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A Allergan nasceu há setenta anos, nos Estados Unidos, sob a marca da inovação. E há 45 
anos está presente no Brasil, operando com o mesmo espírito de ousadia e paixão que carac-
teriza sua atuação no mundo. A trajetória histórica da companhia corrobora o seu dom de 
origem: inicialmente focada em medicamentos oftalmológicos, a Allergan não apenas man-
teve-se uma líder neste segmento, provendo produtos e serviços de qualidade reconhecida, 
como também ampliou o seu escopo para o atendimento de outras especialidades médicas, 
sempre colhendo bons resultados no objetivo maior de melhorar a vida das pessoas. 

Em poucas palavras, a Allergan soube reinventar-se.

O sonho de uma dupla de amigos empreendedores, em 1948, desdobrou-se numa compa-
nhia pujante, que enche de orgulho quem nela trabalha ou com ela se relaciona. A tímida 
abertura de capital, no início da década de 1970, resultou na atual presença relevante no 
mercado de capitais, lastreada na excelência de seus ativos. Uma empresa farmacêutica glo-
bal, com mais de 18 mil colaboradores, atuando em sete áreas terapêuticas.

A Allergan, ademais, tem o privilégio de comercializar o BOTOX®, um dos medicamentos 
mais conhecidos e utilizados no mundo. Um produto biológico, festejado por melhorar a 
autoestima de milhões de pessoas com sua indicação estética, mas que também proporcio-
na a reabilitação de inúmeros pacientes portadores de sequelas e patologias neurológicas, 
além de beneficiar os que sofrem com enxaqueca crônica e bexiga hiperativa.

No Brasil há 25 anos, quando teve homologadas suas primeiras indicações terapêuticas, 
para distonia e estrabismo, BOTOX® foi um divisor de águas no tratamento de pacientes 
portadores de distúrbios do movimento e espasticidade. E, depois de tanto tempo, permane-
ce um medicamento inovador e único, indispensável para contribuir na qualidade de vida 
das pessoas, quer seja as que buscam amenizar os sinais da idade ou as que necessitam de 
uma intervenção de caráter terapêutico.

Assim como sua marca mais famosa, a Allergan cultiva a ousadia. Hoje, oferece não só uma 
gama de produtos de referência destinados a oftalmologia, como também soluções inova-
doras para dermatologia e cirurgia plástica. Em futuro próximo, estenderá sua atuação no 
Brasil a outras especialidades, como gastroenterologia e psiquiatria. Por isso, todos os seus 
colaboradores têm paixão em trabalhar para transformar a vida de pacientes e clientes. Pai-
xão e ousadia que se depreendem da leitura deste volume.

Allergan Brasil

APRESENTAÇÃO



O processo de sistematização, preservação e disseminação da memória social a partir da 
metodologia da história oral traz em si uma característica fascinante. Os períodos históri-
cos, ou a trajetória de uma instituição ou empresa, ou mesmo as distintas versões sobre um 
determinado fato, podem ser compreendidos e interpretados por meio de histórias únicas, 
originais, que, ao serem examinadas em conjunto, e tendo devidamente identificados os 
nexos que as unem, são capazes de oferecer uma visão rica e multifacetada da história que se 
pretende conhecer. São memórias e experiências que se entrelaçam. São relatos construídos 
com base na vivência dos protagonistas da história. E disso advém a sua riqueza.

A missão do Museu da Pessoa é manter-se como instituição aberta e colaborativa, com o 
firme propósito de transformar histórias de vida em fontes de conhecimento, compreensão 
e conexão entre pessoas e povos. Para tanto, desenvolveu uma tecnologia social com base na 
pesquisa histórica e na história oral, para daí extrair elementos de compreensão do passado 
que nos permitam entender o presente e projetar o futuro.

Foi o entendimento comum da importância desse método que inspirou a parceria da Aller-
gan com o Museu da Pessoa. O que se lerá a seguir é um recorte da história da companhia no 
mundo e um olhar mais detido sobre a sua presença no Brasil, onde está há 45 anos. As fon-
tes constitutivas dessa narrativa são as histórias apuradas junto a funcionários da empresa 
e médicos, os atores mais relevantes da trajetória de sucesso da empresa e de seu arraigado 
compromisso com a qualidade e com a inovação.

