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Os laboratórios farmacêuticos, a fim de melhor posicionar seus produtos no mercado, estão 
contratando este ano mais propagandistas — profissionais que visitam os consultórios médicos 
fazendo divulgação e venda dos medicamentos. Assim, para atingir seus objetivos de mercado, 
algumas indústrias do setor contrataram até 141 novos agentes de vendas no primeiro trimestre 
para atuar em diversas regiões do País. O investimento no treinamento destas equipes chega a R$ 
4 milhões ao ano.  
 
Para o diretor executivo da Biosintética , Geraldo Mol, que também responde pelos Recursos 
Humanos, o propagandista é o principal agente de marketing da empresa. “Nossa empresa 
reforçou a equipe de vendas com 50 novos propagandistas este ano. Até o final do ano temos 
planos de contratar mais 70 pessoas”, diz. Ele explica que as novas vagas a serem preenchidas a 
partir do segundo semestre têm por objetivo preparar os funcionários para o lançamento de novos 
remédios. Nos últimos dois anos, o laboratório lançou cerca de 12 novas marcas. 
 
A Biosintética, que vem obtendo um crescimento de 30% ao ano, de acordo com o diretor 
executivo, irá reduzir o crescimento para 15% em 2005. “É o momento de consolidação da 
empresa”. Outra farmacêutica que também investe em treinamento e no incentivo à educação dos 
Recursos Humanos é a Eurofarma , empresa 100% nacional. Este ano a empresa efetivou cerca 
141 propagandistas para atuar na capital e no interior paulista, além de outras regiões como 
Bahia, Santa Catarina e Pará.  
 
Em 2000, a Eurofarma tinha apenas 142 representantes e 15 gerentes visitando os consultórios 
médicos para fazer propaganda dos novos produtos. Hoje, a empresa conta com um grupo de 620 
propagandistas. Até outubro, o laboratório pretende contratar mais 310.  
 
O treinamento dos novos funcionários é realizado durante 10 dias, quando são abordados temas 
sobre os medicamentos, mercado, aulas de anatomia e marketing. “Todos são treinados para 
saber representar a companhia. Nosso cliente é o médico, um profissional exigente que cuida de 
pessoas, de vida”, diz o diretor, Júlio César Gagliardi.  
 
A Eurofarma chega a gastar R$ 1,5 milhão por ano para treinar a sua equipe. Além do 
treinamento, o propagandista tem benefícios com aliment ação, hospedagem, carro, celular, 
laptop, planos de saúde e odontológico. Em dois anos, 56 funcionários do setor passaram por 
treinamentos e foram reaproveitados para postos de gerência. 
 
Já a multinacional americana Merck Sharp & Dohme , depois de ter retirado do mercado mundial o 
Vioxx, um dos seus medicamentos mais lucrativos, reestruturou a divisão de marketing e a equipe 
de vendas para o lançamento de um novo produto, em substituição ao Vioxx.  
 
“Reintegramos os representantes e preparamos treinos e cursos a distância. Os colaboradores 
foram munidos de informações sobre os medicamentos do laboratório, doenças, anatomia, sobre 
os concorrentes, marketing e vendas”, explica o diretor de comunicações corporativas da Merck, 
João Sanches. 
 
Além do investimento de US$ 600 mil (R$ 1,6 milhão) em desenvolvimento de pessoal que o 
laboratório irá fazer este ano — em 2004, foram U$$ 400 mil (R$ 1 milhão) — a Merck 
redesenhou, em parceria com a Fundação Dom Cabral, um programa de liderança e gestão de 
pessoas. Hoje, cerca de 380 pessoas compõe o efetivo de vendas e a equipe é coordenada por um 
grupo de 34 gerentes nacionais de vendas. Para percorrer os consultórios médicos e divulgar os 
produtos da Merck, os vendedores dispõem de computadores de mão, Internet banda larga e 
carro. Este ano, o laboratório projeta um crescimento de 22%, em comparação aos 15% de 2004. 
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