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O novo Governo
e os anos bissextos

E

stamos chegando a mais um fim de ano e a mais uma despedida de Governo. Em 2018, tivemos muitos acontecimentos marcantes. A Copa do Mundo
passou sem muito brilho; as eleições presidenciais foram as mais vibrantes
dos últimos tempos.

O fato é que esse pleito ficará marcado para sempre em nossa história: quem não
teve conhecimento de brigas sérias em família e entre amigos?
Mas passadas as desavenças, em janeiro, o País começa um novo período, que traz
novas esperanças, tanto de um ano melhor quanto de um Governo eficiente.

Revisão

E aproveitando a chegada de um novo ciclo, quero fazer uma analogia do atual
momento da nação com os anos bissextos, aqueles em que é acrescentado um dia
extra, ficando com 366 dias, e que ocorrem a cada quatro anos. Isso acontece com o
objetivo de manter o calendário ajustado com o movimento de translação da Terra
e com os eventos sazonais relacionados às estações do ano. O próximo bissexto
será 2020.
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Portanto, 2019 vai rolar sua dívida de seis horas para que 2020 tenha esses 366
dias, devolvendo essas horas extras com um dia a mais.
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Geografia à parte, o Governo terá de economizar alguns bons pares de bilhões de
reais. Diferentemente do calendário, que nos devolve as seis horas que empresta
anualmente sem juros e correção, se a administração orçamentária não for rígida, os
juros vão aparecer, e cada vez maiores.
Segundo o atual ministro do planejamento, o País terá condições de viver 2019 com
alguma tranquilidade. Torcemos com bandeirinha e apito para que isso aconteça.
Afinal, esperávamos por essa afirmação positiva desde o início de 2016.
Por outro lado, todos os brasileiros, independentemente de sua ideologia política,
precisam fazer a sua parte. Lembrando que vivemos num mesmo País: se as coisas
derem errado, todos sofreremos as consequências. Antes de quaisquer divergências, é o momento de deixar de lado o ego e interesses individuais e pensar no coletivo. O que precisamos é confiar e desejar que seja uma boa e nova administração,
mesmo que não seja nossa ideologia.

Cartas para a redação

Apesar do ano difícil, o Brasil está chegando ao fim de 2018 com algum fôlego em
diversas áreas de negócios e com um modesto crescimento. Vamos manter os olhos
nesta prosperidade e trabalhar para que não seja um aleivoso sentimento.

Assinatura

Em suma, se não trabalharmos com garra, a única coisa que podemos receber de
volta serão as seis horas que o calendário nos toma emprestado e nos são devolvidas em anos bissextos. Um bom e proveitoso ano com trabalho dedicado e honesto,
acreditando sempre naquilo que podemos e devemos fazemos para o bem comum.
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::: Giro
A Sanofi anunciou Marcela Silvino como
Diretora da Sanofi Genzyme Brasil.
Anteriormente, a executiva atuava como
diretora de Excelência Operacional.
Marcela Silvino possui quase 20 anos
de experiência nas áreas Comercial e
Marketing.
A Roche apresentou o novo presidente
da companhia no Brasil, Patrick Eckert. O
executivo suíço assume o cargo no lugar
de Rolf Hoenger, que comandará a Roche
na América Latina. Patrick, ex-diretor
de Oncologia e Hematologia da Roche
Farma Brasil, está na companhia desde
fevereiro de 2017.
A Sanofi Pasteur, divisão de vacinas da
Sanofi, anunciou a contratação de Kelem
Chagas e Luciana Silveira, ambas para a
gerência médica de vacinas no Brasil.

::: Nova diretoria
A Credinfar elegeu nova a Diretoria e o
Conselho Fiscal com mandato para o biênio 2019/20. Na Diretoria, assumiram
como Presidente: Bruno Luiz de Vicente
Cadastro – Daiichi Sankyo; Vice-Presidente: Rodrigo Nunes Espim – Takeda;
Diretor Financeiro: Ronalde José Soares –
EMS; Vice-Diretor Financeiro: Paulo César Domingues – MSD; Diretor Secretário
Geral: Ricardo José de Araújo – Granol; e
Diretor de Treinamento e Social: Antonio
Amadeu Suriani –Hypera.
No Conselho Fiscal, estão o conselheiro:
Fanor Sérgio Almeida Salgado – Merck
S/A; as conselheiras: Bruna Teixeira –
Blowtex; e Sueli Monção Cadah – Linde;
e a suplente do Conselho: Maria Simone
Souza Marinho – Blau.

::: Expansão
A alemã Merck inaugurou no Brasil seu primeiro centro de colaboração M Lab, com o
objetivo de ampliar a carteira de clientes e estreitar o relacionamento com a base atual
na região latino-americana. O novo centro ocupa 1.000 m2 em Alphaville, na grande
São Paulo, e funcionará como hub para a América Latina, incluindo o México.
A Astellas Farma Brasil inaugurou nova sede no Brasil. O novo espaço do escritório
dobrou de tamanho, e a arquitetura e o design representam a cultura da companhia.

::: Lançamento
A joint-venture entre Biolab e Eurofarma, a Orygen Biotecnologia lançará dois
produtos, um anticorpo monoclonal e uma vacina de última geração contra a gripe,
marcando sua estreia no mercado. Os lançamentos consolidam o projeto iniciado
em 2012, na esteira dos planos do Governo de apoiar “superfarmacêuticas”
nacionais, voltadas à produção de medicamentos biológicos similares estratégicos
para o Sistema Único de Saúde (SUS).
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Sales Farma

Um ano positivo e muitas
novidades para 2019

E

stamos nos aproximando do final de 2018 e com ele queremos compartilhar com o mercado o orgulho imenso que temos das conquistas alcançadas
nesse período!

Neste ano, a plataforma Sales Farma ganhou robustez com o lançamento de
novos módulos, como a Trilha do Conhecimento, Execução no PDV e Gestão
de Ações de Marketing. Com essas ferramentas, continuamos firmes em nosso
propósito de ser a plataforma de produtividade mais completa para a indústria
farmacêutica no Brasil.
Christian Becker, Diretor da Running

Com a dedicação
permanente de toda
a nossa equipe e uma
incansável vontade de
inovar sempre

Com a dedicação permanente de toda a nossa equipe e uma incansável vontade
de inovar sempre, já temos novidades previstas para 2019, que contemplam temas como Multicanal, Gestão de Pedidos e Dashboards Gerenciais.
O ano de 2018 foi, sem dúvida, muito desafiador. Mas buscamos manter sempre
firme nossa convicção de envolver a indústria nas discussões sobre road map
e evoluções de produto. Com a confiança demonstrada por nossos clientes e
parceiros, conseguimos atingir mais uma etapa do nosso planejamento de crescimento para os próximos cinco anos. Certamente, mais novidades virão, e juntamente com elas, continuaremos com o foco de manter a usabilidade simples e
com convergência de dados em uma só base.
Por que, afinal de contas, nosso lema é “SOFISTICADO É SER SIMPLES!”

Contem sempre conosco em 2019!

Sindusfarma
Nelson Mussolini

Receita de saúde para
o novo Governo
A urgente reforma tributária
ampla de que o País necessita deve
contemplar a redução ou eliminação
dos impostos incidentes sobre os
medicamentos.

O

país que o presidente Jair Bolsonaro vai governar é uma nação complexa, de um povo operoso, com
um imenso potencial social e econômico,
no qual muita coisa foi realizada, muitos
problemas foram resolvidos, mas que ainda tem pela frente o desafio de buscar
soluções para uma infinidade de questões
importantes – algumas delas urgentes.
Como as pesquisas de opinião no período
eleitoral registraram, a saúde é um desses
problemas, de enfrentamento inadiável.
Não faltam bons diagnósticos da situação
atual e boas ideias sobre o que poderia ser
feito para melhorá-la.
Caberá ao próximo Governo escolher propostas viáveis e as pessoas certas para
adotá-las. Naquilo que diz respeito à produção, pesquisa e distribuição de medicamentos, algumas prioridades merecem ser
destacadas.
De início, reafirme-se dois pontos básicos:
a) É preciso garantir a despolitização das
agências reguladoras responsáveis pela
área da saúde;
b) O Ministério da Saúde é uma pasta
eminentemente técnica e assim deve
permanecer.
Ampliar o acesso dos brasileiros às novas
tecnologias é uma tarefa urgente, para
que a população tenha à sua disposição
tratamentos mais modernos, eficientes e
seguros. A incorporação de tecnologias
inovadoras em saúde deve se basear em
negociações claras, transparentes e efe-
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tivas entre o principal comprador institucional (Governo Federal) e as empresas.
Investimento em saúde reduz despesas
com saúde.
Paralelamente, é preciso tornar mais
“amigável” o ambiente para a pesquisa e
desenvolvimento (P&D). As normas que
orientam a realização de ensaios clínicos
no Brasil são hoje muito restritivas. As
regras das pesquisas clínicas devem estar
orientadas por uma visão mais pragmática e menos ideológica. A regulamentação
atual cria problemas sérios, que, em muitos casos, inviabilizam as pesquisas de medicamentos, em detrimento dos pacientes
brasileiros e da pesquisa aplicada no País.
Outra instância fundamental do sistema
de P&D é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que precisa ser
readequado urgentemente ao tamanho
da nação (oitava economia mundial), para
responder aos desafios de concessão de
patentes em tempo hábil.
E, claro, uma questão persistente. A urgente reforma tributária ampla de que o País
necessita deve contemplar a redução ou
eliminação dos impostos incidentes sobre os medicamentos. O Brasil tem hoje
a maior carga tributária do mundo sobre
medicamentos: quase 32% do valor pago
pelo consumidor para tratar uma dor de
cabeça ou uma gripe é tributo.
Ainda no campo econômico, a regulação de
preços dos medicamentos deve se adequar
à realidade brasileira. Produtos de segmentos altamente competitivos – como Medicamentos Isentos de Prescrição (MIPs),
genéricos e produtos de referência com vários concorrentes – devem ter liberdade de
preços. A revisão da regra atual é um passo
importante para incentivar o setor.
Recorde-se que o período de liberdade de
preços nos anos 1990 foi decisivo para a

construção e consolidação do moderno
parque industrial farmacêutico que existe hoje no País, nivelado aos melhores do
mundo. Uma correta regulação de preços
é fundamental para criar as condições necessárias para que as indústrias farmacêuticas instaladas no Brasil invistam mais em
inovação radical e incremental, a exemplo
do que se dá nos Estados Unidos.
Por último, um tema polêmico que o presidente precisaria atacar. Os laboratórios farmacêuticos estatais só devem ser
mantidos se tiverem competência técnica
comprovada para desenvolver projetos de
pesquisa e desenvolvimento de produtos/
doenças que não têm interesse comercial,
mas que ainda são importantes para a saúde dos brasileiros.
A fabricação de medicamentos para atender à população pode ser feita com custo
menor e mais qualidade pelas indústrias
farmacêuticas privadas.
Presidente Jair Bolsonaro, que seu governo seja bem-sucedido em promover o
progresso social e econômico e fortalecer
a democracia no Brasil. A indústria farmacêutica lhe deseja muito sucesso em sua
árdua missão.

Ampliar o acesso dos
brasileiros às novas
tecnologias é uma tarefa
urgente, para que a população
tenha à sua disposição
tratamentos mais modernos.
::: 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

11-99494-6296
11-3842-5156
11-3842-5281

Interfarma
Elizabeth de Carvalhaes

O papel da indústria farmacêutica
no caminho da sustentabilidade
A cada balanço são constatados resultados positivos,
que devem servir como referência para que os
próximos desafios sejam ainda mais efetivos.

