medicamentos. O enfoque atual 
das BPFs considera que apenas medicamentos 
fabricados no âmbito de um Sistema de Quali-
dade podem ser considerados “de qualidade”.

O ciclo de vida de um medicamento se inicia 
com o desenvolvimento farmacêutico, seguido 
dos desenvolvimentos não clínico e clínico. As 
BPFs constituem a etapa do ciclo de vida dos 
medicamentos, relacionada com a fabricação 
para fins comerciais. O ciclo de vida se 
encerra com a descontinuação da produção e 
comercialização do medicamento.

Um sistema de qualidade é uma estrutura que 
permite controlar todas as operações que pos-
sam influir nas características dos produtos. E 
tais características são definidas por meio de 
“variáveis”, qualitativas ou quantitativas. Assim, 
admite-se que a operação foi correta porque 
não foi detectada nenhuma alteração no produ-
to final ou porque os informes de temperatura 
durante o processo foram mantidos dentro dos 
limites especificados. 

Atualmente, ou como se diz para as BPFs do 
século XXI, um medicamento possui qualidade 
porque todas as “variáveis” ou “dados” por 
meio dos quais se controla sua produção são 
certos (isso é, ficam dentro de um intervalo 
determinado).

Jordi F. Botet e Dr. Lauro D. Moretto 

Perspectiva Econômica

A lógica é evidente: registram-se quais são os 
dados que determinam a qualidade (os dados 
“críticos”) e se estabelece critérios de monito-
ramento. Então, se os dados estão corretos, a 
qualidade é certa. No entanto, vem a dúvida: “os 
dados estão corretos”?

Para se entender a complexidade dessas 
conjecturas, imaginemos que o operador, ao 
medir a temperatura, está pensando em sua 
namorada, e registra 20ºC, quando na realidade 
o termômetro indica 30ºC, ou, ainda pior, ele 
escreve uma temperatura sem mesmo olhar 
para a escala. Poderíamos também imaginar 
que o termômetro não mede bem (apresenta 
defeito ou não está calibrado). Além disso, os 
dados podem ser alterados ou perdidos no 
momento de serem registrados, arquivados ou 
modificados (por exemplo, em caso de precisar 
fazer uma nova medida ou do operador constatar 
que errou ao escrever ou registrar o dado).

Ciências Farmacêuticas
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medição automática da temperatura por uma 
sonda e apresentação da cifra em um painel).

Registro: 

Esses dados podem ser então escritos pelo 
operador no registro de produção ou bem serem 
“armazenados diretamente por um sistema 
computorizado”.

Modificação: 

Amiúde, os dados devem ser modificados, por 
causa de erro no registro ou por repetição. É evi-
dente que aí existe um grande risco por causa de 
trocas incorretas.

Fig. 2 - O ciclo de vida dos dados.

Causas da falha Medidas preventivas
Operador Erro - Treinamento;

- Supervisão;
- Utilização de sistemas automatizados.

Má utilização do instrumento - Treinamento;
- Supervisão.

Má vontade - Supervisão;
- Utilização de sistemas automatizados.

Instrumento Inadequado - Qualificação
Com defeito/enguiçado - Manutenção
Não calibrado - Calibração

Geração

Tanto na geração dos dados, quanto no 
seu registro posterior, há apenas três 
tipos de causas de incorreção: erro/falha 
do operador, “sabotagem” do operador e 
incapacidade do equipamento:

Ciências Farmacêuticas
Manutenção/recuperação:

Os dados devem ser mantidos até o momento de 
sua utilização (por exemplo, dados de um registro 
de produção revisados pelo pessoal de garantia de 
qualidade para a liberação de um lote de produto). 

Os dados em papel exigem uma conservação ade-
quada das pastas de papel ou cartolina, enquanto 
que os sistemas computorizados precisam de ma-
nutenção dos dados (proteção frente à possibilidade 
de se apagarem) para que possam ser considerados 
recuperáveis. A recuperação de dados, durante seu 
ciclo de vida, é imprescindível em documentos ou ar-
quivos eletrônicos de fabricação de medicamentos. 

Os pontos críticos do ciclo de vida dos da-
dos e as medidas preventivas

Análise das etapas do ciclo de vida dos dados tal 
como indicado anteriormente.

Em resumo, os dados devem atender à regra 
dos três “C”, ou seja: corretos, completos e 
consistentes para serem considerados fiáveis. 
E quando eles não são confiáveis, o sistema 
de qualidade não é confiável. Se não podemos 
garantir os dados do sistema de qualidade, 
simplesmente não há qualidade!

O ciclo de vida dos dados e solução 
para o problema

Como se pode assegurar a qualidade dos dados? 
Aplica-se simplesmente a lógica: examina-se 
o “ciclo de vida dos dados” (ou seja, como os 
dados são obtidos, registrados e conservados), 
estuda-se se existem pontos fracos e propõem-
se sistemas para seu controle. Isto é, cria-se uma 
“política de gestão da integridade dos dados”.

Geração: 

Os dados podem ser obtidos por um operador 
(por exemplo, medição da temperatura com um 
termômetro) ou automaticamente (por exemplo, 
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Causas da falha Medidas preventivas
Operador Erro - Treinamento;

- Supervisão;
- Utilização de sistemas automatizados.

Má vontade - Supervisão;
- Utilização de sistemas automatizados.

Sistema 
automatizado de 
captação de dados

Inadequado - Qualificação;
Com defeito/enguiçado - Manutenção

Causas da falha Medidas preventivas
Operador Erro - Treinamento;

- Supervisão;
- Utilização de sistemas automatizados.

Má vontade - Supervisão;
- Utilização de sistemas automatizados.

Sistema 
automatizado de 
captação de dados

Inadequado - Qualificação
Enguiçado - Manutenção

Causas da falha Medidas preventivas
Dados registrados 
em papel

Eliminação/perda do papel - Estabelecimento de procedimentos de 
arquivo (período mínimo de retenção, 
segurança do arquivo);
- Supervisão.

Apagado dos dados (papéis ilegíveis) - Estabelecimento de procedimentos de 
arquivo (segurança das condições de 
arquivo, copiado de papéis térmicos);
- Supervisão.

Dados registrados 
em forma digital

Eliminação/perda dos dados - Estabelecimento de procedimentos de 
arquivo (copia de backup, segurança das 
cópias).

Os dados recuperados são 
ininteligíveis

- Qualificação do sistema para assegurar a 
recuperação correta dos dados;
- Supervisão.

Registro

Tanto a geração quanto o registro de dados 
podem ser feitos automaticamente por um 
sistema computorizado. A automatização é 
preferível, porque elimina o “fator humano”, 
mas é preciso qualificá-la adequadamente 
e controlar o acesso (definição de níveis de 
operador e identificação inequívoca da pessoa).

Regras para a integridade dos dados

A qualidade dos medicamentos somente 
pode ser assegurada dentro de um sistema de 
qualidade que possua dados confiáveis, e isso 
pode ser resumido em dez regras:

1º. Utilizar operadores com formação específica 
e treinados;

2º. Registrar dados críticos gerados por 
operadores supervisados (por outra pessoa ou 
por sistema automatizado);

3º. Estabelecer critérios para determinação e 
registro automatizado de dados;

Modificação

As BPFs explicam em detalhe como deve ser 
modificado um dado:

Os dados escritos não devem ser apagados 
nem encobertos. Eles devem ser anulados com 
um traço permanecendo legíveis e indicando 
quem e quando foram  modificados.

Os dados digitais devem seguir o mesmo 
sistema. Ou seja, o dado modificado deve 
ser conservado e o modificado claramente 
identificado (quem modificou e quando).

Manutenção / recuperação

As BPFs especificam também a necessidade 
de assegurar a manutenção dos registros em 
papel e dos registros digitais, a fim de garantir 
uma recuperação adequada.

4º. Adotar qualificação, manutenção, calibração 
e ajustamento apropriados dos equipamentos 
de medida;

5º. Estabelecer acesso restrito aos sistemas 
computadorizados (níveis de usuário e senhas);

6º. Utilizar sistemas computadorizados segundo 
as BPFs (rastreabilidade e segurança);

7º. Estabelecer procedimentos para assegurar 
que os dados se arquivem e se recuperem em 
forma legível;

8º. Utilizar documentos de fácil emprego e 
supervisão para registro de dados; 

9º Estabelecer procedimentos para conservação 
de dados “brutos” para possibilitar revisões de 
cálculos;

10º Adotar procedimentos para revisão de dados 
críticos e investigação de dados considerados 
suspeitos.