Se neste volume, por determinações de espaço, as histórias de vida foram condensadas, ver-
sões mais alentadas desses relatos poderão ser consultadas no portal do Museu da Pessoa na 
web, no endereço museudapessoa.net

Enquanto isso, a história continua. 

Museu da Pessoa
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Seria o prenúncio do fim, não fosse o concurso salvador de John Biles, um jovem professor da Escola de Farmácia da 
Universidade do Sul da Califórnia, que refez as fórmulas dos produtos da Allergan e salvou a empresa da falência. 
Mas o que sugeria ser um respiro providencial logo converteu-se num pequeno caos: em 1954, quase ao mesmo 
tempo em que Gavin Herbert Jr. fora convocado a prestar serviço militar na Marinha americana, seu pai envolveu-
-se num acidente de carro que o prendeu durante meses a uma cama hospitalar. Destacado para a base naval de San 
Diego, Herbert Jr. pelejou para manter a empresa em operação. Contou com a decidida ajuda de Biles e a disposição 
de vencer os 194 quilômetros que separam San Diego de Los Angeles em viagens de trabalho, empreendidas todos 
os fins de semana e a qualquer eventual folga no serviço da Marinha, até que o negócio se estabilizasse. 

O esforço deu resultado: em 1957, a Allergan contabilizava 200 mil dólares em vendas. Ainda padecendo as con-
sequências de seu acidente, Gavin Herbert Sr. passou o comando dos negócios para o filho. Então com 24 anos, 
Gavin Herbert Jr. fora dispensado da Marinha e pôde dedicar-se integralmente ao empreendimento criado pelo 
pai e do qual participava desde muito jovem: não por outro motivo, ambos são historicamente considerados 
cofundadores da empresa. Ao lembrar-se daquela quadra difícil, em entrevista concedida em outubro de 2016 ao 
site Ophthalmology Innovation Summit (OIS), Herbert Jr. disse que, à época, a melhor decisão que tomou foi a 
de perceber “o pouco que eu sabia, e o quanto era importante para mim trazer algum talento que conhecesse os 
diferentes segmentos do negócio, [com habilidades] necessárias para desenvolvê-lo e construí-lo. Um dos meus 
objetivos foi sempre contratar pessoas mais inteligentes do que eu”.

E assim foi feito. A despeito das dificuldades iniciais, o empreendimento seguia seu rumo. No fim da década de 
1950, a Allergan saiu do seu laboratório original, cujas limitações espaciais já eram clamorosas, e montou outro 
numa área reformada de 557 metros quadrados de um antigo teatro desativado de Los Angeles. Em linha com sua 
filosofia caça-talentos, ainda em 1957 Herbert contratara Dean McCann (que mais tarde tornou-se vice-presiden-
te sênior de assuntos legais da empresa) para assessorar a Allergan nas questões pertinentes à conformidade de 
seus produtos com as regras da Food and Drug Administration (FDA), a agência reguladora americana. E trouxe 
também para o negócio a experiência de Jack Browning, executivo de uma agência de publicidade e ex-funcio-
nário de um laboratório farmacêutico, com quem concebeu e implementou o plano inaugural de marketing 
da empresa. A âncora desse movimento foi o lançamento do primeiro produto nacional da Allergan, o colírio 
corticosteroide PREDNEFRIN®.

O plano de marketing primevo foi orçado em 50 mil dólares. Na entrevista citada, Herbert recorda-se de como 
conseguiu reunir recursos para levar sua ideia adiante: “Fui ao banco para pedir um empréstimo e o gerente me 
explicou pacientemente que estávamos falidos. Mas, de todo modo, ele me emprestou o dinheiro. Fomos em fren-
te com o programa e, graças a Deus, funcionou”.

A  inquietude, a ousadia e o desejo de inovar, características comuns a dois amigos fraternos, foram os prin-
cipais ingredientes a compor a química perfeita de uma profícua relação profissional. A parceria, iniciada 

no final dos anos 1940 entre o farmacêutico Gavin S. Herbert, Sr. e o químico Stanley Bly, produziu a semente 
de onde brotou um pequeno negócio. Com o passar dos anos, o empreendimento inspirou a construção de uma 
indústria farmacêutica global reconhecida pelos seus elevados padrões de excelência industrial, por operar sob 
as melhores práticas da ética negocial e por trabalhar imbuída de verdadeira obsessão pela inovação de processos, 
produtos e serviços, sempre ocupada no provimento de informação qualificada aos médicos e na melhoria da 
qualidade de vida dos pacientes que utilizam seus medicamentos.