P

ara que a sociedade não entre em
colapso e possa, ao contrário, ser
sustentável e perseguir um caminho
cada vez melhor, é preciso que cada ator
social esteja ciente de sua missão. Mais do
que isso, não se deve ignorar determinados valores que, embora possam parecer
coadjuvantes, reforçam alicerces importantes e estão ligados à modernidade.
Essa é uma forma de entender o conceito
de sustentabilidade, que didaticamente
costuma se observar a partir de três pilares: o social, o econômico e o ambiental.
Na indústria farmacêutica, cuja missão
está diretamente ligada ao bem-estar do
paciente por meio de pesquisa e desenvolvimento de tratamentos de doenças,
esses pilares da sustentabilidade precisam
ser comunicados, aprofundados e refinados constantemente, para que a missão
principal se fortaleça perante a sociedade.
Avanços muito significativos aconteceram nesse sentido de 2016 a 2017, entre
as empresas associadas à Interfarma, fazendo com que as ações de sustentabilidade saltassem de 3.584 para 7.193. Isso
é o que revela o Relatório de Sustentabilidade da entidade, lançado em outubro,
que apresenta um raio-x de 33 empresas
associadas. É a maior adesão desde que o
relatório foi lançado há nove anos.

em 2017. Quase 60% das empresas têm
áreas atuantes de Pesquisa & Desenvolvimento no País, sendo que 420 estudos
clínicos foram conduzidos no ano.
Tais iniciativas são fundamentais no cumprimento da missão principal do setor e,
além disso, ainda beneficiam a ciência, a
qualificação dos profissionais de saúde e
a economia do País.
Com foco no bem-estar do paciente, a indústria investiu R$ 33,6 milhões em programas de uso racional de medicamentos,
sendo que 82% das empresas têm programas para promover o acesso a tratamentos.
Cerca de 3,5 milhões de medicamentos e
vacinas foram doados e mais de 240 campanhas foram realizadas para prevenção e
conscientização acerca da saúde. Considerando todas as iniciativas de promoção da
saúde, o setor alcançou um crescimento de
319% no período analisado.
Na área ambiental, o relatório trouxe boas
surpresas. Cerca de 215 milhões de litros
de água foram reciclados, enquanto quase
R$ 12 milhões chegaram a ser investidos
em ações ambientais. No total, o relatório
revela 67 projetos ligados ao meio ambiente, sendo que 83% das indústrias têm
programas ativos de gestão ambiental.

Entre os diversos indicadores compilados, destaca-se o aporte realizado em
sustentabilidade pelas empresas participantes do relatório, que chegou a R$ 2,2
bilhões, para viabilizar 7.193 projetos.

As iniciativas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa passaram de 61% das
empresas respondentes para 80%. O percentual de empresas comprometidas com a
reciclagem de insumos de fabricação também aumentou, chegando a 59% do total.

Só na área de inovação, o investimento
saltou 139%, chegando a R$ 343 milhões

Especificamente aos profissionais de saúde, a indústria registrou 3.350 iniciativas
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educacionais para atualizá-los sobre os
constantes avanços da ciência e do setor.
Na promoção da ética, mais de 1.920
iniciativas foram realizadas, sendo que
100% das empresas respondentes têm
ações de combate à corrupção. Todas seguem o Código de Conduta da Interfarma, que estabelece rigorosos padrões éticos para o relacionamento do setor com a
classe médica.
Por fim, destaca-se o voluntariado. Das
empresas respondentes, 72% mantêm
ativamente programas neste segmento,
que, juntos, somaram quase 4.500 voluntários atuantes em 2017.
Muito ainda pode e deve ser feito pelo
setor farmacêutico em prol da sustentabilidade, para que a sociedade siga um
caminho de conquistas e avanços. Mas a
cada balanço são constatados resultados
positivos, que merecem ser celebrados e
devem servir como referência para que os
próximos desafios sejam ainda mais efetivos no caminho que perseguimos. Veja
o relatório completo no site da entidade:
www.interfarma.org.br.
Lançada a edição de 2018, já começamos
os primeiros passos para que novas iniciativas possam se concretizar e alcançar
números ainda melhores em 2019. Sigamos adiante!

::: Elizabeth de Carvalhaes é Presidente
Executiva da Interfarma – Associação da
Indústria Farmacêutica de Pesquisa.
E-mail: interfarma@interfarma.org.br

Em foco

Apsen
Rumo à construção de uma
nova história em Urologia
Lançamento de novos medicamentos e reposicionamento
de algumas marcas fazem parte da estratégia da Apsen
de levar inovação e fortalecer sua participação na
área de Urologia.
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P

restes a completar 50 anos em
2019, a Apsen Farmacêutica, empresa 100% nacional, vem construindo uma trajetória bem-sucedida no
mercado brasileiro, pautada sempre pela
ética e transparência.
Ao longo dos anos, a empresa tem investido
permanentemente em pesquisa e desenvolvimento, visando oferecer medicamentos
que contribuam para a melhoria constante
da qualidade de vida das pessoas.
Atuando em áreas como Urologia, Reumatologia, Otorrinolaringologia, Neurologia,
Geriatria, Psiquiatria, Gastroenterologia,
Ginecologia, Ortopedia e Clínica Geral, o
laboratório tem se mantido atento às necessidades da classe médica, aprimorando
e fortalecendo seu portfólio de produtos.
Recentemente, a empresa anunciou novidades na linha de Urologia – que ganhou novas
opções de tratamento – e também o reposicionamento de algumas marcas de medicamentos, a fim de atender aos médicos com
mais inovação e de forma mais ampla.

Esses investimentos fazem parte da estratégia do laboratório de estar sempre
próximo dos médicos. Especificamente
em Urologia, a Apsen também ostenta
uma sólida reputação. A atuação da empresa nesse mercado vem desde a sua
fundação. Conforme revelou Leila Falavigna, Gerente de Marcas da Franquia
Especialidades da Apsen, a experiência
obtida nessa especialidade ao longo dos
anos possibilitou ao laboratório construir
um portfólio consistente nessa área. “Pode-se dizer que a linha Urologia cresceu
junto com o laboratório, pois esteve presente desde o surgimento da empresa.
Diversos produtos voltados à especialidade já passaram pelo portfólio Apsen.
Hoje, a linha segue com outros produtos
tradicionais e diferenciados para ajudar o
dia a dia do Urologista”, acrescenta.

O objetivo do laboratório é se
manter sempre próximo dos médicos.
Especificamente em Urologia, a Apsen
também ostenta uma sólida reputação.

Unidade de Negócios Urologia, além das
franquias Sistema Nervoso Central (SNC)
e Músculo-Esquelética, com seus próprios portfólios.
Para a área de Urologia, a empresa oferece
uma extensa gama de medicamentos, como
Unoprost (para o tratamento da HPB),
Litocit (para Cálculo Renal), Uro-Vaxom
(para prevenção das infecções do trato
urinário de recorrência) e Retemic (para
incontinência urinária).
“Nos últimos dois anos, a linha retomou a
rota de crescimento e tem se fortalecido,
possibilitando a introdução de novidades
ao mercado. Após algumas redefinições
estratégicas e reposicionamento de alguns produtos, temos obtido crescimento
nessa especialidade” reforça Leila.
Os recentes lançamentos da empresa são
frutos desse novo posicionamento. Entre
as novidades constam Retemic UD (com
posologia muito mais cômoda – uma vez
ao dia e redução significativa de efeitos

Leila Falavigna e Fábio Campos

Crescimento
Atualmente, todo o portfólio de produtos
da empresa está dividido em um modelo de negócios que a empresa denomina
de Franquias. Dessa forma, há a franquia
Especialidades, sob a qual se encontra a
Nov/Dez 2018 |

| 13

Em foco

A Apsen também vem
priorizando investimentos
voltados ao aprimoramento
das pessoas que trabalham
na companhia.

adversos) e Traturil (para as infecções do
trato urinário baixas e profilaxia de procedimentos urológicos), que passaram a ser
os carros-chefe da família.
Para apresentar os lançamentos à classe
médica, a Apsen reuniu um grupo de médicos urologistas e profissionais da saúde
em um evento, no início de outubro, realizado na Villa Bisutii, em São Paulo, que
contou com mais de 180 pessoas.
Urologistas são referências
Apesar de ser uma especialidade relativamente menor em número de médicos,
quando comparada a outras, como a Ginecologia, a Urologia é um segmento de
grande representatividade na Franquia
Especialidades da Apsen: o portfólio atual
da Urologia representa 40% da Franquia
Especialidades e 11% da Apsen (demais
linhas de promoção, em reais PPP).
Para se ter ideia da dimensão desse mercado, segundo a última demografia médica, realizada, neste ano, pelo Conselho
Federal de Medicina (CFM), o número
de urologistas no Brasil gira em torno de
4.927 médicos, dos quais praticamente
98% são homens.
Por outro lado, são profissionais bastante
especializados e referências em temas relacionados ao trato urinário de homens e
mulheres. Também costumam se atualizar
constantemente e estão abertos a conhecer outras possibilidades terapêuticas.
Na verdade, a Urologia é um segmento
bastante competitivo, disputado por vários laboratórios que mantêm linhas de
produtos dedicadas à especialidade.

Fotos: Ricardo Matsukawa

Além disso, é um mercado que tem protagonizado vários lançamentos inovadores,
bem como incorporado modernas técnicas e procedimentos assistidos, inclusive,
por robôs, que colocam a área também na
vanguarda da medicina.
Inovação
Com o objetivo de continuar avançando
nesse segmento, a Apsen tem como foco
não só o desenvolvimento de uma linha
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de produtos inovadores que atenda às
necessidades dos médicos, mas também
vem priorizando investimentos voltados
ao aprimoramento das pessoas que trabalham na companhia. “Temos times que
atuam focados interna e externamente.
Uma equipe de treinamento se dedica
também à linha, buscando sempre avaliar
ações da concorrência e gerar conteúdo
específico em conjunto com a área médica”, destaca Fábio Campos, Gerente de
Produtos da Linha Urologia.
Segundo o gerente, em linhas gerais, até o
momento, os resultados da empresa nessa
área têm sido bastante positivos. “Os produtos atuais do portfólio cresceram 23%
em unidades e 39% em valores (referência:
YTD Set/2018 vs 2017)”, revelou.
Para os próximos anos, de acordo com
Fábio, a meta da Apsen é alcançar mais
crescimento no segmento. “A Apsen tem
produtos inovadores no pipeline para os
próximos anos, e buscamos sempre oferecer diferenciais, como o próprio Litocit,
que é um medicamento exclusivo no mercado”, destaca o gerente.
Para consolidar sua posição nessa área,
além da busca pela diferenciação de produtos, a Apsen também tem a inovação
como uma forte aliada. O fato é que a
Urologia, assim como outras especialidades, conta com opções de tratamento e
terapêuticas que cobrem a maior parte
das necessidades dos pacientes e da classe médica. Diante isso, desenvolver soluções inovadoras tem sido a estratégia de
alguns laboratórios.
“Existem alguns nichos possíveis, mas a
grande maioria das áreas já está coberta.
Com isso, a tendência é desenvolver e
lançar terapias inovadoras”, explica Fábio.
Seguindo esse posicionamento, a Apsen
planeja mais investimentos para essa
especialidade. “Considerando o pipeline
que temos (até 2025), investimentos fabris e novos desenvolvimentos de produtos, as expectativas são as melhores
possíveis. A retomada de crescimento da
linha e os lançamentos de Retemic UD e
Traturil são o começo de uma nova história que a Apsen quer construir na Urologia”, conclui Leila.

ESPECIAL

ESPECIAL

Uma grande festa
melhores do marketing
Fotos: Fábio Franci
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N

a presença de cerca de 800 convidados, o Sindicato da Indústria de
Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) contemplou as melhores campanhas e
os melhores profissionais de marketing da
indústria farmacêutica na 42ª premiação
Lupa de Ouro, realizada em 25 de outubro,
no Tom Brasil, em São Paulo.

A apresentação do evento foi da jornalista
Jacqueline Brazil, da TV Globo. No encerramento, os convidados puderam assistir
ao show da cantora Iza. A festa foi transmitida ao vivo, via internet, para os profissionais da Força de Vendas em todo o País.

Desta vez, foram 22 categorias premiadas,
sendo que nesta edição foram eleitos os
melhores nas categorias “Melhor Força de
Vendas”, “Performance Empresarial Genéricos” e “Excelência em Marketing Adalmiro Baptista – Performance Empresarial”.

Daniele Cunha, da Medley, vencedora na
categoria Marketing e Vendas, também
ressaltou a importância da premiação.
“Estou muito feliz, em nome da Medley,
por ganhar um prêmio maravilhoso e tão
importante, com um projeto que é muito

Apresentadora Jacqueline Brazil
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A palavra dos vencedores

S.C. Capelli, VP Comercial (Biolab) e
Antônia Rodrigues, madrinha do GRUPEMEF

significativo para nós, provando ser possível inovar em marketing de produto na
indústria farmacêutica” disse .
Marcelo Neri, do Aché, comentou também a satisfação da conquista na categoria especial Excelência em Marketing.
“É uma honra receber este prêmio pelo
segundo ano consecutivo, um prêmio
que leva o nome de nosso fundador,
Adalmiro Baptista, e representa os mais
de 4.500 colaboradores que trabalham
dia e noite para fazer essa empresa cada
vez melhor”, destaca.
Frederico Nishimoto, da Eurofarma, vencedor na categoria Maduros Sistema Nervoso Central, afirmou ser “uma alegria sempre enorme participar da Lupa de Ouro.
Sou um privilegiado, pois é o quarto prêmio que ganho. Parabéns ao Sindusfarma e
a todos os patrocinadores”, declarou.