Jordi F. Botet é farmacêutico e biólogo, 
membro honorário estrangeiro da Academia de 
Ciências Farmacêuticas do Brasil/Academia 
Nacional de Farmácia.

Lauro D. Moretto é farmacêutico-bioquímico, 
membro titular e Presidente Emérito da 
Academia de Ciências Farmacêuticas do 
Brasil/Academia Nacional de Farmácia.
E-mail: presidencia@academiafarmacia.org.br
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Lauro D. Moretto é farmacêutico-bioquímico, 
membro titular e Presidente Emérito da 
Academia de Ciências Farmacêuticas do 
Brasil/Academia Nacional de Farmácia.

Causas da falha Medidas preventivas
Operador Erro - Treinamento;

- Supervisão;
- Utilização de sistemas automatizados.

Má vontade - Supervisão;
- Utilização de sistemas automatizados.

Sistema 
automatizado de 
captação de dados

Inadequado - Qualificação;
Com defeito/enguiçado - Manutenção

Causas da falha Medidas preventivas
Operador Erro - Treinamento;

- Supervisão;
- Utilização de sistemas automatizados.

Má vontade - Supervisão;
- Utilização de sistemas automatizados.

Sistema 
automatizado de 
captação de dados

Inadequado - Qualificação
Enguiçado - Manutenção

Causas da falha Medidas preventivas
Dados registrados 
em papel

Eliminação/perda do papel - Estabelecimento de procedimentos de 
arquivo (período mínimo de retenção, 
segurança do arquivo);
- Supervisão.

Apagado dos dados (papéis ilegíveis) - Estabelecimento de procedimentos de 
arquivo (segurança das condições de 
arquivo, copiado de papéis térmicos);
- Supervisão.

Dados registrados 
em forma digital

Eliminação/perda dos dados - Estabelecimento de procedimentos de 
arquivo (copia de backup, segurança das 
cópias).

Os dados recuperados são 
ininteligíveis

- Qualificação do sistema para assegurar a 
recuperação correta dos dados;
- Supervisão.

http://running.com.br
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As notícias falsas, as malfadadas fake news,  vêm 
se alastrando de tal maneira que levou diversos 
meios de comunicação a abordarem o tema em 
forma de campanha de credibilidade de seus 
veículos. Avolumou-se, nestes últimos meses, 
o compromisso com a matéria e a investigação 
destas fake news de forma mais austera. Pelo seu 
alto grau de credibilidade, as grandes emissoras 
de televisão, revistas e jornais são alvo fácil de 
clonagem de seus logotipos para dissertação 
de um texto pirata, que comprometa alguma 
instituição ou figura pública, desde artistas a 
políticos nacionais e internacionais. 

Não exclusivamente desta forma pirata, mas no 
embalo de terem audiência, entram na onda do 
sensacionalismo sem uma base sólida sobre 
o acontecimento, divulgando o que vem pela 
frente. É inegável a força deste “designado” 
4º poder em alcançar as massas e despertar 
pensamentos e sentimentos antes inexistentes. 
Foi assim que constatamos, há pouco tempo, 
uma família de empresários da área de ensino 
ser destruída pela mídia de maneira implacável. 
Donos de uma escola, foram acusados de 
abuso dos alunos. Bastou essa chamada para 
que os meios de comunicação fossem para a 
frente da instituição, como um grande enxame 
de abelhas furiosas a enxovalhar a moral de 
seus proprietários. Neste contexto, a extinta 
escola Base, acabou se tornando o calcanhar 
de Aquiles da imprensa no que se refere à FAKE 
NEWS. Reflexão: como sua empresa pode lidar 
com uma Fake News? Como diria o poetinha 
Vinícius de Moraes: é fogo irmão!

Sua imagem e uma fake news!
Há 41 anos, a Revista UPpharma 
vem sendo um veículo de 
credibilidade e tem apoiado 
fortemente a verdade na 
indústria farmacêutica. 

Destaque

As	percepções	sobre	diferentes	aspectos	da	revista	são	majoritariamente	boas.	No	
quesito	“influência	na	formação	dos	executivos”,	é	apenas	regular.
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Dados:	Score	Médio	(Escala	1	a	10)

Base:	Total	de	Amostra
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dos	executivos

Capacidade	de	
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informações	e	
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Formação	de	opinião	a	
respeito	de	temas	da	

indústria

Percepções

Total Nacional Multinacional Marketing Força	de	Vendas Outros

Bom

Ótimo

Regular

É	um	veículo	visto	com	relevância	satisfatória	pelo	seu	público,	independente	do	
subgrupo	avaliado	ou	do	aspecto	considerado.
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Dados:	Score	Médio	(Escala	1	a	10)
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Relevância

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

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

As percepções sobre diferentes aspectos da Revista são majoritariamente boas. 
No quesito “influência na formação dos executivos”, é apenas regular.
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O	que	precisa	se	MODIFICADO	

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

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

Base:	Total	de	Amostra

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

Pesquisa demonstra relevância e 
qualidade da Revista UPpharma
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Há 25 anos, antenados às novidades do mercado 
farmacêutico, desenvolvemos uma matéria 
sobre a informática e o marketing. Naquela 
edição, foi convidada a Prof. Sandra Fernandes, 
da ESPM do Rio de Janeiro, para abordar o 
tema, inclusive analisando a sinergia das ações 
de marketing, que, quando empregadas em 
conjunto, superavam a efetividade de ações 
isoladas quanto a taxas de respostas esperadas. 
Na reportagem, foram publicados dados 
referenciais de Ações MRD* e os percentuais 
pós-informatização da FV.

Esse e outros conteúdos fazem parte do acervo 
da Revista UPpharma, veiculados ao longo de 
mais de quatro décadas de circulação. Todo 
esse acervo foi digitalizado e estará totalmente 
disponível para os assinantes, assim como para 
as empresas que apoiaram o projeto. O objetivo 
é contribuir para a preservação da memória 
da indústria farmacêutica brasileira, permitindo 
que o arquivo digital totalmente indexado seja 
perpetuado.

* Marketing Requirements Document.

Um pouco mais da memória 
da indústria farmacêutica

O acervo dos 40 anos de 
circulação da Revista UPpharma 
foi digitalizado e indexado, o que 
contribuirá para preservação da 
história da indústria farmacêutica 
no Brasil. 

Aconteceu

Bronze (Por ordem alfabética)

Prata (Por ordem alfabética)

Realização

tel.: (11) 5533-5900  (11) 98787-4080. Participe desta ideia. 
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Assim como Anitta, Trump 
não pode ser considerado um 
“diplomata digital”, até porque 
fala o que quer e o que pensa, 
sem medir as consequências 
internas ou externas.

Ponto de Vida

O que Anitta e 
Donald Trump têm 
em comum?

Octávio Nunes

De acordo com um site chamado Twiplomacy, 
que teria a função exclusiva de medir o impacto 
da “diplomacia” nas redes sociais, Donald Trump 
é o líder mundial mais seguido no Twitter, com 
aproximadamente 40 milhões de seguidores. 
Superaria o Papa Francisco. Mesmo sendo o 
primeiro Pontífice não europeu em 1.200 anos, 
o primeiro Papa Jesuíta da história, o primeiro 
argentino (desnecessário nos lembrarmos disso) 
e considerado um dos mais carismáticos líderes 
da igreja Católica dos últimos tempos, Francisco 
perderia para o presidente norte-americano 
por uma diferença de aproximadamente cinco 
milhões de admiradores.

No Brasil, Anitta, a funkeira alçada à 
irremediável condição de celebridade e uma 
das maiores “influenciadoras digitais” do País, foi 
solenemente ignorada pelo Twiplomacy. Mas se 
o site não viu relevância na habilidade de Anitta 
de influenciar fãs em território nacional, aqui vão 
os impressionantes números da cantora: no dia 
03 de fevereiro de 2018, precisamente às 14h56, 
Anitta “conquistou” 26 milhões de seguidores no 
Instagram. Pela notícia publicada, a intérprete de 
“Vai Malandra”, passaria Lady Gaga facilmente 
a continuar nesse ritmo alucinante de engajar 
influenciados.