Foi com esse espírito que nasceu e floresceu a Allergan.

Na efervescência do rápido crescimento econômico dos primeiros anos do pós-guerra, Gavin Herbert e Stanley 
Bly associaram-se para montar um pequeno laboratório de produtos oftalmológicos no andar de cima de uma 
das farmácias de propriedade do primeiro, em Los Angeles (EUA). Não fazia muito tempo, Bly conquistara o seu 
bacharelado em Química. Disposto a colocar logo a mão na massa, em 1948 ele desenvolveu o primeiro produto 
do nascente negócio – um colírio anti-histamínico a que ele e seu sócio batizaram de Allergan. 

Não se conhecem dados precisos sobre como o mercado local recebeu o colírio Allergan, nem informações fide-
dignas sobre o volume de suas vendas naquele momento. O fato é que, já em 1950, os dois sócios decidiram dar 
o nome de Allergan Inc. ao novo negócio, o que serve como indicação segura de que o seu medicamento oftal-
mológico pioneiro fora bem recebido. Tanto isso é verdade que a dupla de empreendedores seguiu adiante na 
formulação de novos produtos e, não demorou muito, lançou um colírio à base de cortisona a que denominaram 
CORTEFRIN®. A essa altura, a atividade do pequeno laboratório chamou a atenção de Gavin Herbert Jr., um garo-
to de dezessete anos, estudante calouro da Universidade do Sul da Califórnia, que nas horas vagas se integrou ao 
negócio na qualidade de propagandista e vendedor.

Tudo parecia caminhar razoavelmente bem, até que graves problemas colocaram em risco a sobrevivência da 
empresa. Em 1953, quando a companhia já registrava vendas anuais de 25 mil dólares, Stanley Bly faleceu repen-
tinamente e sua morte quase provocou o fim daquele sonho de negócio. Ocorre que logo os Herbert, pai e filho, 
deram-se conta de que a maioria dos experimentos e formulações de Bly careciam de documentação confiável; 
com sua ausência, a produção praticamente parou. 
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VISTAS LARGAS
Gavin Herbert Jr. é um empreendedor, 
um apaixonado por oftalmologia, 
apaixonado pela empresa, um 
visionário. Quando eu entrei na 
Allergan, em março de 1996, a empresa 
já estava celebrando 1 bilhão de dólares 
em vendas.  
Paula Marques

PERTO DELE
Foi em 2012. Se chegássemos a ser 
líderes no mercado de oftalmologia, 
como presente a unidade de negócios 
pagaria uma viagem para que toda a 
força de vendas fosse a Irvine. [Foi o que 
aconteceu.] A força de vendas conheceu 
o [então CEO] David Pyott, ele falou 
conosco em espanhol, presenteou 
algumas pessoas que estavam ali, e 
houve um momento para foto em que 
estava esse senhorzinho. Alguém falou: 
“Esse é o fundador da Allergan”.  
E eu fiquei ao lado dele. 
Marcelo Gonçalves

mento de soluções de limpeza para esse tipo de lente. Os dois principais produtos dessa linha que saíram de seus 
laboratórios foram o HYDROCARE®, em 1974, e o limpador enzimático de lentes macias. O negócio internacional 
da empresa ganhou impulso devido ao sucesso do limpador, que virou o carro-chefe das vendas europeias da 
Allergan. Nessa mesma década, a companhia instalou suas primeiras fábricas fora dos Estados Unidos, em Porto 
Rico e na Irlanda. Entre 1970 e 1975, as operações da Allergan geraram um crescimento médio anual de 30% no 
lucro líquido. Em 1975, a companhia detinha aproximadamente 30% do mercado americano de produtos desti-
nados a lentes de contato e aumentou em 27% a sua participação nas vendas de medicamentos oftalmológicos 
sob prescrição.

Como mais um dos reflexos de sua decidida vocação para o crescimento, o ano de 1973 marcou o início da história 
da Allergan no Brasil por meio da aquisição do Laboratório LOK, empresa especializada em produtos oftalmológi-
cos, dona de uma fábrica no bairro do Bosque da Saúde, na capital paulista. Esta operação deu origem à Allergan 
LOK Produtos Farmacêuticos Ltda., a segunda subsidiária da empresa estabelecida na região da América Latina.