Conheça todos os vencedores
da Lupa de Ouro 2018

Melhor Projeto – Inteligência de Mercado
Produtividade e Efetividade
A grande vencedora nesta categoria foi a Sanofi, com o
projeto Sharp: Acuracidade de Forecast de Lançamentos, exposto por Carla Crespo e Francisco Gaia. O troféu
foi entregue por Maíra Hosni, Diretora da Inception.
O segundo lugar ficou com a Bristol-Myers Squibb, com
o projeto E-Decision Analytics, defendido por Thyago
Quintas, e o terceiro com a Eurofarma, cujo projeto SIGA
foi apresentado por Marina Magri.

Melhor Projeto – Marketing – Vendas
Nesta categoria Daniele Cunha, Mariana Kanki e Fernanda Bacin, da Medley, receberam a Lupa de Ouro pelo projeto Hotel do Sono Medley. O prêmio foi entregue por
Nelson Mussolini, Presidente Executivo do Sindusfarma.
O Aché ficou na segunda colocação com o projeto Conecta Aché - Visitação Remota, defendido por Gabriela
Almeida, Edilson Bianchi, Rafael Magalhães e Paulo Souza; e a Sanofi na terceira, com o projeto Tá Na Mão - Desconfinamento do OTC, exposto por Patrícia Faria.

As melhores campanhas e os melhores profissionais de marketing da indústria
farmacêutica 2018 foram conhecidos na 42ª edição Lupa de Ouro, promovida
pelo Sindusfarma, em 25 de outubro, no Tom Brasil, em São Paulo.

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.) foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.
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Nelson Mussolini (Sindusfarma) e Renato
Porto, Diretor de Regulação Sanitária (Anvisa)

Non-Retail
Xolair, da Novartis, foi a campanha vencedora da Lupa
de Ouro nesta categoria. Subiram ao palco para receber
o troféu, entregue por Laurena Magnoni, Presidente da
Besins-Healthcare, Eduardo Rainer e Ricardo Russo.
A Actelion ficou na segunda colocação com Zavesca,
campanha apresentada por Adriana Rozon, e a Pfizer na
terceira, com Portfólio (Prevenar e Nimenrix), apresentada por Renata Dolce, Camila Donato, Alberto Oliveira e
Camila Alves.

Medicamentos Isentos de Prescrição
A campanha de Família Benegrip, da Hypera Pharma,
sagrou-se vencedora nesta categoria. Manuel Oliveira
recebeu a Lupa de Ouro de Walker Lahmann, Diretor de
Relações Institucionais da Eurofarma.
A Hypera Pharma também venceu na segunda colocação, com a campanha de Gelol, defendida por Danielle
Chen, Luiz Flávio Vieira e Carla Liboni Castilho. A EMS
ficou com o terceiro lugar com a campanha de Lacday,
exposta por Luana Montagnini.

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.) foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.
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Prescrição Doenças Cardiometabólicas e
Hipertensão
O grande vencedor da noite foi o Aché, com a campanha de Trezor. Odilon Costa Filho, Diretor de Assuntos
Corporativos do Cristália, subiu ao palco para entregar a
Lupa de Ouro a Nicholas Dannias.
A Torrent levou o troféu na segunda e terceira colocações,
respectivamente, com as campanhas de Rosucor e Pioglit,
ambas defendidas por Waldemar Capoletti Junior.

Prescrição Osteomuscular
Gaetano Crupi, Presidente da Bristol-Myers Squibb, entregou o troféu a Jessica Ritur, do Aché, pela campanha
de Revange, vencedora nesta categoria. A EMS ficou em
segundo lugar, com a campanha de Condres, defendida
por Patricia Poiani, e o Aché em terceiro com a campanha
de Osteobon, exposta por Fernanda Bergamini.

Prescrição Sistema Nervoso Central
A campanha de PATZ SL, da EMS, conquistou a Lupa de
Ouro nesta categoria. Thais Franco foi premiada por Hamilton Conde, Diretor Presidente da Atitude.
O Mantecorp Farmasa levou o segundo lugar, com a
campanha de Deciprax, apresentada por José Cirineo
Mangolin, e a Eurofarma o terceiro, por QUET XR, exposta por Bruno Ferraz.

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.) foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.
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Prescrição Trato Alimentar e Metabolismo
Regenesis, da Exeltis, sagrou-se vencedora nesta categoria. Elisa Kim Neix recebeu o troféu de Christian
Schneider, Presidente da Gilead Sciences Farmacêutica
do Brasil.
O Aché ficou com as segunda e terceira colocações, respectivamente, com as campanhas de SANY D, defendida
por Pedro Medina e Paula Martini, e Avide, exposta por
Mariana Câmera Brandão.

Prescrição Demais Classes
Antonia Rodrigues, Madrinha do GRUPEMEF, entregou o
troféu Lupa de Ouro a Miriam de Souza Pereira, da União
Química, pela campanha de Hyabak, a grande vencedora
nesta categoria.
O Aché levou a segunda colocação com a campanha de
PANT, exposta por Itamara Correia e Patrícia Monteiro.
No terceiro lugar ficou a Supera Farma, com a campanha
de Pérola, defendida por Alex Antonio Bartholomeu.

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.) foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.
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Prescrição – Maduros Sistema Cardiovascular e Sistema Respiratório
Ariane Borges, do Aché, recebeu a Lupa de Ouro pela campanha de Alenia. O prêmio foi entregue por Renato Porto,
Diretor da Diretoria de Regulação Sanitária – DIREG.
A Supera RX ficou com os segundo e terceiro lugares,
respectivamente, com as campanhas de Percof, apresentada por Marcos Mandarino de Souza, e de Zetsim,
defendida por Haysa Stadie.

Prescrição – Maduros Trato Alimentar e
Metabolismo
A Lupa de Ouro nesta categoria foi para o Farmasa Mantecorp com a campanha de Peridal. Paula Bergo e Gabriela Izzo receberam o troféu de Bruno Costa Gabriel, Presidente da Janssen-Cilag.
Silimalon, da Zydus Nikkho, campanha apresentada por
Antonio Aziliero e Rafaela Goulart, levou o segundo lugar,
e Vonau Flash, da Biolab, exposta por André Loiacono, ficou na terceira colocação.

Antonio Aziliero e Rafaela Goulart, da Zydus
Nikkho (2º lugar Prescrição – Maduros Trato
Alimentar e Metabolismo)

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.) foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.
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Prescrição – Maduros Sistema Nervoso
Central
Amato, da Eurofarma, conquistou o troféu nesta categoria. Para entregar o prêmio a Frederico Nishimoto subiu
ao palco Jorge Assumpção, Gerente de Marketing da Associação Paulista de Medicina (APM).
Marjan Farma levou a segunda colocação com a campanha de Família Pasalix, defendida por Márcio Alvarenga,
Natalia Delgado e Luana Wolff. O Aché ficou com o terceiro lugar com a campanha de Tolrest, apresentada por
Francine Teixeira Zelli.

Prescrição - Maduros Osteomuscular
Toragesic, da EMS, ganhou a Lupa de Ouro nesta categoria. Marcos Calliari, CEO da Ipsos, entregou o troféu
para Camila Garofo.
Aché e Marjan Farma conquistaram as segunda e terceira colocações, respectivamente, com as campanhas de
Acheflan, defendida por Fernanda Bergamini, e de Família Caldê, apresentada por Márcio Alvarenga, Debora
Verotti e Paula Ramos.

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.) foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.
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Prescrição – Maduros Saúde Masculina e
Feminina
Flogo-Rosa, do Aché, foi a campanha vencedora da noite nesta categoria. Cristiane Saviani recebeu o troféu de
Wilson Borges, Presidente da Natulab.
EMS e Marjan Farma levaram os segundo e terceiro lugares, respectivamente, com as campanhas de Tropinal,
defendida por Karina Cevarolli, e de Trivagel N, exposta
por Beatriz Lara.

Prescrição – Maduros Demais Classes
O grande vencedor da Lupa de Ouro nesta categoria foi
Puran T4, da Sanofi. A campanha foi defendida por Rafael Pianca, que recebeu o troféu de Andreas Strakos,
Consultor da Gerência de Inteligência de Mercado e Suporte ao Marketing.
Postec, da Apsen, defendida por Fábio Campos, ficou em
segundo lugar. Na terceira colocação ficou Tamiram, da
Eurofarma, campanha exposta por Elisângela Almeida.

Prescrição - Lançamento Doenças Inflamatórias
Paulo Souza, do Aché, subiu ao palco para receber o troféu de Hubert Guarino, Diretor Geral da Sanofi Pasteur
Brasil, pela campanha de Artrogen DUO, vencedora da
noite nesta categoria.
Flancox 500MG, da Apsen, apresentada por Telma Santos, ficou em segundo lugar, e Foxis, do Aché, em terceiro, defendida por Jessica Ritur.

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.) foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.
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Prescrição - Lançamento Saúde Masculina
e Feminina
A campanha de Ofolato, do Mantecorp Farmasa, foi a
que levou a Lupa de Ouro nesta categoria. Josiel de Souza Florenzano, Presidente da Lundbeck, entregou o prêmio a Renata Cussiol e Raphaela Donato.
EMS e Aché ficaram, respectivamente, com as segunda e
terceira colocações, com as campanhas de Fixare, apresentada por Talitha Albuquerque, e Kalist, defendida por
Marina Gaspar.

Prescrição - Lançamento Sistema Nervoso
Central
A campanha de Desve, da Eurofarma, defendida por Frederico Nishimoto, levou o troféu nesta categoria. O prêmio foi entregue por Marcelo Rodolfo, Gerente Geral da
Alexion.
A Eurofarma também ficou na segunda colocação com
Cogmax, exposta por Simone Gomes. O terceiro lugar foi
para a EMS, com a campanha de Imense, apresentada por
Isabelle Pilot.

Prescrição - Lançamento Demais Classes
Dexilant, da Takeda, foi a vencedora da noite nesta categoria. Leonardo Reis recebeu o prêmio de Maria Heloísa
Simão, Gerente Geral da Zodiac.
A Takeda também ficou com o segundo lugar com a campanha de Fibernorm, exposta por Amanda Scalon. Em
terceiro ficou a Torrent, com a campanha de Olmecor,
apresentada por Natalia Kihara e Rafael Camargo.

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.) foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.
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Foram 22 categorias premiadas, sendo eleitos os melhores nas
categorias “Melhor Força de Vendas”, “Performance Empresarial
Genéricos” e “Excelência em Marketing”.

Melhor Força de Vendas
Luiz Eduardo Violland, Chief Operating Officer da Hypera Farma, subiu ao palco para entregar a Lupa de Ouro a
Marcelo Neri, Diretor Executivo de Marketing e Demanda do Aché, o grande vencedor nesta categoria. Libbs e
Eurofarma levaram, respectivamente, as segunda e terceira colocações.

Performance Empresarial Genéricos
O Grupo NC Farma levou a Lupa de Ouro nesta categoria.
O prêmio foi entregue por Telma Salles, Presidente Executiva da Pró-genéricos, a Aramis Domont, Diretor Comercial da Divisão Genéricos da EMS.
Sanofi e Eurofarma ficaram, respectivamente, com os segundo e terceiro lugares.

Excelência em Marketing Adalmiro Baptista – Performance Empresarial
O Aché conquistou o troféu Lupa de Ouro nesta categoria. Nelson Mussolini, Presidente Executivo do Sindusfarma, entregou o prêmio a Marcelo Neri, Diretor Executivo
de Marketing e Demanda do Aché. Libbs ficou na segunda
colocação e a Novartis levou o terceiro lugar.

Todas as informações (nomes de profissionais, empresas, produtos, campanhas etc.) foram fornecidas integralmente pelo Sindusfarma.
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Mundo digital

Médicos querem conteúdo
de qualidade sem viés
comercial de laboratórios,
apontam pesquisas
A comunicação baseada somente na busca por cliques, ou
visualizações a partir de conteúdos de cunho meramente
publicitário, pode não ser a mais adequada aos médicos.

Com o SnifDoctor é possível
desenvolver e promover campanhas
de produtos com muito mais
conteúdo, sem viés comercial, o que
é apreciado pelos médicos, como já
comprovado em pesquisas.