Duas perguntas inescapáveis para tentar eluci-
dar as razões pelas quais Anitta é considerada 
importante nas redes sociais, além de ser um 
sucesso nos bailes funk e, mais recentemente, 
nas festas amplamente populares, como o Car-
naval: tal explosão no número de admiradores 
decorreu da notícia de que Anitta teria sido con-
vidada para fazer uma palestra em Harvard? Ou 
por que algum desavisado sugeriu que a funkei-
ra mereceria um “tratado sociológico” pela ca-
pacidade de tocar em temas sensíveis que “in-
corporaram a questão de gênero conjugando a 
malandragem com um feminino plural”? 

Seja lá o que o que isso signifique, Anitta está 
longe de mudar a vida das pessoas por meio de 
uma possível influência, especialmente porque 
ela não se enquadraria no perfil de “diplomata 
digital”, pelo menos em posts publicados recen-
temente, como este: “Meu dia dos namorados 
(referindo-se ao Valentine´s Day dos america-
nos) será complicado. Eu e meu namorado so-
mos muito diferentes. Por exemplo... Eu existo e 
ele não...”. 

Obviamente, não se pode julgar uma pessoa por 
uma frase dita, mas a cantora está longe, muito 
longe, de ser objeto de um “tratado sociológico” 
como chegaram a sugerir alguns “pesquisa-
dores” e “antropólogos”, cuja orientação política 
é majoritariamente voltada à esquerda, simples-
mente porque ela “retratou” a “comunidade” 
conforme a realidade, sem glamour. 

Não será um vídeo gravado no morro que vai 
tornar a Anitta uma liderança e mudar a vida das 
pessoas, gerar oportunidade ou riqueza. Anitta 
não acrescenta nada à sociedade e não tem 
nada de consistente a dizer a não ser o funk. Tra-
ta-se um produto comercial que tem hora para 
se esgotar e, em muito breve, será tão inexistente 
quanto o seu namorado.

No caso de Trump há uma suspeita de que 50% 
dos seus seguidores do Twitter sejam de contas 
fakes ou produzidas por “bots”, robôs capazes 
de simular ações humanas. Além dos frequentes 
comentários desastrosos e posicionamentos 
controversos sobre economia, relação com o 
Congresso e política externa e anti-imigração, 
o presidente norte-americano usa sua conta 
do Twitter para atacar os meios tradicionais de 
comunicação menos alinhados com suas ideias, 
como o canal de TV CNN e o jornal The New 
York Times.

Foi por meio do Twitter que ele mandou o pri-
meiro recado, tão logo assumiu a Presidência 
dos Estados Unidos: “Nosso país precisa de 
fronteiras fortes e de vetos extremos, AGORA 
(assim mesmo, em letras garrafais). Veja o que 
está acontecendo em toda a Europa e, de fato, 
no mundo – uma bagunça horrível!”.

Assim como Anitta, Trump não pode ser 
considerado um “diplomata digital”, até porque 
fala o que quer e o que pensa, sem medir as 
consequências internas ou externas. Pode ter 
milhões de seguidores nas plataformas digitais 
e, embora o cidadão médio americano esteja 
aparentemente feliz com sua administração, o 
que conta de verdade é o que sai publicado na 
mídia tradicional norte-americana, esta, sim, um 
meio consagrado de influenciar opiniões.

O dia em que os jornais mais tradicionais e in-
fluentes dos Estados Unidos e as TVs de maior 
audiência, deixarem de se aprofundar na análise 
dos fatos e passarem a seguir o Trump na super-
fície do Twitter, e reconhecer suas declarações 
no canal como legítima fonte de informação, o 
jornalismo e a liberdade de imprensa daquele 
país estarão ameaçados. 

Fora isso, Donald Trump não passa de um 
“funkeiro” sem rebolado que pode até conquis-
tar mais um mandato de presidente, mas assim 
como Anitta, ele está preocupado mesmo é com 
o mercado e o quanto o conglomerado Trump 
vai faturar no final do mês. 

Octávio Nunes é Jornalista e Palestrante.
E-mail: octavio.nunes07@gmail.com
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Aproveitando a passagem do 
Dia da Mulher, comemorado 
em março, entrevistamos 
Dr. Élvio Floresti Junior, 
ginecologista e obstetra, que 
forneceu dicas para que o sexo 
feminino viva melhor e com 
mais saúde.

No Consultório

A saúde da mulher 
moderna

A agitação da vida moderna, dupla jornada de 
trabalho, pressão por resultados profissionais, 
esgotamento físico, falta de tempo para se dedi-
car a atividades mais prazerosas etc. são algu-
mas das situações que vêm impactando a saúde 
da mulher.

Na verdade, as doenças cardiovasculares são 
ainda a principal causa de morte no mundo, tan-
to de homens quanto de mulheres, mas existem 
outras patologias, como os cânceres ginecológi-
cos, que também fazem milhares de vítimas e 
assustam o sexo feminino.

Para evitar essas e outras doenças, a prevenção 
é o melhor remédio: manter uma alimentação 
saudável, praticar exercícios e ir ao médico re-
gurlamente são atitudes que devem fazer parte 
da rotina de quem busca por mais qualidade de 
vida e longevidade.

Aproveitando a passagem do Dia da Mulher, 
comemorado em março, entrevistamos Dr. Élvio 
Floresti Junior, ginecologista e obstetra formado 
pela Escola Paulista de Medicina, especialista em 
ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo (Feder-
ação Brasileira das Associações de Ginecologia 
e Obstetrícia) e especializado em histerecto-
mia vaginal sem prolapso, que falou sobre as 
doenças mais prevalentes na mulher e forneceu 
dicas para que o sexo feminino viva melhor e 
com mais saúde.

Revista UPpharma – Diante de uma roti-
na corrida no mundo moderno, onde 
há dupla jornada de trabalho, pressão 
por resultados, estresse etc., como está 
hoje a saúde da mulher no Brasil? O 
que melhorou e o que piorou?

Dr. Élvio Floresti 
Jr. – Realmente, nas 
últimas décadas, a 
mulher tem o estres-
se como um grande 
inimigo. A vida corri-
da, a necessidade de 
trabalhar fora, muitas 
vezes, assumindo as 
responsabilidades de 
casa quando já chega 
cansada do trabalho, 
e uma série de outros 
fatores impactam for-
temente a saúde da 

mulher no dias de hoje.

Por outro lado, as 
mulheres, principalmente as que residem em 
grandes centros, como São Paulo e outros das 
regiões Sul e Sudeste, são mais conscientes do 
que os homens quando se trata da prevenção de 
saúde. Elas visitam mais os médicos, fazendo com 
mais frequência os exames de rotina e, dessa forma, 
conseguem diagnosticar e tratar problemas, que, 
eventualmente, possam surgir, de uma forma muito 
mais precoce.

Infelizmente, o acesso à saúde e a medicamentos 
ainda é um problema sério no País. Se analisarmos 
as regiões Norte e Nordeste, esse quadro é ainda 
mais difícil. Existe um contraste muito grande. 

Um outro fator que vem impactando a saúde da 
mulher, especialmente no que se refere à pre-
venção, foi a crise econômica. Muitas pessoas per-
deram seus empregos e cancelaram seus planos de 
saúde, tendo de procurar a rede pública, que está 
sobrecarregada e não oferece um atendimento 
rápido e eficiente.

Quais as doenças mais prevalentes nas 
mulheres?

Na verdade, o que mais mata no mundo, tanto 
homens quanto mulheres, são as doenças car-
diovasculares. Mas os cânceres ginecológicos 
são os que mais assustam.

O de mama, por exemplo, que atinge mulheres 
de diversas idades e raças, tem diversos tipos. 
Mas a maioria, quando diagnosticada em fases 
iniciais, é passível de tratamento, com boas 
perspectivas de cura. 

Há também o câncer de colo de útero, que 
é considerado um dos mais importantes 
problemas de saúde pública do mundo. E 
ainda nos deparamos com outro problema 
sério da vida moderna, que é a depressão, uma 
doença causada por diversos fatores, entre eles 
o estresse, atingindo mais mulheres do que 
homens.

O que a mulher deve fazer para ter uma 
vida mais saudável em meio à agitação 
da vida moderna?

Ser saudável exige mudanças de hábitos e com-
portamentos. E, muitas vezes, a mulher não con-
segue mudar sua vida. 

Para ser saudável, ela precisa, no mínimo, ter 
uma alimentação adequada e praticar exercícios 
físicos regularmente. A maioria das pessoas diz 
que não tem tempo para se exercitar. Quem 
não tem tempo para se exercitar, vai gastar lá na 
frente muito mais dinheiro com medicamentos.