A nota triste dessa década de intenso desenvolvimento foi a morte, em 1978, de Gavin Herbert, Sr., cofundador e 
presidente da Allergan. Gavin Herbert Jr. sucedeu a seu pai na liderança da companhia. Na segunda metade dos 
anos 1970, as suas receitas passaram de 46,4 milhões de dólares em 1978 para 62,6 milhões de dólares, em 1979.

Profissionais da Allergan Brasil, que nos anos 1980-90 participaram de congressos médicos nos Estados Unidos, 
especialmente os relativos a oftalmologia e neurologia, lembram-se bem de Gavin Herbert Jr. Ele era presença 
assídua nesses eventos, frequentando os estandes da Allergan ou participando de aulas médicas proporcionadas 
pela companhia. Quem o conheceu recorda-se dele como uma figura simpática, preocupado com os rumos da 
empresa e sempre muito acessível; estava permanentemente na linha de frente, conversando com os médicos e 
dando o exemplo para quem estava ali.

O somatório do sonho e da pertinácia dos Herbert, aliado aos variados talentos que, sobretudo, o filho soube atrair 
para a companhia nos anos subsequentes, tiveram como resultado a consolidação de uma empresa global focada 
no desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos farmacêuticos inovadores e de alta qualidade, 
presente em cerca de cem países e empregando mais de dezoito mil colaboradores.

Qual o segredo dessa tacada bem-sucedida? “Uma das coisas que fizemos bem desde o início foi passar muito tem-
po em campo com os clientes. Eu costumava gastar 10% ou 20% do meu tempo ouvindo médicos”, disse Herbert 
à OIS. “E a pergunta era: ‘Diga-me, doutor, nas palavras dos pacientes, qual é a queixa mais recorrente?’”. Em geral, 
as respostas que desejava obter não eram aquelas eivadas de termos médico-científicos, mas, sim, relatos singelos 
recheados de reclamações comuns acerca de comichão nos olhos, incômodo, sensação de olhos arranhados... “E 
esse foi o ponto em que começamos a nos concentrar em olho seco”, continua Herbert. Então, ele recorda, o mer-
cado de produtos para essa moléstia girava em torno de 1 milhão de dólares anuais; hoje, representa algo como 3 
bilhões de dólares ou mais.

Sempre ouvir o cliente, manter constante diálogo produtivo com os médicos e cumprir à risca as determinações 
dos órgãos reguladores: eis os elementos constitutivos do DNA da Allergan. A esses agrega-se outro mais – decisi-
vo e amalgamado, como se verá, ao espírito da companhia: a inovação.

CRESCIMENTO E EXPANSÃO

Ultrapassadas as dificuldades iniciais, a Allergan adentrou a década de 1960 em regime de franco crescimento. Seu 
foco principal estava posto em produtos licenciados, como o HERPLEX®. Apresentado em 1965, o HERPLEX® foi 
o primeiro antiviral aprovado pela FDA para uso nos Estados Unidos e o segundo medicamento de qualquer tipo 
a receber aprovação após a entrada em vigor das novas regras da agência, que passou a exigir dos fabricantes que 
provassem a eficácia de todos os novos medicamentos que levassem ao público. Essa regulação deu à Allergan uma 
vantagem competitiva importante em relação às grandes empresas da área oftalmológica, as quais, operando sob 
estruturas pesadas, não tinham capacidade de responder às novas exigências com a velocidade com que fez a Aller-
gan. Desde então, a companhia descobrira a importância estratégica de manter investimentos num diferencial de 
mercado baseado em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos e serviços. 

Para suportar o ritmo de crescimento que imprimiu aos seus negócios, em 1968 a Allergan adquiriu uma área de 
cem mil metros quadrados em Irvine, condado de Orange, 64 quilômetros ao sul de Los Angeles, onde construiu 
um centro de produção. Em 1970, a companhia alcançou 10 milhões de dólares em vendas e se preparava para 
abrir seu capital. Em 1971, inaugurou seu primeiro prédio de escritórios em Irvine, com cinco andares, onde 
instalou a sede administrativa e os departamentos de marketing e de pesquisa e desenvolvimento (P&D). “Os 
analistas de mercado acharam que nós estávamos loucos”, rememorou Herbert ao OIS. 

Não estavam.