A

internet é uma das ferramentas
mais disruptivas que surgiram nos
últimos tempos quando se trata
de comunicação. Nos dias hoje, é praticamente impossível viver sem os recursos que essa invenção nos trouxe, como
computadores, tablets, celulares e outros
dispositivos móveis.
Por meio da internet, a comunicação ultrapassou fronteiras, transformando totalmente o nosso cotidiano e as possibilidades de relacionamento entre as pessoas,
as empresas e seus públicos de interesse.
Em um mundo cada vez mais digital, a comunicação ganhou mobilidade e acontece em tempo real, criando uma dinâmica
que permite às empresas se comunicarem de forma integrada e com muito mais
assertividade com seus públicos.
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Da mesma forma, a propaganda médica
foi totalmente afetada com a revolução
digital. A evolução das mídias digitais provocou mudanças profundas nos modelos
de promoção de medicamentos à classe
médica. Nessa nova era, cada vez mais as
Farmacêuticas precisam entender as necessidades desses clientes, desenvolvendo estratégias eficientes para os diversos
perfis de médicos com as diferentes ferramentas disponíveis, facilitando assim a
chegada da informação.
O fato é que a comunicação baseada somente na busca por cliques, ou visualizações a partir de conteúdos de cunho meramente publicitário, pode não ser a mais
adequada aos médicos, profissionais muito
esclarecidos e exigentes em relação à credibilidade das informações que recebem.
Hoje, mais do que nunca, os médicos
querem conteúdo de qualidade, ou seja,
informações que possam auxiliá-los em
sua rotina profissional. E, para isso, estão
cada vez mais digitais.
Segundo pesquisas disponíveis no Brasil, os médicos brasileiros ficam cerca
de 22 horas/mês navegando na internet e costumam realizar várias buscas

no Google (segundo estudo do próprio
Google). A maioria possui celulares,
smartphones e tablets.
Dados do Manhattan Research também
mostram que a maioria dos médicos prefere receber a informação no formato
digital e, ao mesmo tempo, demonstram
interesse em interagir com a indústria
farmacêutica por meio dos canais digitais.
São profissionais que apreciam receber
a informação médica por e-mails com
newsletters, por exemplo, enviadas por
fontes e com dados confiáveis. A maioria
também se diz aberta a utilizar recursos
de smartphones e receber conteúdo nos
celulares. E um dos dados mais interessantes é que quase a totalidade dos médicos se interessa por conteúdos promocionais e costuma dividir informações com
seus pacientes.
Uma nova opção de comunicação
Portanto, como é possível constatar, existe um grande universo a ser explorado
pelos laboratórios, que podem contar com
ferramentas digitais bastantes eficientes,
como a plataforma SnifDoctor, da DPM
Editora. Lançado em 2008, o canal possui

A base do SnifDoctor é composta por médicos
de várias especialidades, que se cadastram para
receber a e-letter semanalmente.
mais de 93 mil médicos de várias especialidades cadastrados, que têm acesso diariamente a informações das áreas médica
e de saúde direcionadas e muito bem selecionadas em linha com seus interesses.
São artigos, informações das sociedades
médicas nacionais, eventos, estudos, produtos etc., que formam um conteúdo rico,
atualizado diariamente.
Trata-se de um canal de grande alcance,
que facilita o desenvolvimento de estratégias, permitindo às empresas se comunicarem de forma integrada e permanente com os médicos.
“Hoje, as mídias digitais têm um grande
potencial de engajamento, basta fazer
uma análise das últimas eleições para verificar o poder que esses canais têm na
comunicação, disseminando informações
e aproximando as pessoas. O grande diferencial do SnifDoctor é que conseguimos desenvolver e promover, por meio da
plataforma, campanhas de produtos com
muito mais conteúdo, o que é apreciado
e acessado pelos médicos, como já comprovado em pesquisas, do que a simples
apresentação publicitária do medicamento com todo viés comercial. O que oferecemos é um ambiente em que o médico
consegue navegar e obter informações
úteis para seu dia a dia e, ao mesmo tempo, conhecer os produtos e lançamentos
da indústria farmacêutica de uma forma
diferenciada”, explica Nelson Coelho, Diretor da DPM Editora e também Publisher
da revista eletrônica UPpharma.
Segundo ele, atualmente, o SnifDoctor
tem mais de 315.000 acessos por mês.
Em média, o tempo de navegação do
médico na plataforma gira em torno de 9
minutos. Esses e outros dados são comprovados por meio de relatórios, que
mostram a eficácia da ferramenta na comunicação com os médicos.
Além da atualização diária de notícias, os
assinantes recebem um e-letter semanal,
preparado pela DPM Editora com infor-

mações diversas que aumentam o engajamento desses profissionais, criando
uma comunicação isenta e muito mais
eficiente com os principais clientes da
indústria farmacêutica.
“O grande diferencial do canal SnifDoctor
é a credibilidade das informações que levamos. As notícias veiculadas, elaboradas
pela redação de DPM Editora e obtidas
junto às agências nacionais e internacionais e assessorias, formam um acervo
de qualidade e confiável. E é isso que o
médico busca. Estratégias que visam somente cliques e não ofereçam conteúdo
de interesse aos clientes estão fadadas
ao insucesso. O SnifDoctor é um canal
de comunicação consolidado e respeitado pelos profissionais da área de saúde”,
acrescenta Nelson.
A DPM Editora está sempre aberta para
explicar os recursos dessa plataforma,
que traz inúmeras possibilidades para
que a indústria possa fazer contato e
se comunicar com seus públicos de interesse, levando muito mais conteúdo
confiável e alcançando mais engajamento, relevância, interação e proximidade com os clientes.

SBC: parceria estratégica
Desde 2016, a plataforma digital SnifDoctor
mantém uma parceria com a Sociedade
Brasileira de Cardiologia (SBC), que percebeu o potencial e a credibilidade do canal
para expandir a comunicação junto a um
público, que, atualmente, não é atingido
pela Sociedade.
Por meio dessa aliança estratégica, o SnifDoctor distribui, há mais de dois anos, para
todos os seus mais de 93 mil assinantes
(dados de novembro), o Jornal da entidade,
uma publicação mensal de grande reconhecimento na área médica.
Com essa parceria, a SBC visa levar informações úteis e estimular a troca de conteúdo de interesse entre todos os elos da
cadeia, desde a indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, profissionais de
outras especialidades, além da cardiologia
e profissionais da saúde em geral.
Para os médicos, a publicação da SBC é
uma fonte de atualização não-científica,
que traz informações úteis para os profissionais em relação à atuação da entidade e
outros assuntos da área de cardiologia.
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Desenvolvimento

Sérgio Albuquerque

O coaching pode
alavancar sua carreira
Para a maioria dos profissionais
que passa por processo de
coaching, há autoconhecimento e
grandes descobertas, como de suas
habilidades e de suas capacidades.

V

ocê já teve a sensação de ter estagnado na carreira, de que as
coisas não estão acontecendo ou,
até mesmo, será que o que faço, a minha
profissão, é condizente com minha missão,
com meus valores, com minhas aspirações?
Para estas questões, independentemente
de qual estágio você esteja na carreira, o
Coach, profissional que conduz um processo de coaching, pode auxiliá-lo a encontrar o melhor caminho.
Imagine que você entra numa empresa,
ainda muito jovem, para ser estagiário, ou
já trainee, e que, em determinados momentos, tem a sensação de que algo está
errado, mas não sabe exatamente o que é.
Um processo de coaching, que, em resumo, tem início, meio e fim, utiliza algumas
ferramentas especialmente selecionadas
e comprovadas cientificamente para levar
o cliente (coachee) do estado atual para
o estado desejado. Além de ser uma parceria muito grande entre ambos (coach e
coachee), busca ampliar a visão por meio
de questionamentos e de uma dinâmica
de descobertas, para que aja reflexão e se
encontre as próprias respostas e os caminhos a serem seguidos.
Para a maioria dos profissionais que passa
por processo de coaching, há autoconhecimento e grandes descobertas, como de
suas habilidades e de suas capacidades.
Desde o início, onde é feito um assessment, seja qual for a ferramenta utilizada,
DISC, MBTI, Perfil Profissional, já se tem
um panorama de alguns itens a serem
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melhorados e trabalhados durante o processo. Após a conclusão, sejam habilidades técnicas, interpessoais, entre outras,
o processo de coaching fornece uma visão clara de autoconhecimento, trazendo
a responsabilidade da carreira ao próprio
coachee, independentemente da sua atividade e momento, pois grandes profissionais são grandes por terem a certeza de
que é preciso sempre se autodesenvolver.

coaching se torna na vida do profissional
um modo de gerir sua carreira, um modo
de ser, que o ajuda também como pessoa. Pois é uma maneira de estabelecer
um modo organizado, planejado e de performance para sua carreira; é uma forma
de tratar bem as pessoas ao seu entorno,
sejam os subordinados, superiores, familiares e amigos, ou seja, uma maneira de
pensar, um modo de ser e agir.

O processo de coaching está longe de ser
a solução para todos os problemas, bem
como de ser algo mágico. É uma construção, uma parceria que tem de ser levada
muito a sério para que o resultado seja conquistado. Devemos sempre ter em mente
que um pequeno passo dado em direção à
mudança de atitude, já terá um resultado
efetivo na vida profissional do coachee.

O coaching ainda traz outros tantos
benefícios:

“O coach não é um solucionador de problemas, um professor, um conselheiro, um
instrutor ou mesmo um especialista: é uma
caixa de ressonância, um facilitador, um
conselheiro, um formador da consciência.”
– John Whitmore.
Uma carreira motivada por valores, não
de forma egoísta, mas de forma a que se
encaixem nos valores coletivos é o que as
empresas precisam. Assim, se pode aplicar
estes valores da melhor maneira possível.
Eis aí onde entra novamente o coaching.
Por meio desse processo, se chega ao encontro de valores, de missão, de pontos
fracos e fortes, de ameaças e oportunidades, que nem sempre são percebidas, pois
justamente não é praxe pararmos para ter
este tempo para autoanálise, documentando quem realmente somos e nosso
propósito maior; apenas vamos andando.

• Melhor desempenho e produtividade:
podemos ter como o número um dos benefícios;
• Formação: tanto de quem passa por
processo por aqueles que convivem com
quem passou, pois se mantêm em constante formação para se extrair o melhor
das pessoas.
• Mais tempo: se ganha tempo sendo organizado e planejado.
• Ideias mais criativas: o coaching incentiva sugestões mais criativas.
• Maior flexibilidade e adaptabilidade às
mudanças: a exigência de flexibilidade e
agilidade será cada vez mais solicitada,
deixando somente os resilientes e flexíveis terem chances.
• Habilidade para a vida: como são uma
atitude e um comportamento, ele é cada
vez mais exigido até mesmo como uma
habilidade.

Coaching como modo de ser

O coaching não é uma panaceia que resolve todos os males e problemas do trabalho, vida pessoal ou do mundo, mas é
bem mais do que uma ferramenta para
ajudar executivos estressados ou um
método de gestão melhor para ser usado
em uma variedade de situações, como
planejamento, delegação ou solução de
problemas.

Não é só uma técnica a ser executada e
de forma rígida aplicada a um cliente, ou
a um grupo, mas sim, para o bom uso, o

::: Sérgio Albuquerque Jr. é Master Coach e
Diretor da 3DGarage.
E-mail: sergio@3dgarage.com.br

Ponto de vista

Octávio Nunes

Nova forma de se
comunicar com a sociedade
Na política, a forma de interagir e
de se comunicar com a sociedade
está sofrendo mudanças nada
desprezíveis.