A atividade física, aliada a uma boa alimentação, 
com menos gordura e mais fibras, pode prevenir 

Dr. Évio Floresti Jr.
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O senhor acredita que o médico 
brasileiro está preparado para cuidar da 
saúde da mulher no mundo moderno?

Na verdade, hoje, a maior parte dos médicos 
que se forma quer ser especialista. E isso acaba 
fazendo com que as mulheres tenham de visitar 
vários médicos para fazer o seu check up anual. 
Além disso, em locais onde a saúde é mais pre-
cária, o médico não tem nem condições de pedir 
os exames necessários, por falta de equipamen-
tos ou clínicas para esse fim.

Acontece que, muitas vezes, os problemas da 
mulher são psicossomáticos. Então o médico, 
precisa ouvi-la e analisá-la em todos os 
aspectos. E isso acaba fazendo a consulta ser 
mais demorada. Infelizmente, os médicos, tanto 
da rede publica quanto da privada, levam de 
dez a quinze minutos para atender o paciente. 
No geral, as mulheres se deparam com várias 
opiniões e diagnósticos diferentes no tratamento 
de seu problema, ou seja, eles tratam as doenças, 
mas não descobrem a causa, que pode ser uma 
única origem.

O médico precisa ouvir a mulher e entender o 
que se passa de uma forma mais individualizada 
e mais ampla. Mas a mulher também pode fazer 
sua parte, investindo na prevenção.  

E as melhores formas de cuidado e prevenção já 
são conhecidas: ter uma alimentação saudável, 
praticar exercícios e ir ao médico regularmente 
ajudam a prevenir muitas doenças que acome-
tem homens e mulheres.

uma série de doenças. A pessoa tem de encon-
trar um tempo para cuidar de si, nem que seja 
fazer uma curta caminhada diariamente.

É verdade que quando a mulher entra 
na menopausa, ela fica mais propensa 
a ter problemas cardiovasculares?

Sim. Isso acontece porque na menopausa há 
a diminuição dos níveis de  hormônios, como o 
estrogênio, que protegem o coração da mulher. 
Além disso, a pressão alta e os níveis do LDL, 
o mau colesterol, tendem a piorar à medida que 
vamos ficando mais velhos.

Por isso, mais uma vez, a receita é aliar atividade 
física a uma alimentação saudável, evitando o 
tabagismo, a bebida em excesso e, se possível, 
diminuindo o estresse.

Existem estações do ano, como o 
verão, por exemplo, onde a incidên-
cia de doenças, como a candidíase, é 
mais comum. Fale-nos um pouco sobre 
essa doença que acomete mulheres de 
várias idades.

No verão, as mulheres devem ter cuidados re-
dobrados com a candidíase. Na verdade, as 
pessoas vão muito à praia ou à piscina nesta 
estação, permanecem por muito tempo com 
roupas úmidas, como biquínis e maiôs, o que 
cria as condições ideais para que os fungos 
agentes desse mal se proliferem. Na verdade, as 
mulheres não pegam candidíase. Os fungos já 
existem na cavidade vaginal, mas, no verão, elas 
dão mais condições para a ação desses fungos.

Além das roupas de banhos úmidas, roupas mui-
to apertadas, calcinhas de tecidos sintéticos e o 
uso de antibióticos também favorecem o surgi-
mento da candidíase.

São vários os fungos que provocam essa 
doença. Um deles é a Candida Albicans, que é o 

mais frequente. Este fungo praticamente está 
presente em nosso organismo e normalmente 
fica localizado no intestino sem fazer mal algum. 

Quando há queda de resistência do organismo 
ou modificação do ph vaginal, este fungo, por 
ser oportunista, prolifera e causa os sintomas 
conhecidos como irritações, pruridos, entre 
outros. Portanto, volto a ressaltar: a mulher não 
adquire o fungo na praia, apenas dá para ele 
um ambiente favorável para se desenvolver 
rapidamente.

Como deve ser o tratamento dessa 
doença?

Entre as principais medidas que a mulher deve 
adotar para evitar a candidíase é utilizar cal-
cinhas de algodão, evitar o uso de calças aper-
tadas ou de materiais sintéticos, não ficar muito 
tempo com o mesmo biquíni molhado na praia 
ou na piscina e optar por saias e roupas leves.

O tratamento é feito com cremes vaginais fun-
gicidas associados ao tratamento oral. Existem 
diversos tipos de tratamentos para a can-
didíase, mas a reincidência é muito frequente. 
Por isso, muitas vezes, o tratamento deve ser 
feito por um período mais longo.

Quais os exames a mulher deve fazer 
periodicamente?

A partir da idade adulta, a mulher deve fazer 
anualmente o papanicolau, mamografia e o 
exame de sangue. Eu também costumo pedir 
as ultrassonografias pélvica e transvaginal.

Quando estão na menopausa, é recomendável 
solicitar exame de densitometria óssea (para 
detecção de osteoporose) e avaliação car-
diológica (eletrocardiograma e controle da 
pressão arterial).
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Dando continuidade à tese de que a inovação é 
o caminho mais curto para negócios e operações 
sustentáveis, vamos falar, nesse artigo, sobre 
competição, cooperação e compartilhamento. 

A abordagem adotada nesse artigo parte dos 
seguintes pressupostos sobre os conceitos de 
competição, cooperação e compartilhamento: 

Competição – Competir por recursos primári-
os para a consecução do processo produtivo e 
de transformação da realidade. Foi o primeiro 
movimento produtivo das empresas na Era 
Moderna. Foco na Corporação. Empresas locais. 

Cooperação – Cooperar para a obtenção de 
recursos primários essenciais à produção, am-
pliando a eficiência do processo produtivo. Foi o 
segundo movimento produtivo das empresas. O 
desalento diante das promessas modernas levou 
ao surgimento do sentimento Pós-Moderno. E, 
com ele, de movimentos de humanização e con-
tracultura. Foco no Setor. Empresas Multinacio-
nais.  

Compartilhamento – Compartilhar não re-
cursos ou processos de produção, mas a própria 
riqueza gerada. É a era do compartilhamento de 
resultados e do valor gerado com a sociedade. 
Foi o terceiro movimento produtivo das empre-
sas e nasceu no final do século XX na Era Con-
temporânea. Foco nos Stakehokders. Empresas 
Globais e Start-ups.

1 – A Competição – O caminho 
inexorável do crescimento a qualquer 
custo 

A princípio, competir e cooperar são termos an-
tagônicos. Na verdade, a palavra cooperação é 
recente no mundo dos negócios, em que com-
petir foi, e continua sendo, a palavra de ordem 
para empresários, executivos e gestores em 
geral. 

Quando avaliamos a ânsia competitiva dos 
atores empresariais da modernidade, não 
podemos nem devemos ter um juízo de valor 
para com essa maneira de entender o papel e 
o modus operandi das corporações. Até porque, 
competição é uma atitude moderna e cooperação 
e compartilhamento são atitudes pós-moderna 
e contemporânea. Ou seja, períodos históricos 
distintos que definem olhares e ações singulares. 

Voltando ao tema da competição. O interessante 
é que competir é algo intrínseco a um ambiente 
no qual os recursos necessários à produção são 
limitados e, os agentes responsáveis pelo proces-
so de transformação são diversos. Logo, há uma 
natural disputa entre os atores produtivos por 
esses recursos. Por isso, enfatizei no parágrafo 
anterior que não podemos ter juízo de valor ao 
analisar esse cenário. Entenda-se juízo de valor 
como um olhar que avalia decisões e compor-
tamentos a partir da dualidade certo ou errado. 
E, pior, a partir de códigos de conduta vigentes 
agora, porém, sequer cogitados ou imaginados 
naquele momento. 

Quando defendemos um olhar isento e desan-
corado de premissas e emoções, considero que 
um pensamento livre dessa espécie de amarra 
e âncora analítica, nos permite uma leitura mais 
serena e consistente do conceito. E as impli-
cações do momento e do contexto em que se 
insere. E, com isso, a construção de um caminho 
isento e mais sólido. Com o perdão do trocadilho, 
mais sustentável. 

