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ALTA PERFORMANCE NA PRATICA 
Os setores de cosméticos e farmacêutico têm 

por característica a concorrência acirrada com a 
presença de grandes multinacionais no país. Em
presas nacionais que atuam nesses segmentos 
precisam se desdobrar para atingirem suas metas 
e se manterem no mercado. 

Daí a importância de se estabelecer um processo de 
liderança engajadora, na definição do consultor Felipe 
Westin, em que o gestor estabelece um equilíbrio en
tre negócios e pessoas. 

A Apsen Farmacêutica é um laboratório nacional 
com 43 anos de atuação no mercado na fabricação de 
medicamentos nas áreas de urologia, reumatologia, 
ortopedia, otorrinolaringologia, neurologia, geriatria, 
psiquiatria, ginecologia, gastroenterologia, pediatria, 
entre outras. Com uma estrutura muito menor que a 
da concorrência - são 750 funcionários, sendo 300 



da força de vendas -, a empresa tem a cultura de alta 
performance em seu DNA. 

Segundo Marcílio Leite Neto. gerente de Gestão de 
Pessoas, a gestão de alta performance no laboratório 
farmacêutico é caracterizada principalmente pela as-
sertividade nas tomadas de decisão e utilização dos re
cursos disponíveis, ou seja, fazer mais com menor esfor
ço, utilizando o caminho mais interessante no sentido 
de ter menos perda e conseguir a maior produtividade 
possível, respeitando os valores da empresa. 

Ele afirma que os líderes são 
considerados os agentes de mu
dança da empresa. "Prezamos 
por uma liderança muito forte e 
procuramos desenvolvê-los para 
que eles sejam os mais assertivos 
possíveis, de modo que a tomada 
de decisão aconteça no tempo cer
to, na forma mais correta, para que 
possamos otimizar os esforços sem 
muito rodeio. O mercado é muito 
dinâmico e precisamos ser rápi
dos. Quanto mais desenvolvidos e 
preparados forem nossos líderes, 
maior será o retorno da empresa, 
seja em processos, seja em perfor
mance", reconhece. 

Segundo o gerente de RH, a 
Apsen procura desenvolver programas cada vez mais 
específicos para as áreas de atuação, de modo que o 
universo das lideranças seja respeitado, mas a parti
cularidade de cada líder também seja respeitada. 

No Grupo Boticário, a estratégia é construída sob 
crenças, valores e resultados que precisam ser busca
dos pela organização. "O que caracteriza a alta perfor
mance é quando os resultados são alcançados e cada 
time entrega aquilo que a empresa espera que seja o 
papel de cada um", afirma Rogério Bulhões, diretor de 



Desenvolvimento Organizacional. 
Segundo o executivo, a empresa tem a preocupa

ção de não ferir nenhum dos seus princípios e valores. 
"Isso significa que não buscamos os resultados a qual
quer preço. Eles devem ser alcançados de uma forma 
adequada", preconiza. 

Nesse aspecto, o Grupo Boticário tem um cuidado es
pecial na preparação das lideranças, que são treinadas 
para mobilizar, inspirar e inovar. A Universidade Corpora
tiva da indústria cosmética tem uma Escola de Liderança 
em que são ministrados os programas para os líderes 
com o objetivo de que a performance seja alcançada. 

O diretor de Desenvolvimento Organizacional ainda 
explica que dentro do processo de Educação Corpo
rativa, há programas de desenvolvimento voltados 
para a formação de líderes de alta performance, com 
o objetivo de atender às necessidades atuais e futuras 
da organização. "Nossos programas de aperfeiçoa
mento são compostos por módulos técnicos e com
portamentais, apoiados no estilo do líder do Grupo e 
nas diretrizes de liderança. Programas específicos são 
construídos para a preparação dos talentos e futuros 
líderes", detalha. 

INFRAESTRUTURA 
Para atender ã necessidade de obtenção de resulta

dos com o máximo desempenho, tanto a Apsen quanto 
o Grupo Boticário investem fortemente em programas 
de formação e desenvolvimento de lideranças. 

O laboratório farmacêutico conta com duas estru-

turas independentes para a for
mação da força de vendas e do 
pessoal administrativo e opera
cional. A Oficina de Treinamen
to elabora e ministra programas 
voltados aos colaboradores da 
fábrica e da matriz e faz parte da 
estrutura de Recursos Humanos. 
Já a Central Apsen de Treina
mento está subordinada à direto
ria de Marketing e é responsável 
pela montagem e oferta de cur
sos para a equipe comercial. 