E

m tempos de inovações tecnológicas, do rápido avanço do conhecimento científico e das interações
via redes sociais, o mundo há um bom
tempo deixou de ser o que era. A transformação pela qual estamos passando
tem impacto tão extraordinário na vida
das pessoas, empresas e governos que
mensurá-lo seria praticamente impossível, mas há sempre algo no meio do caminho a nos surpreender.
A Domino´s Pizza transformou-se, recentemente, em um ícone da inovação tecnológica simplesmente porque a empresa
saiu do convencional. Em muitas lojas espalhadas pelo mundo, incluindo o Brasil,
a empresa já instalou o Pepperrobot, um
chatbot, para facilitar o atendimento ao
cliente mesmo nas horas de maior movimento. Além disso, os pedidos podem
ser feitos de qualquer lugar aonde você
esteja e por meio de dispositivos móveis
e até via emoji, intuitivamente.
A pizza do Domino´s não está entre os
mil pratos mais saborosos do mundo e
que você teria, obrigatoriamente, que experimentar antes de morrer, mas hoje a
empresa é dona de um banco de dados
dos clientes que lhe permite conhecer
hábitos e determinar comportamentos. E
aí está o segredo que pode interessar a
outros segmentos da economia.
O mercado compreendeu a mudança
da Domino´s e suas inovações fizeram
com que o preço das ações saltasse de
US$4,97, em 2009, para US$277,34 em
2018; valorizou mais do que Apple, Facebook e Google no período – marca do
segmento de fast food que mais cresce

nos Estados Unidos e maior empresa de
pizza do mundo.
Na política, a forma de interagir e de se
comunicar com a sociedade também está
sofrendo mudanças nada desprezíveis. E o
exemplo de novo vem dos Estados Unidos.
O presidente Donald Trump, ao seu estilo,
passou a falar diretamente, e sem rodeios,
com os eleitores por meio das mídias sociais. Fez do Twitter seu canal oficial por
onde dispara torpedos desgovernados
para o mercado, para o mundo comercial
e diplomático, Congresso Nacional e imprensa, que, diga-se, está incomodada.

As mídias sociais praticamente
foram as responsáveis pela
vitória de Jair Bolsonaro nas
eleições, e o presidente promete
usá-las como uma forma
diferente de se comunicar.
No Brasil, as mídias sociais praticamente
foram as responsáveis pela vitória de Jair
Bolsonaro nas eleições, e o presidente
eleito promete usá-las como uma forma
diferente de se comunicar com a sociedade. Ao iniciar as primeiras indicações do
seu ministério, o fez pelo Twitter e não
em conferência de imprensa para jornais,
rádio ou TV.
As mídias tradicionais, e alguns jornalistas
em particular, estão atônitos, especialmente por consideraram o presidente eleito um homem despreparado, conservador
e limitado intelectualmente, o que, em
tese, restringiria o domínio de tecnologias.
Ao contrário! Bolsonaro, para “compensar” a falta de apoio no Congresso Nacional, e, diz ele, para não se comprometer
com promessas de cargos e indicações
políticas em troca de aprovações de pro-

jetos importantes para os brasileiros, reforça que também usará as redes sociais
para dar amplo conhecimento à sociedade sobre como andam as negociações
com os partidos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.
Se vai funcionar, não se sabe. Há, certamente, desconfiança e insegurança em
relação ao novo presidente do Brasil por
parte do mercado e de eleitores, mas
a maneira de se comportar e, acima de
tudo, a forma que escolheu para se comunicar com a sociedade, certamente,
contribuirão para que a expectativa dê
lugar a esperança de um Brasil melhor e
diferente pós-eleição presidencial. Quem
ainda não entendeu a mudança, é melhor
se conectar ou vai perder o sinal.

::: Octávio Nunes é jornalista e palestrante.
E-mail: octavionunes07@gmail.com
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Os desafios do transporte
de medicamentos no Brasil

A

A logística e o transporte de medicamentos no Brasil são
atividades complexas que exigem das transportadoras uma
atuação muito mais especializada.

logística e o transporte de medicamentos no Brasil são atividades
complexas, que precisam ser feitas por empresas estruturadas para atender às diversas exigências desse setor.
O fato é que o mercado farmacêutico possui inúmeras particularidades, exigindo
das transportadoras investimentos constantes no aprimoramento de suas operações para atenderem a rígidos requisitos.
Devido à diversidade de medicamentos,
há regras para uso de embalagens, acomodação, controle de temperatura, armazenamento, entre outras exigências.
Somadas a isso, há outras questões que
tornam a atividade cada vez mais peculiar: cada laboratório e cada distribuidor
têm um padrão diferente para agendamento de entrega, para paletização, para
separação por produto e por categorias e
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uma série de outras práticas, que impõem
às empresas de transporte uma atuação
muito mais especializada.
“O amplo arcabouço regulatório do setor, certamente, é um grande desafio.
A Anvisa dispõe de uma série de regras
que deve ser cumprida, além do controle
da informação. A garantia do controle de
temperatura e o alto padrão de qualidade
nos serviços também são questões fundamentais”, analisa Luis Rehder, Diretor de
Operações da DHL Supply Chain no Brasil.
Na verdade, a logística e transporte de
medicamento são operações burocráticas no País em relação a nações mais
desenvolvidas, até mesmo pelas nossas
dimensões continentais. Se compararmos
o setor farmacêutico com os demais, há
padrões muito mais elevados, o que torna
os custos e níveis de controles também
muito maiores.

Qualquer detalhe pode facilmente impactar a prestação de serviço e até a integridade do medicamento. A escolha das
embalagens, por exemplo, é um aspecto
que costuma causar divergências e tem
gerado contratempos no transporte.
Como explicou Clóvis Gil, Presidente da
Ativa Logística e Trans Model Air Express,
a rigor, a aquisição das emblagens fica a
cargo dos departamentos de compra das
Farmacêuticas, que, por vezes, acabam
optando por materiais com menores gramaturas e pouca resistência.
“A Anvisa exige, por exemplo, que o baú
seja climatizado. No entanto, alguns laboratórios têm usado embalagens cada mais
finas. Isso traz riscos de avarias durante o
transporte. Nesse aspecto, temos tentado conversar com as Farmacêuticas, a fim
de explicar que essa é uma economia que
não vale a pena”, explica Clóvis.

Com a chegada de novos conceitos no setor, a cadeia
logística farmacêutica terá de continuar buscando a
inovação para se adequar às novas tendências.

Além dessa questão, as empresas que
atuam nesse mercado também se deparam com outras dificuldades, que tornam
as operações mais complexas e onerosas.

de distribuição que opere com medicamentos”, acrescenta Rehder, da DHL.

O setor tem se movimentado de todas as
formas para se adequar às mudanças que
surgem nas atividades de logística e transporte de medicamentos. E nesse contexto, uma questão que ganha cada vez mais
peso é a escassez da mão de obra.

O roubo de cargas e a falta de segurança nas estradas são também problemas
que afligem as transportadoras – ainda
mais considerando que medicamentos,
pelo seu alto valor agregado, estão entre
as cargas mais cobiçadas pelas quadrilhas.
Na verdade, a falta de segurança nas rodovias é uma queixa recorrente no País, para
a qual ainda não há uma solução efetiva.

Um estudo global da DHL estimou que a
demanda por profissionais no setor logístico excede a oferta em uma proporção
de 6:1 – alguns afirmam que essa proporção pode chegar à drástica marca de 9:1.
Com isso, as transportadoras precisam
investir em treinamentos permanentes
de seus colaboradores. Na verdade, as
empresas que atuam no transporte de
medicamentos têm buscado se antecipar
às legislações, capacitando os colaboradores e melhorando suas estruturas.
Isso também inclui questões controversas,
como a contratação de profissionais farmacêuticos, que era obrigatória pela Lei
15.626/2014, revogada recentemente.
Para as empresas ouvidas, a presença desse
profissional é essencial de modo a garantir
a excelência na prestação de serviço.
“Nossa empresa não concorda com isso
[a revogação]. Em nossas unidades, contamos com a presença de um farmacêutico. Ele tem de supervisionar toda a cadeia
operacional, pois existem produtos com
procedimentos específicos, que só o farmacêutico sabe como proceder”, justifica
Vilela, da RV Ímola.
Da mesma forma, a Ativa Logística e a
DHL também compartilham desta prática. “As transportadoras precisam ter as
licenças necessárias para cada tipo de
produto farmacêutico que elas forem
transportar e também precisam manter o
farmacêutico responsável em cada centro

Roubo de cargas

“Existe muita dificuldade para combate a
esse tipo de delito, pois ações coordenadas e cooperativas não são desenvolvidas
pelos órgãos fiscalizadores. Dessa forma,
ocorrem prejuízos em toda a cadeia de distribuição, desde o fabricante, distribuidor
e varejista, pois o medicamento pode ser
roubado no transporte ou mesmo dentro
do estabelecimento. O roubo de cargas é
um grande desafio no Brasil e não se limita
somente aos medicamentos. Além disso,
essa questão não é homogênea em uma
nação tão grande e diversa como o Brasil.
Há pontos mais seguros e outras regiões
mais delicadas, como o Estado do Rio de
Janeiro. Com isso, é necessário um cuidado extra no desenho da cadeia logística,
na preparação dos motoristas e nos itens
de segurança”, analisa Rehder.
Segundo ele, uma boa gestão de carga,
que combine modais e até produtos diferentes em um mesmo transporte, pode
ser uma solução. “Temos de ficar atentos
às inovações, tanto no que diz respeito à
proteção da carga, quanto em evolução da
tecnologia e modus operandi das quadrilhas que efetuam os roubos”, acrescenta.
Da mesma opinião compartilha Vilela,
da RV Ímola. Ele lembra que com a crise
econômica do País, o número de roubos
de cargas aumentou. “É um problema
muito sério. O cenário de hoje não é

Clóvis Gil

promissor, pois leva em conta a multiplicação de quadrilhas, bem como de um
mercado paralelo, que mantém essa prática. Basta vermos o exemplo do Rio de
Janeiro”, reforça.
No caso da RV Ímola, foram feitos investimentos em tecnologia e processos, que
resultaram em maior segurança. A Ativa
Logística também tem investido em dispositivos para maior segurança e em uma
variedade de outras tecnologias, visando
driblar a ação dos bandidos.
“As quadrilhas estão cada vez mais equipadas e conseguem desenvolver técnicas que superam qualquer tecnologia.
Por isso, é importante utilizar serviços
de transportadoras que trabalhem com
gerenciamento de riscos e dispositivos
para coibir a ação dos assaltantes”, comenta Clóvis.
Infraestrutura deficiente
Um estudo encomendado pela NTC & Logística, no início do ano passado, mostrou
que uma das principais dificuldades para
o avanço do transporte de medicamentos
no País é a deficiência da infraestrutura. Ou seja, faltam não somente mão de
obra especializada, mas também estradas
melhores, além de uma padronização na
regulamentação sanitária.
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Para driblar essas e outras dificuldades, as empresas de
transporte têm feito da tecnologia sua forte aliada. E, felizmen
te, essas operações podem contar hoje com várias ferramentas
modernas.

“As associações de classe, como Associação Brasileira de Operadores Logísticos (ABOL) e NTC, têm trabalhado junto
aos órgãos reguladores para padronização da regulamentação, tanto sanitárias
quanto dos setores. O processo está em
andamento para um futuro melhor”, analisa Vilela.
Rehder também lembra que, nos últimos
anos, o Brasil fez investimentos relevantes em portos e aeroportos. Porém, a malha rodoviária e o acesso e estes pontos
de escoamento continuam muito precários. “Simplificações na área tributária e
algumas questões burocráticas também
seriam de grande ajuda”, comenta.
Na verdade, há tempos que o setor vem
se movimentando para a criação de uma
regulamentação específica que padronize
o transporte de medicamentos em todos
os seus aspectos. “Houve, recentemente,
uma consulta pública, da qual participamos e sugerimos uma série de colocações,
como tamanhos de caixas, padrão de gramatura de embalagens e outras especificações que trariam mais qualidade às
operações e garantiriam a preservação do
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produto. Mas estamos aguardando as mudanças”, revela Clóvis, da Ativa Logística.
Tecnologia: uma grande aliada
Para driblar essas e outras dificuldades,
as empresas de transporte têm feito da
tecnologia sua forte aliada. E, felizmente,
essas operações podem contar hoje com
várias ferramentas modernas e eficientes,
que contribuem para facilitar o trabalho
das transportadoras. Sistema de Gerenciamento de Transporte (TMS), roteirização e
aplicativos diversos de conectividade são
alguns dos recursos existentes. “A tecnolo-

gia melhorou as operações de transporte
como um todo, sendo hoje necessárias a
utilização e a melhoria permanente dessas
ferramentas”, justifica Vilela.
E com a chegada de novos conceitos,
a cadeia logística farmacêutica terá de
continuar buscando a inovação para se
adequar às novas tendências. “Um grande desafio é a questão da rastreabilidade
que, cedo ou tarde, irá acontecer. Modelos que atendam adequadamente e com
eficiência à logística de medicamentos
biológicos também são outras tendências, em que o transporte com temperatura controlada e o desenvolvimento de
novas embalagens robustas e seguras
serão mandatórios. Nesse sentido, a especialização dos operadores logísticos
tende a se firmar como solução”, analisa
Rehder.
Sistema de logística reversa