Ao assumirmos a competição como inevitável em 
um cenário de recursos limitados e de inflação 
de produtores/transformadores, entendemos, 

Marcelo Weber e Renata Schott

3Cs – Competição, Cooperação 
e Compartilhamento
Do Moderno ao Contemporâneo 

Responsabilidade Social

Quem compete olha apenas 
para si. Quem coopera 
olha para o outro. Quem 
compartilha olha para todos. 

desapaixonadamente, que a ânsia competitiva 
é, também, um dado concebido pelo meio e o 
momento produtivo vigentes naquele instante. 
E não apenas obra de atores malévolos, cujo 
prazer é ser danoso ao meio. Não descartamos, 
claro, que exista o conjunto dos mal-intenciona-
dos. Contudo, não podemos resumir a história 
humana a uma obra de sujeitos inescrupulosos.

2 – A Cooperação – a possibilidade 
pós-moderna de um mundo melhor

Com o surgimento da percepção de que o 
esgotamento da fonte de recursos naturais 
era algo provável e uma função do tempo, 
novamente, os atores foram influenciados 
pelo contexto e iniciaram um olhar distinto às 
possibilidades produtivas. Uma dessas novas 
perspectivas foi justamente o da cooperação. 
Ainda que timidamente, as corporações 
começavam a enxergar a cooperação-produtiva 
como um caminho real para a consecução 
de seus projetos. Entendendo a cooperação 
não como uma fusão com aqueles antes 
competidores insanos. Mas, como um caminho 
de comunhão na busca e exploração de 
recursos, desenvolvimento ou comercialização 
de produtos e serviços. 

Podemos entender o apetite à cooperação como 
um processo de amadurecimento dos agentes 
produtivos, que perceberam a natureza dialética 
da competição. Ou seja, a competição pressupõe 
a eliminação dela própria na medida em que 
acelera o esgotamento dos recursos primários à 
produção, eleva os custos das matérias-primas, 
pela menor oferta e, por fim, amplia os custos 
finais do processo produtivo, trazendo como re-
sultado a perda de competitividade por aumento 
dos custos produtivos e redução das margens 
brutas. 
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Nesse cenário, a cooperação surge como um 
processo de inovação, sugerindo novos arranjos 
produtivos e aproximando as partes antes sepa-
radas e distanciadas pela competição. 

- Montagem de clusters produtivos. 

- Centros para cooperação em pesquisa e desen-
volvimento.

- Cooperação no desenvolvimento de produtos e 
serviços.

- Estruturas compartilhadas de logística.

- Copromoção e/ou cocomercialização de produ-
tos e serviços. 

3 - O Compartilhar – Um olhar contem-
porâneo sobre geração e distribuição de 
riqueza e valor

Ainda que possam sugerir semelhanças, 
cooperar e compartilhar são conceitos distintos. 
Considero o compartilhamento uma evolução 
da cooperação quando falamos de modelos 
produtivos. Enquanto cooperar está mais focado 
em tarefas e processos a partir de um arranjo 
formal de parceria, compartilhar baseia-se em 
partilhar os resultados, riqueza e o valor gerado 
no processo produtivo, com os diversos agentes/
atores-sociais envolvidos direta ou indiretamento. 

Isso porque a percepção é que valor passa 
a ser uma entidade fluídica. Valor está além 
da aplicabilidade e usabilidade (valor de uso) 
de um dado produto ou serviço (oferta). E da 
representação monetária dessa (valor de troca). 
Valor é o significado e o propósito que a oferta 
assume para a sociedade como um todo. O 
que representa um olhar ampliado do papel 
e da importância dessa oferta para todos os 
atores-sociais. Um olhar que observa a oferta 
a partir de impactos e externalidades geradas, 
temporalidade, acessibilidade, escalabilidade, 
pertinência etc. 

A evolução da competição, passando 
pela cooperação e configurando-se 
como compartilhamento, é fruto direto do 
amadurecimento de nossa sociedade e de uma 
maior sensibilidade de todos os atores-sociais 
para com o entorno. Quem compete olha apenas 
para si. Quem coopera olha para o outro. Quem 
compartilha olha para todos. 

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

Temos muito ainda a aprender, porém, estamos 
saindo da condição de competirmos por recursos 
e mercados, para cooperamos no desenvolvi-
mento e na produção mais eficiente e racional. 
E, finalmente, compartilhamos o valor gerado por 
nossa capacidade de transformação da realidade, 
com toda a sociedade humana. Isso é Inovação 
para a Sustentabilidade. 
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O mercado de trabalho e a 
quarta revolução industrial

Recrutamento e seleção

O mercado de trabalho vem sofrendo mudanças 
ao longo do tempo impondo um novo perfil de 
profissional, e que está em constante mutação. 
A crise, a recessão, o fechamento de postos 
de trabalho, a queda de contratações com 
carteira assinada, a globalização, o aumento do 
empreendedorismo, tudo isso se apresenta em um 
momento de transição em que é fundamental para o 
trabalhador buscar um novo modelo de carreira que 
o prepare para o futuro, que já bate à porta. 

Esqueça o tempo de ser especialista em uma única 
área da sua formação, esse tempo acabou. Hoje, 
o profissional disputado pelas organizações é o 
que consegue ser multitarefa em um mercado em 
frequente mudança. 

Com toda essa revolução, a experiência do 
profissional ainda mantém grande importância. É 
a principal ferramenta para sobreviver ao cenário 
de transformação, logicamente que a experiência 
profissional continua sendo extremamente 
importante. Agora, o profissional precisa se capacitar 
para ampliar sua visão tanto para dentro como para 
fora da empresa. Tem de ir além da qualidade e do 
comprometimento com seu processo de trabalho, 
percebendo a interdependência entre as suas 
atividades e a de outros profissionais e processos 
dentro da organização, com efetivo impacto no 
negócio. 

O sistema de trabalho hoje exige que seja 
colaborativo, uma diversidade de pessoas em 
diferentes localidades, da mesma empresa ou de 
empresas diferentes, interagindo na realização de 
um projeto específico.

É necessário ferramentas tecnológicas que integrem 
as pessoas e viabilizem a manutenção de algumas 
premissas como: organização e priorização 
das tarefas; distribuição de responsabilidades; 
coordenação das equipes; administração do 

tempo, dos custos e do progresso do projeto; 
realinhamento das tarefas para correção de desvios 
e apuração de indicadores de desempenho 
específicos.

A indústria 4.0 é composta de fábricas inteligentes, 
cujos processos produtivos englobam inovações 
tecnológicas, como automação, robótica 
combinada com inteligência artificial, se tornando 
cada vez mais autônomos, customizáveis e 
eficientes. Os processos como planejamento e 
controle de produção, prevenção e tratamento 
de falhas, serão suportados por tecnologias de 
primeira linha. 

Na gestão dos negócios se exige hoje uma dinâmica 
mais competitiva, profissionais com perfil proativo 
e empreendedor, que facilite a transformação 
digital e implodindo as estruturas hierárquicas e 
processuais rígidas e inflexíveis. 

 

As novas tecnologias têm promovido mais e 
mais inovações disruptivas, que podem abalar os 
alicerces de empresas tradicionais, que não estão 
automatizando seus processos e estão se tornando 
vulneráveis.

Toda organização precisa conhecer essas 
tendências e fazer as adequações necessárias para 
manter-se competitiva.  

Na gestão dos negócios se 
exige hoje uma dinâmica mais 
competitiva, profissionais com 
perfil proativo e empreendedor, 
que facilite a transformação 
digital.

Arnaldo Pedace

Arnaldo Pedace é Gerente de Relações Sindicais
Trabalhistas do Sindicato das Indústrias de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma).
E-mail: trabalhista@sindusfarma.org.br
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O marketing é dinâmico e impactado por 
mudanças o tempo inteiro. As tecnologias 
existem para apoiar as estratégias diante 
das constantes mudanças no consumidor. 
O blockchain é uma das tecnologias que já 
começam a dar sinais do impacto que terão 
no futuro do marketing.

Oriunda do mundo financeiro, a tecnologia da 
“cadeia de blocos” não se aplica apenas às 
finanças. Ela pode ser utilizada em qualquer 
processo de validação de dados. De forma 
geral, o blockchain é uma rede descentraliza-
da, onde as transações entre os indivíduos só 
são concluídas mediante consenso. Esse pro-
cesso de validação fica registrado numa cor-
rente histórica, com as transações anteriores, 
que não podem ser alteradas.

No universo da publicidade on-line, quase 
metade do tráfego é gerado, atualmente, por 
bots. As empresas gastam enormes quanti-
dades de dinheiro para gerar mais tráfego e 
alcançar o público-alvo. Mas o método atual 
não garante, necessariamente, conversões de 
vendas.