Marcílio Leite Neto, gerente 
de Gestão de Pessoas, expli

ca que por se tratar de um público específico, que 
está espalhado por todo o Brasil, a Central de Trei
namento elabora um calendário para programas 
presenciais na matriz da empresa, em São Paulo. 
"Como se trata de profissionais de alta performan
ce que vão buscar os resultados na rua, eles não 
podem ser tirados toda hora do campo para treina
mento", reconhece. 

Para suprir essa lacuna, a Apsen se vale das fa
cilidades do ensino ã distância e desenvolve ações 
de treinamento que podem ser acessadas por ra-
blet ou smarcphone. "Sabemos que a rotina de 
quem está na linha de frente fazendo propaganda 
médica tem intervalos entre uma visita e outra e é o 
momento que nosso colaborador pode tirar para se 
aperfeiçoar", afirma Leite. 

O laboratório farmacêutico também se vale de 
inúmeras ferramentas de treinamento, tanto para a 
formação da força de vendas, quanto das lideranças. 
Treinamento on the job, simulações presenciais prin
cipalmente no campo utilizando action learning, pla
taformas de ensino baseadas em andragogia, serious 
games, jogos de tabuleiro, atividades ao ar livre, além, 
claro, de programas tradicionais com aulas presen
ciais e programas de educação continuada divididos 
por módulos, estão entre os recursos utilizados pela 
Apsen. "Nossos representantes comerciais visitam 
médicos, uma classe com um grau de instrução ele
vado e com um conteúdo muito específico. Por esse 
motivo, tentamos quebrar esse assunto maçante e 



complexo com programas lúdicos para que os colaboradores 
aprendam com mais facilidade", esclarece o executivo. 

O Grupo Boticário promove iniciativas como a Escola de Li
derança e a Gestão por Meritocracia baseada no desempenho, 
que busca o equilíbrio de ganhos entre organização e colabo
radores de todos os níveis. "Os programas de lideranças en
volvem MBA in company, proficiência em idiomas, coaching, 
mentoringea ferramenta de Gestão de Carreira. Vale destacar 
que mantemos um alto índice de aproveitamento interno para 
posições de liderança, o que garante a preservação dos valo
res da companhia. E também temos programas específicos de 
integração para quem vem de fora, que incluem o tema cultura 
organizacional durante o seu período inicial", detalha Rogério 
Bulhões, diretor de Desenvolvimento Organizacional. 

MÉTRICAS 
Quando se fala em alta performance, certamente as organiza

ções buscam avaliar e medir o quanto o colaborador evoluiu em 
seu desempenho. A Apsen tem indicadores gerais para os pro
gramas ministrados a todos os colaboradores e indicadores dife
renciados para as lideranças, em que são verificadas as lacunas 
que serão tratadas e acompanhadas de forma mais abrangente. 
"É preciso ter uma tratativa diferente com esse público, porque 
é de onde partem as tomadas de decisão da empresa e todo o 
cuidado com o capital humano, tanto que martelamos muito que 
o desenvolvimento das equipes deve ser feito pelos líderes", en
fatiza Marcílio Leite Neto, gerente de Gestão de Pessoas. 

Tanto que no laboratório farmacêutico, essa responsabilidade 
do gestor consta da descrição de cargo. "Toda empresa que bus
ca estar sempre na vanguarda e sustentável em relação às polí
ticas de capital humano deve estar constantemente em melhoria 
contínua", completa. 

No Grupo Boticário todos os indicadores são indexados à po
lítica de gestão por competências. "Embora seja subjetiva, temos 
uma régua única para todo o Grupo, de modo que conseguimos 
avaliar qual o grau de proficiência num determinado período de 
nossa força de trabalho, separado por nível, por competências, 
por função, etc", resume Rogério Bulhões, diretor de Desenvolvi
mento Organizacional. 

Segundo o executivo, nenhum indicador é tão eloquente quan
to a melhoria da performance dos indicadores da organização, 
ou seja, margens nítidas e consistentes, aumento de participação 
de mercado, resultados financeiros, de produção e produtivida
de. "Na verdade, toda essa rede de indicadores nos diz se temos 
uma gestão de alta performance", ressalta. 
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