Roberto Vilela

Outra mudança que também tem sido
pauta de discussões no setor diz respeito
à implantação do sistema de logística reversa de resíduos de medicamentos. Para
Clóvis, da Ativa, trata-se de uma nova

O fato é que apesar dos inúmeros desafios, o transporte de
medicamentos é uma atividade importante que contribui de
forma positiva para a formação do PIB brasileiro.
oportunidade de negócio para as transportadoras, já que hoje as empresas têm
estrutura para oferecer esse serviço para
recolhimento e devolução de produtos.
“Os clientes já utilizam nossos serviços
para recolher produtos, seja nos distribuidores ou nas farmácias devido a avarias no
medicamento ou na embalagem, entre outras causas. Dessa forma, estamos preparados para esse trabalho”, reforça Clóvis.
Rehder, diretor da DHL, também acredita
que a implantação da logística reversa de
resíduos de medicamentos é uma mudança que mais cedo ou mais tarde irá chegar ao Brasil. “Alguns detalhes do modelo

ainda estão em discussão, bem como o
prazo para implementação, que foi postergado, mas é uma questão de tempo. Já
estamos discutindo como realizar testes
no Brasil”, destaca.
Por outro lado, segundo o executivo, a
logística reversa pode gerar maior complexidade e custos nas operações. “Mas
é possível equacionar esta questão com
uma gestão eficiente e o parceiro logístico certo”, analisa.
O fato é que apesar dos inúmeros desafios, o transporte de medicamentos
é uma atividade importante que contribui de forma positiva para a formação

Luis Rehder

do PIB brasileiro. Laboratórios, transportadoras e distribuidores continuam
atuando em conjunto para superar dificuldades e tornar essas operações mais
eficientes e cada vez mais menos burocráticas e onerosas.
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Propriedade Industrial
Deborah Portilho

Aprovação de marcas de
medicamentos pela Anvisa
Novas dificuldades para os laboratórios

Apesar de o POCA facilitar a
análise de colidência gráfica, os
seus parâmetros fonéticos precisam
ser adaptados urgentemente para a
pronúncia em português.

A

pesar de sabermos que determinadas mudanças na área regulatória
são necessárias para o benefício
da coletividade, é preciso verificar se elas
causam problemas ao setor regulado e,
em caso positivo, tentar minimizá-los na
medida do possível. Notadamente no
caso da adoção de novos procedimentos
para a realização de um processo tão importante, como o da aprovação de uma
marca de medicamento pela Anvisa, a
implementação da Orientação de Serviço
(OS) nº 43/2017 – que instituiu mudanças significativas na análise de colidência
de nomes/marcas – tem, de fato, gerado
problemas para os laboratórios. E alguns
desses problemas são ainda agravados
pela situação da base de dados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), como será discutido adiante.
Especificamente em relação ao processo
de avaliação de colidência gráfica e fonética dos nomes/marcas submetidos à
aprovação da Anvisa, a mudança ocorrida a partir da adoção do sistema POCA
(Phoneticand Orthographic Computer
Analysis)1 tem causado impactos consideráveis para os laboratórios farmacêuticos. Nesse sentido, apesar de o POCA já
conter os nomes dos medicamentos cadastrados na Agência, as avaliações fonéticas feitas por esse sistema são baseadas
na língua inglesa, o que, obviamente, gera
resultados, no mínimo, questionáveis. Um
exemplo interessante é o do “nome candidato” DILAFIN que, ao ser pesquisado
no POCA, apontou, entre outros, o nome/
marca XILOFEN. De acordo com os resultados dessa pesquisa, a semelhança ortográfica entre DILAFIN e XILOFEN é da
ordem de 61% e a fonética de 88%[!], totalizando 74% de pontuação combinada.
Isso significa que, consoante o sistema,
existe uma “alta similaridade combinada”
(>70%) entre essas duas marcas.
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Obviamente, se o POCA estivesse adaptado para o português, ele não teria
apontado a marca XILOFEN– cuja pronúncia em nosso idioma é “CHILOFEN”,
e não “ZILOFIN” (que seria a pronúncia
aproximada em inglês) – como colidente
com DILAFIN, quando, na realidade, essas marcas são suficientemente distintas para coexistirem de forma pacífica
no mercado.
Portanto, apesar de o POCA facilitar a
análise de colidência gráfica, os seus parâmetros fonéticos precisam ser adaptados urgentemente para a pronúncia em
português, de modo que a análise de colidência fonética possa ser feita de forma
minimamente adequada. Infelizmente,
até que essa adaptação seja feita, o sistema continuará gerando falsos resultados
de colidência, o que aumenta o número
de análises e, consequentemente, atrasa
a concessão dos registros sanitários.
Outra importante questão que precisa
ser observada diz respeito à validade
dos registros sanitário e/ou marcário
das marcas que são apontadas como
base para a recusa de nomes candidatos pela Anvisa. Para exemplificar essa
questão, utilizaremos o caso da efetiva
rejeição do já citado DILAFIN com base
na marca do produto DILAUDID, cujo
registro sanitário está vencido desde
dezembro de 2005.
Com efeito, apesar de há 13 anos não
existir um medicamento com a marca DILAUDID no mercado, ela consta da base
de dados da Agência e, por esse motivo,
foi apontada na busca efetuada por meio
do POCA como impeditiva ao registro do
nome DILAFIN. Por seu turno, o registro
da marca DILAUDID no INPI está em vigor, tendo, inclusive, sido prorrogado em
abril de 2018.

Diante das recusas de nomes pela Anvisa,
as empresas se veem obrigadas a apresentar
diversos nomes alternativos para o registro
de um único medicamento.

Assim, cabe indagar: será que a existência
de um registro de marca em vigor no INPI,
para identificar um medicamento que já
não é comercializado há vários anos no
País, pode servir de base para a rejeição
de um nome candidato para o registro de
um novo medicamento?
Nesse aspecto, deve-se ressaltar que a
falta de uso de uma marca por mais de
cinco anos consecutivos pode ensejar a
declaração de caducidade do respectivo
registro2 , a qual pode ser requerida por
qualquer terceiro com legítimo interesse.
De toda forma, como a OS nº 43/2017 é
silente a esse respeito (registro sanitário
extinto v. registro da marca em vigor), o
problema precisa ser considerado e esclarecido pela Anvisa.

O propósito primordial da
aplicação da norma é evitar
prováveis erros de medi
cação resultantes da efetiva
semelhança de nomes/
marcas de medicamentos.
Além do mais, em vista do grande número de colidências apontadas pelo sistema
POCA e das consequentes recusas de
nomes pela Agência, as empresas têm
se visto obrigadas a apresentar diversos
nomes alternativos para o registro de um
único medicamento. Considerando que
o primeiro nome alternativo só pode ser
analisado pela Anvisa “após avaliação integral da primeira proposta e envio a [sic]
empresa da motivação da reprovação da
proposta inicial”3 , o tempo total de avaliação pode chegar a mais de um ano. E
este tem sido o principal problema en-

frentado pelos laboratórios após a implementação dos procedimentos previstos
pela OS nº 43/2017.
De fato, se antes a GGMED levava de
três a quatro meses para a aprovação
de um nome, atualmente, esse processo tem levado cerca de seis meses e, de
acordo com relatos de algumas empresas, em certos casos, a demora chega a
18 meses. Na prática, isso gera prejuízos
para a empresa, pois ela fica impossibilitada de iniciar a comercialização do
medicamento até que um nome seja
finalmente aprovado pela Anvisa, para
que então o respectivo registro sanitário
possa ser concedido.
Seja como for, os problemas relacionados
ao POCA e ao tempo de análise podem
ser gradativamente resolvidos pela própria Agência. Contudo, existe outro problema, cuja solução não cabe à Anvisa, e
que, devido a sua natureza, não poderia
ser rapidamente solucionado. Estamos
falando da superlotação da base de dados do INPI, a qual dificulta sobremaneira
a criação/adoção de uma marca que possa ser registrada perante esse Instituto.
Nesse aspecto, cabe mencionar que, apenas na Classe 05 (na qual as marcas de
medicamentos são registradas), existem
hoje 82.544 processos de marcas ativos4
(pedidos de registro em andamento e
registros em vigor). Portanto, encontrar
um nome que não conflite com nenhuma
dessas 82 mil marcas e ainda atenda aos
requisitos previstos na Lei nº 6.360/76,
na RDC nº 59/2014 e na OS nº 43/2017,
é deveras complicado.
Justamente por isso, ainda que a adoção
dos procedimentos previstos na OS nº
43/2017 seja importante e necessária
para a coletividade, os “efeitos adversos”
dela decorrentes, ou seja, os problemas

que as empresas têm enfrentado a partir
de sua implementação – e que foram aqui
discutidos – também precisam ser levados em consideração pela Anvisa. Afinal,
o propósito primordial da aplicação dessa
norma é evitar prováveis erros de medicação resultantes da efetiva semelhança
de nomes/marcas de medicamentos, e
não de possibilidades remotas de colidência, apontadas por um sistema ainda
não adaptado ao nosso idioma, que acabam atrasando a concessão dos registros
sanitários e, consequentemente, prejudicando o setor regulado.
Notas:
1 POCA (Phoneticand Orthographic Computer
Analysis) é o nome do sistema utilizado pelo
FDA (U. S. Food and Drug Administration), projetado para auxiliar na identificação de possíveis conflitos fonéticos e ortográficos.
2 Art. 143 da Lei da Propriedade Industrial nº
9.279/1996 (LPI).
3 Art.

8º, § 2º da OS nº 43/2017.

4

Dados obtidos em 05.11.2018, por meio de
pesquisa na base de dados da HC Office Tecnologia em Propriedade Intelectual (www.hcoffice.com.br).

::: 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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Dr. Lauro Moretto
Acácio Alves de Souza Lima Filho

Farmacopeias e a padronização
de medicamentos no Brasil
A criação da Academia Nacional
de Farmácia iniciou o processo
de aglutinação de farmacêuticos
e médicos para retomando dos
trabalhos de atualização da
Farmacopeia Brasileira.

Introdução

O

histórico das farmacopeias, desde
os primórdios dos conhecimentos
relacionados às drogas e remédios, está sendo gradualmente recuperado com os atuais recursos disponíveis e
esforços de muitos pesquisadores.

a tão almejada padronização, propiciou a
elaboração de formulários que eram elaborados por especialistas. As primeiras
farmacopeias são consideradas compêndios resultantes de aperfeiçoamento dos
formulários existentes.

O processo evolutivo da farmacopeia no
Brasil está registrado em muitos documentos, dos quais se extraíram alguns
para inclusão neste artigo. Fármacos, medicamentos, insumos farmacêuticos ativos
e outros termos em uso são descritos nos
compêndios designados de farmacopeias.

As farmacopeias, em suas origens, surgiram nas cidades-repúblicas, no período
do Renascimento. Essas cidades eram
unidades políticas, ricas e liberais por
suas relações comerciais de alcance mundial. Com o maior poderio dos príncipes
e a unificação e consolidação política,
originaram-se os estados que se tornaram mais importantes e poderosos que as
cidades-repúblicas. Assim, gradualmente,
as farmacopeias das cidades foram substituídas pelas dos estados, as quais passaram a conter normas oficiais para as farmácias, que refletiam todas as mudanças
da estrutura política.