A ampliação da expertise em P&D e de sua capacidade produtiva foram muito bem-vindas. Isso porque, desde 
1960, quando as lentes de contato duras chegaram ao mercado, a Allergan demonstrara propensão em aproveitar 
o advento da nova tecnologia lançando a solução hidratante LIQUIFILM®, feita sob medida para esse tipo de 
lente, e que rapidamente se transformou num item de relevante desempenho no portfólio da companhia. Nesse 
caminho, pela primeira vez a Allergan atentou para a internacionalização de seus negócios e criou, em 1964, suas 
primeiras bases de distribuição fora dos Estados Unidos, em Porto Rico e no Iraque. No ano seguinte, estabeleceu 
no Canadá a sua primeira subsidiária estrangeira. A presença da Allergan no mercado internacional, combinado 
com o sucesso de seus produtos destinados a lentes de contato, provocou um crescimento médio de vendas em 
torno de 25% anuais durante os anos 1960.

Em meados da década de 1970, a Allergan já era reconhecida como um importante player do mercado oftalmoló-
gico mundial. Nesse momento, os consumidores passaram a demandar produtos destinados a lentes de contato 
macias, então uma novidade, e a Allergan tornou-se fornecedora contratual da gigante Bausch & Lomb no provi-
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O MELHOR
Ser líder em Open Science é chegar 
primeiro, descobrir as melhores 
tecnologias, aquelas que vão trazer o 
maior benefício para o paciente; é estar 
na frente, é ser referência. O importante 
de trabalhar na Allergan é poder lidar 
com os médicos, é a certeza de estar 
oferecendo um produto de qualidade. 
Não há dúvidas sobre o produto: 
realmente você está oferecendo o 
melhor, o que há de mais moderno, de 
mais tecnológico. Isso é gratificante. 
Carla Ferrari

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
Significa uma trajetória muito exitosa 
no decorrer desse tempo. A Allergan 
passou de coadjuvante a protagonista, 
inicialmente na oftalmologia, e mais 
recentemente na área de estética 
médica, onde hoje tem a mais completa 
oferta de produtos e serviços para o 
profissional médico. Nos últimos vinte 
anos, identificou e educou profissionais 
de sucesso que hoje dirigem a 
subsidiária e têm papel relevante na 
gestão da Região Operacional; inovou 
no marketing de relacionamento, abriu 
fronteiras, foi pioneira em muitos 
produtos e tecnologias. 
Nelson Marques

A Allergan orgulha-se de ser a empresa líder em um novo modelo de indústria farmacêutica, conhecido como 
Growth Pharma. Na segunda década do século 21, suas energias e investimentos estão dedicados a prover me-
dicamentos e soluções para as áreas de medicina estética, neurologia, oftalmologia, gastroenterologia, saúde da 
mulher, urologia, além de remédios para doenças cardiovasculares e anti-infecciosos. 

Como derivação natural de seu compromisso atávico com a inovação, a Allergan adota o modelo Open Science 
em suas políticas de pesquisa e desenvolvimento, o que a permite manter crescimento sustentado da receita de 
marcas. Em 2016, os investimentos globais em P&D chegaram a 1,5 bilhão de dólares, enquanto a receita de mar-
cas atingiu aproximadamente 15 bilhões de dólares.

Este é o contexto no qual se insere uma história particular, de caráter global e com tempero bem brasileiro, construí-
da por homens e mulheres que entregaram o melhor de seus esforços para a construção de uma empresa vencedora. 

A Allergan posiciona-se hoje entre as dez maiores companhias farmacêuticas do mundo, sob o critério de fatura-
mento e vendas. Ao fazer uma avaliação mais detalhada dessas empresas, porém, percebe-se que entre elas existe 
um grupo pequeno que cresce a dois dígitos percentuais por ano. E há empresas, nesse conjunto das dez, que 
crescem no low single digit, isto é, um crescimento de 2, 3 ou 4% anuais. A Allergan empenha-se em estar sempre 
no primeiro grupo, por isso ela é considerada uma Growth Pharma: uma empresa que aumenta suas vendas 
oferecendo mais produto, mais serviço, querendo ser a escolhida e a preferida pela comunidade médica. Essa é a 
filosofia da Allergan. Por isso a companhia trabalha muito com o pipeline, trazendo produtos e inovações. Atual-
mente são mais de setenta projetos em estudo, que se transformarão em ofertas para a comunidade médica nas 
sete áreas terapêuticas em que a empresa atua. 