Esse cenário pode mudar conectando as em-
presas ao seu público-alvo diretamente. Essa 
tecnologia anula totalmente a necessidade 
de intermediários no meio do processo. Os 
maiores mediadores de compra e venda de 
mídia são o Google e o Facebook, e os valores 
de investimento que eles cobram inflam gas-
tos e impactam os custos de mídia. Além dis-
so, eles auditam os anúncios, o que gera des-
confiança quanto à performance dos anúncios 
vendidos. O anunciante tem dificuldade em 
confirmar as estatísticas dessa performance.

Com o blockchain, quando um usuário procu-
ra informações específicas na internet, eles 
podem selecionar a quantidade de dados 
que eles querem que sejam revelados aos 

anunciantes. Nesse caso, ao contrário de outros 
serviços de marketing, o usuário será compen-
sado pelos seus dados. O usuário pode “vender 
seus dados” diretamente ao anunciante.

Em resumo, o blockchain pode transformar os 
anúncios on-line, ampliando a transparência, 
oferecendo ao consumidor liberdade de com-
partilhar seus dados. Dessa forma, terminamos 
com os intermediários e estabelecemos uma 
maior confiança de que os anúncios estão sendo 
realmente consumidos por usuários reais.

O conceito de blockchain pode gerar uma 
grande disrupção no mundo, inclusive na área de 
marketing. O mundo dos anúncios já passou por 
diversas transformações, mas acredito que nada 
se compara ao que acontecerá com a ampliação 
desta tecnologia. A revolução se dará por meio 
da construção dessas redes de confiança, pois 
confiança é a verdadeira alma do negócio.

Nota da redação: Nas próximas edições, estaremos 
abordando com mais profundidade o tema 
Blockchain.

Eliezer Silveira Filho é CMO da Stefanini para a 
América Latina.

Eliezer Silveira Filho 

A revolução do 
marketing digital por 
meio de Blockchain

Tecnologia

O blockchain pode 
transformar os anúncios 
on-line, ampliando a 
transparência, oferecendo 
ao consumidor liberdade de 
compartilhar seus dados.
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Em janeiro de 2018, a Anvisa 
noticiou a publicação da 
Orientação de Serviço nº 
43, a qual dispõe sobre o 
detalhamento da Resolução da 
Diretoria Colegiada, a primeira 
da Agência inteiramente 
dedicada aos nomes/marcas 
de medicamento.

Deborah Portilho

A “Orientação de 
Serviço”da Anvisa para 
avaliação das Marcas de 
Medicamentos

Propriedade Industrial

Em 16 de janeiro de 2018, a Anvisa noticiou em 
seu site a publicação da Orientação de Serviço 
nº 43, de 22/12/2017, a qual dispõe sobre o 
detalhamento da RDC (Resolução da Diretoria 
Colegiada) nº 59/2014. Esta RDC é a primeira 
resolução da Agência inteiramente dedicada aos 
nomes/marcas de medicamento, e a Orientação 
de Serviço, recentemente publicada, estabelece 
critérios complementares para a avaliação e de-
cisão sobre os nomes/marcas pela Anvisa, de 
modo que o registro dos respectivos medica-
mentos possa ser concedido por aquela Agên-
cia. 

Nesse sentido, cabe salientar que, apesar de o 
INPI ser o órgão responsável pelo registro de 
marcas, o registro sanitário – necessário para a 
comercialização dos medicamentos – só é con-
cedido pela Agência Sanitária após a análise e 
aceitação do nome/marca proposto pelo titular 
(independentemente de registro no INPI). Assim 
sendo, na prática, para que determinado me-
dicamento possa ser comercializado com uma 
dada marca, é necessário que aquela marca seja 
literalmente aprovada pela Anvisa, mais, precisa-
mente, por sua Gerência Geral de Medicamen-
tos e Produtos Biológicos(GGMED).

Observe-se que a proibição de registro de me-
dicamentos com nomes semelhantes já era 
prevista desde 1976, na Lei nº 6.360/76 (ainda 
em vigor). Com a criação da Anvisa, em 1999, 
a atribuição relativa a essa análise passou a ser 
de sua responsabilidadee vem sendo feita pelo 
menos desde 2003, quando ela publicou sua 
primeira resolução sobre rotulagem de medica-
mentos (RDC nº 333/2003), a qual estabeleceu 
os primeiros critérios para análise de colidência 
gráfica e fonética (o chamado “critério das três 
letras”).

Desde então, em vista da necessidade de 
critérios adicionais para determinar a colidência 

de marcas, a Agência tem revisto essa questão, 
inclusive por meio de Consultas Públicas, com 
o propósito de adotar normas e critérios mais 
adequados, o que resultou na implementação da 
RDC nº 59/2014. Entretanto, foi principalmente 
a partir de 2016 que a GGMED passou a fazer 
exigências técnicas, com base na citada RDC, 
requerendo a alteração de marcas (por vezes 
já registradas junto ao INPI), gerando, assim, 
problemas para as empresas, particularmente 
atrasos nos registros e, consequentemente, na 
comercialização dos medicamentos. 

Assim, em vista da necessidade de maior 
clareza em relação às análises da GGMED 
para a aceitação das marcas de medicamentos, 
a Anvisa publicou a citada Orientação de 
Serviço, a qual apresenta, em seu art. 3º, uma 
lista dos procedimentos que são/devem ser 
seguidospelos técnicos da Agência. Essa lista 
enumera, em primeiro lugar, as pesquisas que 
devem ser realizadas, a saber: 

I. Pesquisa realizada no sistema POCA1 ;

II. Pesquisa em bancos de dados de medicamen-
tos (Datavisa);

III. Pesquisa na Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) para fins de verificaçãode sub-
missão/registro de marca;

Em seguida, o mesmo artigo enumera os três 
tipos de avaliação que devem ser feitas, quais 
sejam: 

IV. Avaliação da colidência gráfica e fonética2;

V. Avaliação dos potencias erros; e

VI. Avaliação da segurança do nome proposto, 
fundamentado nos seguintes pressupostos de 
risco quanto ao erro na:

a) prescrição;

b) dispensação; e

c) administração ou uso.

São muitos os comentários que poderiam ser 
feitos em relação a cada um desses itens, bem 
como aos artigos e itens subsequentes. Contu-
do, nesta oportunidade, iremos nos ater apenas 
a algumas questões que tangenciam o Direito 
Marcário. 

Com relação à colidência gráfica e fonética 
mencionada no art. 3º, IV, acima, cabe observar 
que a Orientação prevê em seu art. 4º, § 1º, que 
a avaliação deve ter como base a língua oficial 
do Brasil. Isso significa que a possibilidade de 
colidência fonética deverá ser avaliada pelos 
técnicos pela forma como a marca é escrita 
e pronunciada em português. Porém, com 
exceção desse critério específico, não foi 
estabelecido qualquer outro a ser seguido de 
forma concreta. Desse modo, os resultados das 
análises conduzidas pelos técnicos acabarão 
sendo, essencialmente, subjetivas – o que é 
lamentável.

Também é digno de nota o art. 6º, o qual prevê 
que, quando for identificada colidência gráfica e 
fonética entre o nome/marca proposto e o nome 
de outro medicamento já registrado na Anvisa, 
a GGMED poderá exarar exigência técnica para 
que a empresa realize a avaliação de colidência. 
Cumprida a exigência, ou seja, feita a avaliação 
da colidência pela empresa, a GGMED deverá 
então promover sua análise para avaliação do 
nome proposto. Se o nome for reprovado, a 
GGMED deverá enviar à empresa, por ofício 
eletrônico, a motivação da reprovação. Contudo, 
a Orientação não menciona a possibilidade de 
recurso em caso de reprovação do nome. Por 
outro lado, o documento deixa claro que, apenas 
após a avaliação integral da primeira proposta de 
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as características intrínsecas do medicamento, a 
GGMED deverá elaborar uma matriz de risco para 
avaliação do nome quanto à possibilidadede erro 
ou confusão na prescrição, na dispensação, na 
administração e/ou uso do medicamento. Tal matriz 
servirá para padronizar e subsidiar as decisões dos 
técnicos da GGMED e deverá ser disponibilizada no 
portal da Anvisa. 

nome e o envio à empresa da motivação da re-
provação é que a GGMED iniciará a avaliação do 
nome/marca alternativo subsequente apresenta-
do na petição. 