De um modo geral, farmacopeias são
compêndios nacionais ou de instituições
internacionais, que contêm a descrição
de substâncias reconhecidas como efetivas para uso na terapêutica, formulações,
bem como outras informações relevantes
sobre fármacos, medicamentos e produtos para a saúde. Todo este acervo é realizado por especialistas, adotado e aprovado por uma instituição oficial.
Não existe uma definição ou conceituação
universal do que se entende por farmacopeia, nem tampouco da amplitude deste
termo. É usual caracterizar uma farmacopeia como o código oficial farmacêutico,
que inclui monografias de fármacos, de
insumos auxiliares, produtos para a saúde
e de formulações de medicamentos com
suas respectivas denominações, aprovados
para utilização na terapêutica. Cada monografia contém as especificações e metodologias para identificação qualitativa do
ingrediente e suas impurezas, assim como
de metodologias para determinação quantitativa do princípio ativo na formulação.
No passado, a inexistência de órgãos governamentais com autoridade para definir
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As primeiras farmacopeias oficiais que se
conhecem são a Pharmacopoea Fiorentina
(Ricettariodell’arte et Universita de Medici
et Sétili dela Ciptàdi Firenze), editada em
1498, Pharmacopoea Amberes, de 1560
na Antuerpia, Concordia Pharmacopolarum Barcinonensi, de 1587, Pharmacopoea Londinensis, de 1618, Pharmacopoea
Amsterdamensis, de 1618, Pharmacopoea Brusellensis, de 1641, Pharmacopoea
Persica, de 1641, Pharmacopoea Cathalana, de 1686, Pharmacopoea Matritensis
Madrid, de 1739, Pharmacopoea Lusitana,
de 1754, United States Pharmacopoea, de
1820, e algumas outras.
Farmacopeia no Brasil
No período colonial, já se tem a preocupação com a elaboração dos formulários e
com a reunião de conhecimentos relacio-

As primeiras farmacopeias são consideradas
compêndios resultantes de aperfeiçoamento
dos formulários existentes.

nados com os princípios ativos e fórmulas
de uso na terapêutica. O início desta cultura se dá com os padres da Companhia
de Jesus, logo após a primeira expedição
colonizadora, e se amplia de forma muito
significante com o Padre José de Anchieta.
Com a fundação da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, instala-se
o primeiro serviço de atendimento à população local, composta de portugueses
e de indígenas, destacando-se o trabalho
desenvolvido pelos Padres Manoel da
Nóbrega e José de Anchieta.
José de Anchieta chegou ao Brasil aportando na cidade de Salvador – Bahia, em
julho de 1553, na companhia de D. Duarte da Costa, segundo governador do Brasil, e de vários padres e irmãos da ordem
da Companhia de Jesus. José de Anchieta
era natural de San Cristóbal, Tenerife. Incidentes desconhecidos levaram-no cedo
à Coimbra, onde começou, aos 17 anos,
os estudos na referida congregação.
Quando chegou ao Brasil tinha 19 anos.
As cartas que o Padre José de Anchieta enviava à Congregação, em Coimbra, continham detalhes interessantes que retratam
a vida dos jesuítas, como aquela que fala
da fundação da cidade de São Paulo. Na
carta, escrita em 20 de março de 1555 e
enviada aos irmãos enfermos de Coimbra,
relata: “Assim, alguns dos irmãos mandados
para esta aldeia, que se chama Piratininga,
chegámos a 25 de janeiro do ano do Senhor
1554 e celebrámos em paupérrima e estreitíssima casinha a primeira missa, no dia da
Conversão do Apóstolo São Paulo, e, por isso,
a ele dedicámos a nossa casa...”
Em outro texto relata:
“Até agora estive sempre em Piratininga, que
é a primeira aldeia de índios, que está pelo

sertão dez léguas do mar, como em outra vos
escrevi, na qual sarei, porque a terra é muito
boa, e, porém, não tinha xarope nem purgas,
nem os mimos da enfermaria. Muitas vezes, e
quase o mais continuado, era o nosso comer
folhas de mostardas cozidas e outros legumes da terra, e outros manjares que lá não
podeis imaginar. Junto com o ensinar gramática em três classes diferentes, de manhã até
a noite. E às vezes, estando dormindo, me
iam despertar para me perguntarem, no qual
tudo parece que sarava. E assim é, porque,
desde que fiz conta que não era enfermo,
logo comecei a ser são. E podereis ver minha
disposição pelas cartas que escrevo, as quais
parecia ser impossível poder escrever estando lá...”

Com a fundação da cidade de
São Paulo, em 25 de janeiro
de 1554, instala-se o primeiro
serviço de atendimento à po
pulação local, composta de
portugueses e de indígenas.

Em outra missiva, endereçada aos enfermos de Coimbra, escreveu: “Neste
tempo em que estive em Piratininga, servi
de médico e barbeiro, curando e sangrando
a muitos daqueles índios, dos quais viveram
alguns de quem se não esperava vida, por
Nov/Dez 2018 |
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Nas instalações dos jesuítas em São Paulo, o Padre
Anchieta era procurado dia e noite pelos indígenas
na busca por remédios e aconselhamentos.
serem mortos muitos daquelas enfermidades. Agora estou aqui em São Vicente, que
vim com nosso padre Manuel da Nobrega
para despachar estas cartas”....
Nas instalações dos jesuítas em São Paulo, o Padre Anchieta era procurado dia e
noite pelos indígenas em busca por remédios e aconselhamentos, que o eternizou
como santo, com base em seus milagres
e os seus conhecimentos científicos relacionados a remédios daquela época.
Anchieta estudou farmácia na Universidade de Coimbra e é considerado o primeiro farmacêutico do Brasil. Estudou e
descreveu muitas plantas de uso alimentar,
ervas e plantas medicinais brasileiras, nos
moldes das farmacopeias de nossos dias.
A chegada da família Real Portuguesa no
Brasil, em 1808, alterou significantemente os rumos dos assuntos relacionados
aos medicamentos.
Um dos primeiros atos do Príncipe Regente Dom João no Brasil, em 1808, foi
a criação da Botica Real Militar, a instituição das Escolas de Medicina da Bahia e
do Rio de Janeiro. Naquela oportunidade,
vigorou no Brasil, como código farmacêutico oficial a Pharmacopeia Geral para o
Reino e Domínios de Portugal, de autoria
do Professor da Universidade de Coimbra
Dr. Francisco Tavares, e publicada por ordem de Dna. Maria I, em 1794. Até a data
da Independência do Brasil, em 1822,
esta farmacopeia foi o único código farmacêutico oficial. Após a Independência,
foi também admitido o “Codex Medicamentariussive pharmacopoea Gallica”.
Em 29 de abril de 1851, pelo decreto 828,
foi ordenado que se observasse o Regulamento da Junta de Higiene Pública, mandando que os seguintes textos oficiais
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deveriam existir, obrigatoriamente, nas
Farmácias: Codex Medicamentariussive
pharmacopoea Gallica; Conspecto das
Farmácias, por Jourdan; Matéria Médica;
Formulário de Bouchardat, Farmacopeia
Geral para os Reinos e Domínios de Portugal; Farmacopeia de Foy e Código Farmacêutico e Farmacografia.
No período do regime imperial brasileiro,
independentemente da legislação vigente, circularam o Formulário de Chernoviz, elaborado pelo médico Pedro Luiz
Napoleão Chernoviz, a Pharmacopée
Universelle e o Formulario Officinal e
Magistral International.
Em 1882, pelo decreto 8.387, foi adotado, oficialmente, o “Codex Medicamentariussive pharmacopoea Gallica” como
único Código, até que se elaborasse a
Farmacopeia Brasileira, que seria confeccionada por uma Comissão a ser nomeada
pelo Governo, o que de fato não ocorreu.
Com a proclamação da República dos
Estados Unidos do Brasil, em 1889, o
assunto da Farmacopeia Brasileira foi,
muitas vezes, incluído em projetos, com
designação de algumas comissões, mas
sem resultados efetivos.
Em 1916, durante o 1º Congresso de
Medicina Paulista, realizado na cidade de
São Paulo, um grupo de profissionais farmacêuticos paulistas foi designado para
elaborar a Pharmacopéa Paulista, o qual
recebeu apoio do Dr. Arthur Neiva, Diretor Geral do Serviço Sanitário do Estado
de São Paulo.
A Pharmacopéa Paulista foi elaborada
por uma comissão formada pelo farmacêutico Professor João Florentino Meira
de Vasconcellos – Presidente; Professor
Firmino Tamandaré de Toledo Junior –

Secretário; Professor Christovam Buarque de Hollanda; Professor Luiz Manoel
Pinto de Queiroz; Professor José Malhado Filho; Farmacêutico Joaquim Mainert Filho; Farmacêutico João Alfredo
Varella; e dos seguintes colaboradores:
Dr. Arthur Neiva, Professor Dr. José Valeriano de Souza, Professor Dr. Henrique
Lindenberg, Professor General Augusto
Cesar Diogo, Dr. João Xavier da Silveira
e Farmacêutico João Florentino Meira de
Vasconcellos Netto.
O compêndio foi lançado em novembro
de 1917 e, oficialmente, adotado no Estado de São Paulo pelo Serviço Sanitário
do Estado de São Paulo, dirigido por Dr.
Arthur Neiva, que recebeu apoio das associações farmacêuticas e médicasdo Estado de São Paulo.
As monografias da Pharmacopéa Paulista estavam baseadas no Codex Francês,
com adaptações, modificações e tradução de monografias, bem como da introdução de extratos fluidos de plantas
medicinais brasileiras.
Em 1924, o farmacêutico Rodolpho Albino Dias da Silva apresentou ao Dr. Car-

As monografias da Pharmacopéa
Paulista estavam baseadas no
Codex Francês, com adaptações,
modificações e tradução de
monografias.
los Chagas, Diretor do Departamento
Nacional de Saúde Pública, o compêndio
denominado “Código Farmacêutico Brasileiro”. Esse compêndio foi revisado por
uma comissão e se tornou oficial em 4
de novembro de 1926 como a Pharmacopeia dos Estados Unidos do Brasil, impressa em 1929.
Logo após a 1ª edição da farmacopeia
ocorreram conflitos políticos interno e
mundial, que, praticamente, relegaram a
um segundo plano os assuntos farmacêu-

ticos. A criação da Academia Nacional de
Farmácia, em 1937, iniciou o processo de
aglutinação de farmacêuticos e médicos,
aos quais se juntaram cientistas internacionais – a grande maioria europeia , retomando os ideais e os trabalhos para se
atualizar a Farmacopeia Brasileira.
Em 1951, foi designada a comissão para
a revisão da 1ª edição da Farmacopeia
Brasileira, que, em 1959, foi oficializada com 2ª edição. Esse compêndio foi
elaborado pela Comissão de Revisão da
Farmacopeia, sob a presidência do Prof.
Dr. Luiz Salgado Lima Filho e com ampla
relação de coordenadores, membros da
comissão executiva, subcomissões, com
apoio das entidades associativas e de órgãos governamentais.
A 3ª edição da Farmacopeia Brasileira somente foi oficializada em 1976, elaborada
por comissão de Revisão da Farmacopeia,
designada pelo Serviço de Fiscalização
da Medicina e Farmácia, da Secretaria
Nacional de Saúde do Ministério da Saúde. A Comissão foi presidida por Prof.
Dr. Fernando Ayres da Cunha, e entre os
membros da coordenação estava o Prof.
Dr. Evaldo de Oliveira, Acadêmico-Presidente da Academia Nacional de Farmácia.
A 4ª edição da Farmacopeia Brasileira foi
elaborada pelas Subcomissões e Comissão Permanente de Revisão da Farmacopeia Brasileira – CPRFB, sob a presidência do Professor Dr. Celso Figueiredo
Bittencourt. O compêndio foi oficializado
em dois volumes, designados de Parte I
e Parte II. A parte I continha os métodos
gerais, que foram oficializados em 30 de
agosto de 1988.
Na parte II, contendo as monografias,
constaram seis fascículos, elaborados e
aprovados sequencialmente, conforme
relação a seguir: Fascículo 1 – aprovado
em 19 de junho de 1996; Fascículo 2 –
aprovado em 27 de dezembro de 2000;
Fascículo 3 – aprovado em 12 de julho de
2002; Fascículo 4 – aprovado em 17 de
junho de 2003; Fascículo 5 – aprovado
em 13 de abril de 2005; e Fascículo 6 –
aprovado em 25 de outubro de 2005.

A 5ª edição da Farmacopeia Brasileira foi
elaborada pela Comissão da Farmacopeia
Brasileira, presidida pelo Prof. Dr. Gerson
Antonio Pianetti, composta de 18 Comitês Técnico- Temáticos e pela equipe de
Coordenação. Constam do compêndio
dois volumes, sendo que o volume 1 contém os Métodos Gerais e textos e o volume 2 as Monografias. Este compêndio foi
oficializado em 24 de novembro de 2010.
Em 3 de fevereiro de 2016, foi oficializado o 1º suplemento e, em 24 de julho de
2017, foi aprovado o 2º suplemento da
5ª edição da Farmacopeia Brasileira, sob
presidência de Dr. Varley Dias de Sousa.
Constam ainda, como produtos da Comissão da Farmacopeia Brasileira, a qualificação de substâncias padrão de referência
e os manuais de Denominações Comuns
Brasileiras – DCB, a 1ª (2005) e 2ª edição
(2011) do Formulário Nacional.
Integram ainda a Farmacopeia Brasileira,
a 1ª edição do Formulário de Fitoterápicos (2011), o 1º Suplemento (2018) e a
1ª edição do Memento de Fitoterápicos.
A 1ª edição da Farmacopeia Homeopática
Brasileira foi oficializada em 25 de novembro de 1976, elaborada pela comissão coordenada pela Profª. Dra. Helena Minim.
A 2ª edição da Farmacopeia Homeopática
Brasileira foi elaborada pela Subcomissão
de Homeopatia, coordenada pelo Prof. Dr.
Gilberto Luiz Pozetti, aprovada pela Comissão de Revisão Permanente de Revisão
da Farmacopeia Brasileira, à época presidida pelo Prof. Dr. Celso F. Bittencourt, e
oficializada em 19 de agosto de 1997.
A 3ª edição da Farmacopeia Homeopática Brasileira foi elaborada pelo Comité Técnico Temático Homeopatia sob
coordenação do Prof. Dr. Leandro Machado da Rocha, da Comissão da Farmacopeia Brasileira, sob a presidência
do Prof. Dr. Gerson Antonio Pianetti, e
oficializada em 2 de setembro de 2010.
A impressão ocorreu em 2011. Em 2 de
dezembro de 2016, foi oficializado a 1ª
edição do Formulário Homeopático da
Farmacopeia Brasileira.

