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"A tecnologia da informação (TI) é a base de tudo". É assim que Flávio Zemella, diretor de 
desenvolvimento de novos negócios do laboratório Roche, resume seu relacionamento com a 
área. 
 
O departamento comandado por Zemella, responsável pelas estratégias de relacionamento da 
Roche com seus representantes e com os médicos, é um exemplo do grau de complexidade 
que a TI ganhou ao ser incorporada à estratégia da companhia. Praticamente todos os projetos 
desenvolvidos pelo executivo estão ancorados na tecnologia. "Existe uma dependência desses 
sistemas para fazer a informação fluir da área de pesquisa até os médicos", diz.  
 
Um dos projetos mais recentes é a distribuição de iPads para os representantes comerciais da 
companhia. Em fase inicial, a iniciativa tem o objetivo de reduzir os gastos com material 
promocional e melhorar o relacionamento com os médicos. As equipes já trabalhavam com 
celulares há algum tempo, mas a quantidade de recursos disponíveis nesses aparelhos não é 
comparável à dos tablets, diz Zemella. 
 
Além das ferramentas de campo, o executivo destaca outros sistemas usados pela Roche 
internamente. Um deles é a uma espécie de rede social batizada de Touch Point. Por meio 
dela, pesquisadores de todo o mundo trocam informações e conseguem resolver problemas 
complexos relacionados ao desenvolvimento de produtos. 
 
A equipe de tecnologia do Hospital Albert Einstein desenvolve internamente parte dos 
softwares utilizados pela área clínica. São programas que dão apoio à atividade médica - desde 
o diagnóstico até a elaboração do prontuário eletrônico. "Sempre que possível, compramos 
pacotes de aplicativos criados por outras empresas", afirma o diretor-geral da instituição, 
Henrique Neves. Porém, quando se trata de alguma necessidade específica, a solução é 
desenvolver os programas no próprio hospital. 
 
A SulAmérica, que mantém uma equipe própria de TI de 330 profissionais e 150 prestadores 
de serviço, também desenvolve internamente os softwares usados no gerenciamento de 
atividades da seguradora, afirma o vice-presidente de tecnologia e sistemas da companhia, 
Luis Furtado. "A seguradora tem uma atividade fortemente baseada no acesso remoto. Manter 
contato com 6 milhões de clientes, 20 mil corretores e redes credenciadas só é possível com 
uma estrutura de TI bastante sofisticada", afirma Furtado. 
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