Por fim, vale mencionar que a Orientação prevê 
que, sempre que for identificada colidência 
gráfica e fonética aliada à semelhança entre 

Bem, essa foi apenas uma breve análise da 
Orientação de Serviço nº 43/2017 para tratar 
de algumas de suas disposições relacionadas 
especificamente à colidência de marcas. 
Esperamos que ela seja apenas a primeira 
de uma série de Orientações que a Anvisa 
precisa publicar até que as empresas possam, 
literalmente, orientar suas áreas Regulatória e 
Jurídica quanto à criação de nomes/marcas de 
medicamentos, passíveis de serem não apenas 
registrados no INPI, mas, principalmente, 
aprovados pela GGMED.

Notas:

1 POCA (PhoneticandOrthographic Computer 
Analysis) é o nome do sistema utilizado pelo FDA 
(U. S. Foodand Drug Administration), projetado 
para auxiliar na identificação de possíveis confli-
tos fonéticos e ortográficos.

2 Apesar de a Orientação Nº 43/2017 mencionar 
“distinção gráfica e fonética”, entendemos que o 
correto seja “gráfica e/ou fonética”.

Deborah Portilho é Advogada especializada em 
marcas, com particular foco na área farmacêutica, 
professora de Direito de Propriedade Industrial do 
Curso LL.M., Direito Corporativo do IBMEC/RJ e 
Sócia Diretora da D. Portilho Consultoria e 
Auditoria de Marcas.
E-mail: deborah.portilho@dportilho.com.br
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Santos e Guarujá 
Eventos e turismo de 
negócios crescem no 
litoral

A indústria farmacêutica é reconhecida por seus al-
tos investimentos em ações destinadas à promoção 
de seus produtos e serviços, realizando anualmente 
uma série de eventos voltados a seus públicos de 
interesse – médicos, farmacêuticos, balconistas, dis-
tribuidores, bem como seus colaboradores.

Essa característica do setor vem contribuindo para 
o desenvolvimento do mercado de eventos, que, 
apesar da crise, é promissor e segue como um dos 
que mais crescem no País, tendo a indústria far-
macêutica como um dos principais clientes.

Por ser um país de dimensões continentais e de 
belezas ímpares, seja qual for o objetivo ou público a 
ser atingido, o Brasil dispõe de diversos locais para a 
organização de eventos.

Uma das tendências é organizar encontros em ci-
dades fora das capitais ou de grandes centros. Em 
São Paulo, é comum as empresas optarem por mu-
nicípios próximos ao interior ou ao litoral, que cos-
tumam oferecer ótima estrutura para abrigar esse 
tipo de ação e, ao mesmo tempo, possuem pontos 
turísticos atrativos.

Para ajudar os profissionais que cuidam da área de 
eventos nos laboratórios, a Revista UPpharma traz 
nesta edição duas opções para organização de 
encontros corporativos e turismo de negócios, que 
estão preparadas para receber esse público com 
excelente infraestrutura. Confira.

Guarujá: Pérola do Atlântico

Localizado a apenas 87 km da capital paulis-
ta, o Guarujá possui inúmeras praias e belezas 
naturais que lhe renderam o título de “Pérola do 
Atlântico”. Sempre muito procurada por turistas, 
que vão em busca de sol e descanso, a cidade 
oferece boa estrutura para eventos e pontos 
turísticos que merecem ser visitados. 

Conta com praias urbanizadas e algumas até sel-
vagens, acessíveis apenas por trilhas. São 22 km 
de praias, trilhas e morros para prática de diver-
sos esportes, inclusive, para os que gostam de 
opções mais radicais. 

Entre as mais apreciadas está a Praia do Tombo, 
que por oito anos consecutivos foi a única do 
Brasil a manter o selo internacional “Bandeira 
Azul”, certificação que contempla a cidade 
com uma das cinco praias do Brasil voltadas à 
sustentabilidade. 

A maior praia da cidade é a Enseada, com 5,6 km 
de extensão. Uma das mais urbanizadas, possui 
ampla infraestrutura em sua orla: abriga restau-
rantes, a maior concentração de hotéis da cidade 
e os principais eventos ao ar livre.  Além disso, é 
na Enseada que se localiza o maior aquário da 
América do Sul: o Acqua Mundo.
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Turismo & Eventos

O Brasil, com suas belezas ím-
pares, dispõe de diversos locais 
para a organização de eventos. 
Cidades do litoral de São Paulo 
oferecem boa infraestrutura e 
já se destacam no turismo de 
negócios. 

46  | Março/Abril – 2018



Ad_LancamentoBallroomGarden2018_HoteisBourbon_21x28cm.indd   1 19/03/18   5:05:01 PM

mailto:reserva.atibaia%40bourbon.com.br?subject=
http://bourbon.com.br
http://bourbon.com.br
http://www.facebook.com/bourbonhoteis
http://www.instagram.com/bourbonhoteis/
http://www.youtube.com/user/bourbonhoteis
http://www.tripadvisor.com.br/SmartDeals-g675018-Atibaia_State_of_Sao_Paulo-Hotel-Deals.html
http://pt.foursquare.com/v/bourbon-atibaia-convention--spa-resort/4cb86076035d236a3e6ecc4e


Com quase 1,5 milhão de litros de água, em 
uma área de 5.775 metros quadrados, está 
entre as atrações mais procuradas do litoral 
paulista. Abriga tubarões e jacarés do Pantanal: 
235 espécies de animais estão representadas 
no local, entre invertebrados, mamíferos e 
aves. A Praia de Pernambuco é outra grande 
atração que vale a pena conhecer. Com seus 
1,6 km, conta com restaurantes, serviços de 
hospedagem – incluindo um dos resorts do 
Guarujá -, permitindo atividades esportivas de 
todos os tipos. 

Para quem gosta de opções mais rústicas, uma 
das praias mais bonitas da cidade é a Praia de 
São Pedro, que fica a 4 km da estrada Guarujá-
Bertioga, no Parque Serra do Guararu, uma 
área de proteção ambiental que tem visitação 
coordenada. Destaca-se por suas belas 
paisagens e água cristalina que lhe garantem o 
merecido título de “paraíso”.

Guarujá também é roteiro para quem busca um 
pouco mais de tranquilidade, como a Praia das 
Conchas, com apenas 150 metros, com mar 
sossegado de água clara. 

Vale a pena conferir também a Praia do Guaiúba, 
uma das mais conhecidas da cidade, que reúne 
maior número de banhistas aos finais de sema-
na. Com poucas ondas, é roteiro obrigatório de 
famílias com crianças.

A menor das 27 praias da cidade é a Praia Chei-
ra Limão. Com apenas 20 metros, é conhecida 
por suas águas calmas. Fica localizada aos pés 
do Morro do Limão, mas para chegar até lá só 
por uma trilha que começa na Praia do Góes, po-
voada por uma pequena colônia de pescadores.

Para os aventureiros

Para os mais aventureiros, Guarujá possui tam-
bém cerca de oito trilhas de vários níveis, poden-
do ao final de cada trilha desfrutar de belíssimas 
paisagens.

Trilha da Ponta Grossa é uma boa pedida.  Ini-
cia-se na praia da Santa Cruz, subindo o morro 
até o seu cume, com duração aproximada de 
duas horas de caminhada e 2.900 metros.

Outra opção é a Trilha da Praia Branca, de fácil 
trajeto, que leva a uma das mais belas praias do 

Brasil com duração aproximada de 30 minutos, 
iniciando junto às Balsas Guarujá-Bertioga.

Rica história

Mas além de sol e mar, Guarujá também abriga 
construções históricas do século XV. Uma des-
sas atrações é a Fortaleza de Santo Amaro da 
Barra Grande, localizada entre as praias do Góes 
e Santa Cruz, às margens do estuário santista. 
Essa Fortaleza serviu durante o século XVII como 
presídio político dos oposicionistas da Coroa 
Portuguesa, sendo restaurada pela primeira vez 
em 1885. Foi tombada em 1969 pela Secretaria 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e, 
em 1981, pelo CONDEPHAAT. Está desativada 
desde 1911.

Vale a pena uma visita também ao Forte dos 
Andradas, que se encontra a uma latitude de 
300 metros do nível do mar. Atualmente, são 
conservadas no local a 1ª Brigada de Artilharia 
Antiaérea no Guarujá, formando um exuberante 
ponto turístico.