Portanto, aqui está um breve histórico da
Farmacopeia no Brasil, com destaque a
muitos bravos cientistas brasileiros. A reprodução da Pharmacopéa Paulista, por
ocasião da comemoração do centenário
de sua primeira e única edição, 19172017, é uma contribuição da Academia
de Ciências Farmacêuticas do Brasil/
Academia Nacional de Farmácia, para a
recuperação de um acervo que ficará doravante ao dispor daqueles que queiram
conhecer o nível da Farmácia Galênica
nos primórdios do século XX no Brasil.

::: Lauro D. Moretto é Presidente Emérito e
1º Vice-Presidente da Academia de Ciências
Farmacêuticas do Brasil Academia Nacional de
Farmácia.
E-mail: lauromoretto@terra.com.br
::: Acácio Alves de Souza Lima Filho é 2º VicePresidente e Membro Titular da Academia de
Ciências Farmacêuticas do Brasil/Academia
Nacional de Farmácia.
E-mail: acaciolima@gmail.com.
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Comunicação
Yuri Trafane

Vale a pena ler esse artigo?
Perguntar é a melhor forma de fazer com que um
liderado pense e busque soluções criativas e eficazes.

Se o papel do líder não é mais dar
as respostas, qual seria, então, sua
função na nova ordem das coisas?
Aquela diametralmente oposta.

P

ara que a sociedade não entre em
colapso e possa, ao contrário, ser
sustentável e perseguir um caminho
cada vez melhor, é preciso que cada ator
social esteja ciente de sua missão. Mais
do que isso, não se deve ignorar determinados valores que, embora possam parecer coadjuvantes, reforçam alicerces importantes e estão ligados à modernidade.
Não faltam livros e artigos trabalhando
para desmistificar o papel de líder-herói
no mundo contemporâneo. A mensagem
é, frequentemente, a mesma: as pessoas
não esperam alguém que tenha todas as
respostas, assuma todas as responsabilidades e, modo contínuo, colha todos os
frutos do sucesso, ainda que se sujeitando aos riscos envolvidos. Até porque
numa realidade complexa como a que en-

frentamos é bastante improvável – para
não dizer impossível – que alguém seja
capaz de tal proeza. Podemos dizer que
a maioria dos profissionais já entendeu,
na teoria, essa verdade. Mas, na prática,
a engrenagem não está tão lubrificada
assim. Quem conhece as entranhas do
mundo corporativo sabe que alguns gestores ainda agem como se acreditassem
que heroísmo é o que se espera deles e,
num esforço tanto hercúleo quanto vão,
se esmeram em parecer perfeitos.
O preço pago por todos é alto. Os candidatos a semideuses sofrem ao tentar dar
todas as respostas, enquanto os mortais
sob suas égides são obrigados a dissimular que acreditam no inacreditável. E
num conluio velado atiram abaixo a eficácia da organização.
A questão automática diante dessa constatação passa a ser a seguinte: se o papel
do líder não é mais dar as respostas, qual
seria, então, sua função na nova ordem
das coisas? Aquela diametralmente oposta, ou seja, fazer as perguntas.

Os grandes pontífices corporativos – ou
mesmo gestores de pequenas áreas – são
aqueles que sabem fazer a pergunta certa, na hora certa e da forma certa. Perguntar é a melhor forma de fazer com
que um liderado pense e busque soluções
criativas e eficazes.
E o melhor: na medida em que uma pessoa
descobre suas próprias respostas, ela ganha um impulso robusto rumo à execução,
que não viria com a mesma intensidade,
caso alguém tivesse lhe imposto um caminho – ainda que tecnicamente perfeito.
Para coroar a situação, o líder ainda exercita um de seus papéis mais importantes: o de agente de desenvolvimento, na
medida em que aperfeiçoa a capacidade
de pensamento de seus liderados, literalmente melhorando a forma como os cérebros processam informações.
Não é novidade para ninguém que a comunicação é uma competência central
para quem exerce a liderança, mas é importante ficar claro que se comunicar não
significa despejar sobre os outros a sua
perspectiva, mas também – se não principalmente – estar aberto a receber as
opiniões alheias. E para provocar a emissão de tais opiniões, nada melhor do que
lançar mão de boas perguntas.
Se você quiser se aprofundar no tema,
considere os seguintes livros: Não Diga
aos Outros o que Fazer, de David Rock, e
Perguntas Poderosas, de Andrew Sobel e
Jerold Panas.

::: 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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Tecnologia

Thiago Rocha

A Transformação Digital chegou
à indústria farmacêutica brasileira?
A transformação digital atingiu
praticamente todos os aspectos do
nosso dia a dia, com plataformas
que nos atendem de formas nunca
imaginadas.

E

mbora a indústria farmacêutica possa demorar a adaptar-se às mudanças em relação às demais indústrias,
principalmente devido a restrições regulatórias, temos observado uma tendência
de investimentos em tecnologias emergentes, como Cloud Computing, IoT, Big
Data, Inteligência Artificial, entre outras.
A resposta da pergunta acima, sem dúvida, não é rápida ou de simples definição,
porém, observando outras empresas, algumas constâncias são observadas:
1 - A liderança comprometida com essa
transformação: na maioria das indústrias
farmacêuticas em operação no Brasil, observamos inúmeros profissionais no nível
gerencial com posições de gerente de
Multicanal, Marketing Digital ou questões de Transformação Digital apenas relacionadas a posições de TI com gerentes
e CIOs. O linkedIn, apesar de não ser o
local ideal para entendimento se há engajamento da liderança responsável pela
transformação digital, encontramos pouco ou quase nenhuma menção de CEOs,
ou mesmo executivos da diretoria comprometidos com a transformação digital.
2 - Novos modelos de negócio: tipicamente o mercado farmacêutico ainda funciona
com Farmacêuticas tentando “empurrar”
seus produtos para os distribuidores. Apesar de o foco no paciente ser parte das
missões de todas as empresas, o foco real,
na sua maioria, ainda é o médico.
Enquanto na indústria de Medical Devices, as discussões de remuneração

baseada em resultado começam a tomar corpo, nas Farmacêuticas pouco se
tem feito em novos modelos de negócio
ou geração de novos tipos de receitas.
O formato do relacionamento entre a
indústria e os médicos já foi repensado?
Novos modelos comerciais suportados
por plataformas digitais já chegaram em
sua organização? Na era das plataformas, sua empresa já discutiu qual será o
‘’Uber’’ do mercado farmacêutico?
3 - Processos Analógicos não adaptados
às tecnologias digitais: apesar dos investimentos em tecnologia, com a criação
de aplicativos para médicos, pacientes e
outros stakeholders, os processos continuam “analógicos”; representantes são
munidos de novas tecnologias de CRM,
diversos canais digitais são implementados, e cada um continua dentro de seus
departamentos, sem que os representantes saibam o que médicos consomem ou
preferem de outros canais.

das: deslocamento (Uber/99), moradia e
hospedagem (AirbnB), serviços são consumidos onde e quando queremos. Hoje,
temos controle real do nosso dinheiro
com as FinTechs, crédito sem anuidades,
entre outros modelos de negócios/serviços, que transformam nossa experiência e percepção de como queremos ser
servidos. Essas plataformas entenderam
o que seus clientes desejavam, mesmo
sem eles, muitas vezes, perceberem que
desejavam tais experiências. Um shift
bem claro de product development para
customer development é facilmente observado, empatia real para a criação de
serviços que realmente tragam valor para
seus usuários. Saindo um pouco do contexto de produtos farmacêuticos, o que
nossos clientes, sejam pacientes, médicos, farmácias, distribuidores etc., querem? O que eles precisam? O que eles
não sabem que querem ainda? Qual foi
a última vez que você pensou nas reais
necessidades e anseios de seus clientes?

Apesar dos investimentos em tecnologia, com a criação de
aplicativos para médicos, pacientes e outros stakeholders,
os processos continuam “analógicos”.
As áreas de Inteligência de Mercado, em
parceria com empresas de informação,
produzem cada vez mais informação e
pouca inteligência é criada. Mesmo com
os avanços das tecnologias, as segmentações de painéis de médicos continuam
sendo feitas praticamente do mesmo
jeito que a dez anos atrás. Qual será o
caminho para que os processos internos
acompanhem a implementação de tecnologias digitais?
4 - Experiências: a transformação digital
atingiu praticamente todos os aspectos
do nosso dia a dia, com plataformas que
nos atendem de formas nunca imagina-

Não como um ponto pacífico, mas como
opinião: A transformação digital depende
de tecnologia, mas definitivamente não é
somente tecnologia. Concordam?
Voltando ao título do texto, a pergunta
que fica para vocês é: A Transformação
Digital chegou à indústria farmacêutica
brasileira?

::: Thiago Rocha é Gerente Especialista
em Mercado Farmacêutico na Accenture e
Professor na ESPM nos temas Transformação
Digital e Inovação.
E-mail: thiago.rocha@accenture.com
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Dose Única

Floriano Serra

Fake-News da Vida
Não acredite que sua ideia ou
sua opinião são as melhores e
que devem ser acatadas. Isso o
conduziria à arrogância e empáfia.

V

ocê não deve acreditar em tudo
que vê, ouve ou lê na mídia e,
principalmente, nas redes sociais.
Notícias e crenças falsas são divulgadas
como se fossem verdade, perturbando o
real acompanhamento do que acontece
na política, na economia, no esporte e na
vida em geral das pessoas.Mas há outros
riscos, além desses.
Ao longo dos anos, foram disseminadas
falsas informações, crenças e filosofias.
Você não deve acreditar nelas.

Não acredite, por exemplo, que as pessoas não mudam. Todo indivíduo tem energia suficiente para, de acordo com seu
bom senso e maturidade, adotar novos
comportamentos para ser mais útil, produtivo e feliz.
Não acredite que não se deve confiar em
ninguém. Talvez algumas pessoas possam
se aproveitar da sua boa fé, mas isso não
pode ser generalizado, nem levá-lo a descrer do ser humano.
Também não acredite que é melhor ser esperto e levar vantagem em tudo. Essas atitudes são as mais eficazes para conduzi-lo
a caminhos ilícitos, amorais e pouco éticos.
Não acredite que sua ideia ou sua opinião
são as melhores e que devem ser acata-

das. Isso o conduziria à arrogância e empáfia. A verdadeira solução de qualquer
problema deve surgir de um conjunto
amigável de pessoas inteligentes, esforçadas e bem intencionadas. Lembre-se
de que os sábios são sempre criaturas humildes, e talvez seja esta a maior prova de
sua sabedoria.
Tampouco acredite quando lhe disserem
que há um só Deus, aquele no qual você
acredita. O Deus de cada pessoa depende da sua cultura, sua fé, sua crença e
seus costumes, e esse Deus será tão bom,
justo e poderoso quanto o seu.
Não acredite que toda discussão é ganha
por quem fala mais alto. O que valem são
os bons argumentos. Além disso, muitas vezes, o silêncio é mais eloquente do que um
grito, marca registrada da pouca educação.
Não acredite nas aparências, por mais
que a mídia faça a apologia da elegância
e beleza. Honestidade, inteligência, solidariedade e caráter nem sempre vestem
grifes, ostentam beleza ou falam bonito.
A verdadeira essência humana é simples e
não pode ser reconhecida pelo sexo, raça
ou poder econômico.
Finalmente, não acredite que você não é
capaz. Você é o principal responsável pela
sua autoestima, fé e confiança, independentemente do que os outros lhe digam e
pensem a seu respeito.
Cada vez que você achar que consegue
ou que não consegue, estará decidindo
seu destino.

::: 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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