
A história de Mônica Lenzi reflete
bem a história de quem consegue
transformar uma grande decep-
ção em motivação para aventurar-
se no mercado empreendedor.
Após quase dez anos trabalhando
como executiva de vendas de
uma multinacional, a farmacêuti-
ca foi demitida logo após o nasci-
mento de sua primeira filha.

Destemida, ela decidiu abrir
um negócio em que pudesse ex-
plorar a sua vasta experiência na
área de vendas e o diploma em
Farmácia. Utilizando capital pró-
prio como investimento inicial,
Mônica começou a traçar a traje-
tória da Doce Vida, farmácia seg-
mentada em medicamentos pa-
ra o tratamento do diabetes.
Mesmo sem ter diabéticos em
seu entorno mais próximo, a em-
presária detectou que as pessoas
que sofrem da doença não en-
contravam todos os produtos ne-
cessários em apenas um lugar,
tendo que se deslocar por diver-
sos estabelecimentos para com-
prar os itens necessários que pro-
movem o controle da doença.

“Nem todas as farmácias fa-
zem a comercialização de insuli-
na ou das tiras para fazer o teste
de ponta de dedo, por exemplo.
Nos supermercados os alimen-
tos dietéticos normalmente fi-
cam junto dos produtos light,
sendo que esses últimos nem

sempre são adequados para o
consumo dos diabéticos”, diz.

Munida de um plano de negó-
cio, farmacêutica fundou em no-
vembro de 2006 uma farmácia,
onde os diabéticos pudessem en-
contrar tudo o que julgassem ne-
cessário, desde alimentos até
medicamentos.

Entre os obstáculos enfrenta-
dos, Mônica considera que con-
quistar a confiança dos médicos
e dos clientes foi um processo
gradativo. Além disso, enfren-

tou dificuldades para persuadir
fornecedores de que ter uma far-
mácia segmentada era viável.

O atendimento personalizado
no balcão, onde oferecia informa-
ções e dicas de como o doente po-
deria melhorar a qualidade de vi-
da, não contentou a farmacêutica.
Emsetembro de2008, decidiu fun-
dar a loja virtual do e-commerce.
Com a mesma atenção epreocupa-
ção em oferecer um atendimento
satisfatório também no mundo vir-
tual, a empreendedora estabele-
ceu que o serviço prestado deve-
ria ser nos moldes das grandes
empresas de e-commerce.

A primeira reformulação do
site aconteceu em 2010, quando
determinou que era o momento
de firmar a Doce Vida como refe-
rência de diabetes na internet.
“Criamos um blog de educação
em diabetes e entramos nas re-
des sociais: Facebook, Twitter e
You Tube. Os bons resultados lo-
go apareceram. Atualmente a
página da Doce Vida no Face-
book conta com 25 mil fãs. No
Twitter já contamos com mais
de 1.000 seguidores”, explica.

O projeto inovador agradou tan-
to que Aloisio Sotero, um de seus
clientes mais antigos, se tornou só-
cio do empreendimento. Para o fu-
turo, a empresária pretende trans-
formar o negócio em drogaria on-
line, onde poderá ofertar uma
gama grandiosa de produtos.

Como empreendedora, Môni-
ca revela que um dos segredos é
perseverar nos objetivos. ■ M.R.

Sustentados pela ideia de criar
um projeto que aproximasse os
médicos do mundo virtual, Rena-
to Vieira e Fernando Maluf decidi-
ram fundar o Doctors Way, uma
rede profissional feita por profis-
sionais da medicina, para ser usu-
fruída por eles. O objetivo do pro-
jeto era estabelecer uma integra-
ção entre os médicos e disponibi-
lizar ferramentas que fossem
úteis na vida desses profissionais.

“A ideia surgiu através da ne-
cessidade de comunicação com
os outros colegas e acesso à edu-
cação médica continuada.
Quando ficamos dentro de um
consultório, temos dificuldade
para sair e falar com outros espe-
cialistas”, explica Vieira.

A ideia empreendedora teve

como ponto de referência redes
sociais do segmento já existen-
tes nos Estados Unidos e no Rei-
no Unido, porém mudanças fo-
ram projetadas para a implemen-
tação do modelo no Brasil. “A
nossa proposta tem funcionalida-
des parecidas com o Facebook, o

network do Linkedin e a base de
conteúdos médicos, que é feitos
pelos próprios membros”.

O portal, que já conquistou
números acentuados mesmo
tendo um público restrito, pre-
tende expandir ainda mais em
conteúdo e adesões. “No total,
210 perguntas já foram respondi-
das e geraram repercussão den-
tro da rede. Estamos próximos
dos três mil membros e nossa
página no Facebook, tem quase
11 mil fãs. A ideia é crescer ain-
da mais. Pretendemos chegar a
10 mil membros até o final de
2013”, considera Vieira.

Os investimentos que já ultra-
passaram a barreira do R$ 500
mil partiram do bolso dos ideali-
zadores. Com a difusão do proje-
to, os empreendedores contam
com anunciantes e pretendem
atrair investidores que proporcio-
nem aporte financeiro. ■ M.R.