A rede hoteleira é bastante desenvolvida e 
oferece espaços adequados para diversos even-
tos, que atendem à grande demanda de turismo 
de negócios. Entre os maiores hotéis estão Sofi-
tel Guarujá Jequitimar, Casa Grande Hotel Resort 
e SPA, entre outros.

Santos: uma cidade cheia de encantos

No litoral de São Paulo, outra excelente opção 
para a realização de eventos é a cidade de San-
tos, com suas praias belíssimas, ampla infraestru-
tura de metrópole e atrações para todos os gos-
tos e idades.

Localizada numa ilha, Santos fica a apenas 70 km 
de São Paulo. Além de seus pontos turísticos, a 
cidade é uma das principais rotas de cruzeiros 
marítimos e também vem se destacando no 
turismo de negócios, com diversas opções para 
eventos.

Começando pelo mar, Santos possui uma orla 
de 7 km de praias. Possui hotéis, flats, bares e 
restaurantes e shoppings e passeios. É em San-
tos que se localiza o maior porto da América Lati-
na, cujas instalações ocupam 7,7 milhões de m² 
e cerca de 14 km de extensão, estendendo-se 
até Guarujá e Cubatão.

As praias de Santos possuem particularidades: 
elas têm separação geográfica, são conhecidas 
pelos nomes dos bairros e divididas pelos canais 
que as cortam.

Uma das mais conhecidas é a Praia José Meni-
no, que fica abriga o Morro do José Menino, 
procurado pelos praticantes de asa-delta. É bas-
tante frequentada por surfistas. Foi nesta praia 
que surgiu o primeiro hotel da orla marítima e os 
primeiros trilhos de bondes.

A Praia do Gonzaga também é destino 
obrigatório por ser o ponto mais badalado da 
cidade. Fica entre os Canais 2 e 3 e, em geral, 
abriga a maioria dos eventos ao ar livre.

Há ainda a Praia do Boqueirão, uma das praias 
mais conhecidas e beneficiadas pelo programa 
de despoluição da orla santista. É um dos pon-
tos de encontro da cidade e abriga conjunto ar-
quitetônico modernista tombado pelo Patrimônio 
Histórico. 

O Parque Marinho da Laje de Santos é uma 
atração à parte. Fica a 45 km da costa e é 
considerado um dos melhores pontos de 
mergulho do litoral brasileiro, com profundidade 
varia de 18 a 40 metros.
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Com formato que se assemelha a uma baleia, a 
Laje de Santos possui 55 metros de comprimento, 
33 de altura e 185 de largura e abriga um farol de 
sinalização da Marinha. No local, a pesca é proibi-
da. Uma particularidade é que toda a área registra 
a incidência de baleias franca e bryde. O acesso é 
feito por barco.

Aquário Municipal 

Santos também abriga um Aquário, que é 
considerado o ponto turístico mais visitado da 
cidade e o segundo do Estado, só perdendo para o 
Zoológico de São Paulo. Inaugurado em 1945 pelo 
presidente Getúlio Vargas, passou por uma reforma 
em 2004. Conta com 3 mil m² e mais de 4 mil animais 
de todo o País e até da Patagônia.

As maiores novidades do aquário depois da reforma 
foram o tanque oceânico com 350 mil litros de água 
salgada e grande variedade de peixes; um tanque 
amazônico com árvores, plantas e cipós que repro-
duzem uma floresta inundada; e outro de toque, 
onde o visitante pode tocar animais como estrelas 
do mar, ouriços e anêmonas. 

Atrações culturais

Entre as atrações culturais, vale conhecer o Museu 
dos Cafés do Brasil e Bolsa do Café. Considerada 
o mais belo e imponente edifício da cidade, a Bolsa 
Oficial de Café de Santos teve sua construção con-
cluída em 1922. Tem acabamento luxuoso com ma-
teriais importados, como mármores de Carrara e lus-
tres de cristal da Bohemia. Uma cafeteria oferece a 
chance de experimentar todos os tipos e aromas 
de cafés. O prédio abriga o Museu dos Cafés Bra-
sileiro, com fotos, documentos e equipamentos.

Outra atração é o Museu da Pesca, que ensina so-
bre os principais grupos marinhos do Brasil e de 
várias partes do mundo. No Museu está o maior 
acervo de conchas do País, com 21 mil exemplares. 

Para os amantes do futebol, um roteiro imperdível é 
uma visita ao Estádio da Vila Belmiro e Memorial das 
Conquistas do Santos, que reúne acervo histórico 
do Santos Futebol Clube, o time que Pelé tornou 
famoso no mundo inteiro. A visita é monitorada e 
dá direito a ver o vestiário e o gramado do estádio. 

Na rede hoteleira, Santos também se destaca, 
oferecendo várias opções de locais para 
hospedagem e eventos.
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Nada motiva tanto o 
profissional quanto 
saber que, naquela 
empresa, ele terá 
reais oportunidades 
de desenvolvimento 
e crescimento.

Dose Única

Há amigos no 
trabalho?

Floriano Serra

Na vida, toda atividade feita na companhia de 
amigos, além de ser mais prazerosa, acaba 
sendo também mais produtiva e quase sempre 
divertida. Inversamente, aquele trabalho feito ao 
lado de pessoas por quem não nutrimos afeto 
ou nem confiamos, tende a ser irritante, chato e 
improdutivo.

A questão é que nem sempre podemos escolher 
a pessoa que vai dividir conosco uma tarefa – seja 
ela pessoal ou profissional. Isso nos leva a definir 
a diferença entre “colega” e “amigo”. Segundo o 
dicionário do Aurélio, colega é o “Companheiro 
na mesma coletividade, profissão ou funções”.

No contexto empresarial, não nos cabe escolher 
o colega. Ao ser contratado, você entra para um 
time quase sempre de desconhecidos seus, que, 
ao longo do tempo, podem – ou não – virem a 
tornar-se seus amigos.

Na maior parte das vezes, o que ocorre é você 
eleger, de forma natural, os colegas de quem 
você gosta mais e aqueles de quem você gosta 
menos – ou até não gosta. Esse processo de se-
letividade, geralmente, tem a ver com afinidades 
pessoais, espírito de colaboração, simpatia ou 
outros fatores que podem ser mais ou menos 
subjetivos. Amizade de verdade, é menos fácil, 
embora não impossível.

Por que a amizade verdadeira é difícil de se es-
tabelecer entre os membros de uma equipe de 
trabalho? Talvez, o primeiro elemento a ser cita-
do seja o da concorrência. Nada motiva tanto o 
profissional quanto saber que, naquela empresa, 
ele terá reais oportunidades de desenvolvimento 
e crescimento – leia-se “promoções”. Logo, é fá-
cil supor que os demais colegas sejam “concor-
rentes” em potencial – tanto que, se entre eles, 
o nível ético e moral não for elevado, surgirão as 
famosas “puxadas de tapete”.

Outro fator que contribui para a dificuldade da 
amizade no trabalho é a percepção da equipe 
de que, entre eles, há alguém “protegido” pelo 
chefe. Se esse protecionismo for real, a com-
petição pelas promoções torna-se um jogo 
desleal e injusto – para não dizer desonesto. 
Assim, como ser amigo de um colega que vai 
passar à sua frente por motivos nada profis-
sionais?

O conhecido “puxa-saquismo” também pode 
tornar alguém impedido de ser chamado de 
amigo, e muito menos se tornar um.

Resumindo: quem joga sujo numa equipe, em 
proveito próprio, vai continuar sendo sempre 
apenas colega.

Essas considerações não significam que ja-
mais poderá surgir uma amizade verdadeira 
entre colegas. Claro que poderá. A cultura da 
empresa, os valores que ela dissemina, pratica 
e estimula, podem facilitar, em muito, o clima 
adequado para relações saudáveis entre os 
colaboradores – eu diria, competitivamente 
saudáveis. Claro que o gestor, que é o “coach” 
do time, deverá dar o exemplo daquelas práti-
cas. 

Em terceiro lugar, está o caráter do próprio 
funcionário. Um eficiente e eficaz processo 
de seleção de pessoal poderá, sem dúvida, 
maximizar as possibilidades de ser formada 
uma equipe de vencedores – e não de 
“jogadores”. Quando os papéis de amigos e 
colegas se unem, todos saem ganhando. Daí 
a importância de, no trabalho, você poder 
chamar alguém de amigo.

Será um privilégio para ambos.

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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