Renato
Vieira
Fundador do
Doctors Way

A ação de empreender não é nata. Ela pode ser observada e
aprendida em diversos setores e ambientes da sociedade para
ser incorporada para o amadurecimento, crescimento e inova-
ção do negócio, seja de qual natureza for. A habilidade em ser
visionário pode ser criada, trabalhada ou lapidada em uma sa-
la de aula. Atualmente, profissionais especializados em áreas,
que em um primeiro momento, não requerem conhecimen-
tos administrativos, estão cada vez mais presentes em cursos
que disciplinam a ordem empreendedora do negócio.

Para aprimorar suas clínicas e escritórios, profissionais li-
berais como médicos, psicólogos, advogados, arquitetos,
dentistas, entre outros, imergem em planilhas, complexos
assuntos de gestão, cenário econômico global e, mais outros
assuntos que não fizeram parte de suas formações profissio-
nais, porém são de suma importância para embasar a emble-
mática frase “case de sucesso”.

Se antes somente executivos de empresas frequentavam
os cursos de pós-graduação em negócios, hoje cada vez
mais, profissionais distintos compartilham esse espaço. Pa-
ra ilustrar esta referência, compartilho o exemplo de um
profissional liberal, que enquadra todos os outros: o médi-
co. Como pode um exímio cirurgião ou clínico geral, forma-
do nas melhores escolas do país, ter dificuldades para ge-
renciar sua clínica médica? Isso acontece, pois além de ser
médico, ele precisa ser empreendedor.

O fato é que mesmo sendo
um excelente profissional, com
cinco anos de graduação, três
de residência medica, mais uns
bons cursos de especialização,
poucos médicos se preocupam
em entender como funciona
uma clínica médica. Pelo me-
nos não até terem problemas.

Saber formar preço, capaci-
tar e liderar a equipe na busca
de um atendimento impecá-
vel, entender a sazonalidade
do mercado de consultas médi-
cas e agendar a reforma na “en-
tressafra“ ou alinhar o fluxo fi-
nanceiro de modo a permitir
que todas as contas sejam pa-

gas em dia, independente das receitas do mês, gerenciar seu
tempo entre consultas, entender a correta proporção entre
consulta particular e consulta de convênio... São tantas as ha-
bilidades necessárias, que o médico se assusta ou desanima.

Isso quando o consultório não cresce e vira uma clínica e
depois um hospital. Então é o caos! Os sócios, que tanto se
esforçaram para fazer a empresa crescer, logo percebem ser
totalmente inaptos para os novos desafios: suprimentos, lo-
gística, gestão de equipes, manutenção predial e de equipa-
mentos, atendimento e hospitalidade e finanças! Socorro!

Não é de se espantar que muitos tenham problemas: essas
não são competências desenvolvidas no curso de Medicina. E
esses são apenas alguns temas ligados ao desafio gerencial en-
frentado pelos médicos. Não é simples. Tanto que muitos labora-
tórios farmacêuticos oferecem cursos de gestão gratuitamente,
como forma de estreitar o relacionamento com esse público.

Da mesma forma, entidades de classe também se organi-
zam para oferecer capacitação tanto para os médicos como pa-
ra sua equipe. Não é raro observamos atendentes conversan-
do em voz alta, discutindo ou mesmo comentando sobre ou-
tro paciente, como se a sala de espera não estivesse cheia. De-
põe contra todo o esforço de capacitação pessoal do médico.

Hoje, já existem softwares que gerenciam o relacionamen-
to e a agenda de consultas dos clientes. Outros ainda cuidam
do prontuário, deixando tudo organizado e de fácil acesso.

O desafio é entender em que momento sua clínica se encon-
tra e traçar um plano estratégico junto com um plano de ação.
Se o médico consegue ter procedimentos para operar o cérebro
de um paciente ou mesmo recuperar um coração danificado,
como não pode controlar o que acontece no seu consultório?
Importante: exemplo válido para todos os profissionais liberais.

O desafio está lançado. ■

A demissão que abriu
porta para uma aposta
Farmacêutica reconheceu na
adversidade a possibilidade de
abrir um negócio de sucesso

“Quando ficamos dentro de
um consultório, temos
dificuldade para sair e falar
com outros especialistas”

A rede social dos cidadãos que salvam vidas

Como um profissional
liberal pode fracassar?

Divulgação

ALESSANDRO SAADE
Professor da Business School
São Paulo (BSP)

Mundo virtual possibilita troca
de informações preciosas
entre profissionais da medicina

Se antes somente
executivos
de empresas
frequentavam
os cursos de
pós-graduação
em negócios,
hoje cada vez
mais profissionais
distintos
compartilham
esse espaço

DOCE VIDA

Dicas da empreendedora que 
tornou tudo remediável

Transforme mágoa e decepção em 
oportunidade para traçar um novo caminho

Abra um negócio em que possa explorar 
todas as suas aptidões e conhecimentos

Saiba identificar a demanda do mercado
em seu setor de atuação e tente superar
a concorrência

Pense sempre na logística do negócio. 
Antes disso, foque em expansão

Estabeleça uma imagem de credibilidade
e conquiste a confiança de parceiros
e clientes

Atendimento personalizado fideliza de 
maneira efetiva os clientes 

Curiosidade: Um ex-cliente gostou tanto do
serviço prestado que se tornou sócio

Resultado: Atualmente a página da Doce 
Vida no Facebook conta com 25 mil fãs. No 
Twitter, já detém mais de mil seguidores
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 nov. 2012, Brasil, p. 13.