A Allergan preocupa-se não só em desenvolver seus produtos nos centros próprios de P&D, mas também em esta-
belecer parcerias com universidades, com centros de pesquisa, com quem está na ponta em produtos e novas tec-
nologias. Mesmo o solitário cientista, ou uma universidade, se têm alguma ideia promissora, a Allergan tem um 

CONTADOR DE HISTÓRIAS
Um momento especial foi quando eu fui à sede da Allergan, em 
Irvine, em 2012. Era reunião da América Latina, não tinha espaço 
para todos no auditório, então ali ficaram os líderes de mercado, e eu 
estava lá. Foi uma reunião com nosso CEO David Pyott e eu conheci 
o fundador da Allergan. Ele tinha quase oitenta anos, estava inteiro, 
subindo e descendo escadas, contando histórias. Ouvimos as histórias 
da Allergan, que começou numa farmacinha, uma portinha, com um 
colírio chamado Allergan, e aí começou a surgir toda a história da 
empresa. Este foi um ponto marcante para mim. 
Marcos Tadeu Lia
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time que prospecta essas oportunidades e promove uma ajuda mútua. Para a Allergan, isso pode transformar-se 
num produto comercial de sucesso; para os pesquisadores, pode ser a realização de um sonho, porque eles terão o 
funding para que o produto saia do ensaio, ou do papel, e se torne uma realidade; e, para o paciente, esse pode ser 
um produto que promova a sua saúde e alivie o seu sofrimento. 

Isso é Open Science: é olhar a ciência não somente no centro de pesquisa próprio, mas também na comunidade 
como um todo – o que significa uma enorme capilarização do P&D da companhia: um time que se preocupa em 
buscar informações e estar onde as informações surgem. 

Existem várias pesquisas relevantes e são vários projetos em andamento, seis dos quais são chamados de “seis es-
trelas”: são projetos nos quais cada um dos produtos pode atingir mais de 1 bilhão de dólares em vendas. E o Brasil 
faz parte do grupo de estudos para alguns desses produtos. 

Em 2018, a Allergan comemora 45 anos de atividades no Brasil. Qual o significado dessa celebração?
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HORÁRIO LIMITE
A minha brincadeira era de rua, minha 
infância inteira foi na rua fazendo 
amarelinha, rede de vôlei, a gente fazia 
fogueira, ficávamos sentados na calçada. 
Eu tinha muitos amigos, tive uma 
infância que não existe mais. Na época da 
adolescência, meu pai falava: “Você tem 
que chegar em casa antes de anoitecer. 
Não quero saber o horário: quando for de 
noite, eu quero você dentro de casa”. 
Cristiane Rubiniak

RUA DE MORAR
Eram casas geminadas, em duas vilas 
paralelas, pequenas. Era uma rua familiar. 
Na época de festa junina, todos os vizinhos 
se reuniam e montavam, na rua, cavaletes 
com aquelas tábuas imensas, e cada um 
trazia um prato de doce, ou de salgado. 
Um dos vizinhos, que tinha um pouco 
mais de condição financeira, comprava 
fogos e distribuía para as crianças. [Assim] 
tínhamos as nossas festas na vila: colocava-
se uma vitrolinha para o lado de fora, na 
calçada. Na época, as casas não tinham 
garagem, eram casas em que a porta e a 
janela da sala davam para a calçada na rua. 
Eram casas pequenas, mas era uma grande 
família porque nascemos todos juntos. 
Depois, cada um segue o seu rumo. Mas foi 
muito gostoso. Tenho ótimas lembranças. 
Marcia Macedo

MEU POMAR
Moramos numa casa de aluguel, em São 
Paulo, na Vila Zilda, do lado do Jaçanã. Era 
uma casa simples. Lembro que tínhamos 
bastante árvore, pés de frutas; tinha pé de 
abacate, de pêssego, ameixa, limão, tinha 
fruta-do-conde. Minha infância foi uma 
boa parte ali, até os dez anos eu morei nessa 
casa. Não havia muitos brinquedos, mas 
tínhamos muitas brincadeiras na rua: era 
bolinha de gude, pipa, pião. A casa não 
era muito grande: cozinha, dois quartos, 
banheiro. Havia um poço no meio do 
quintal. Era tudo de terra, era bem simples 
mesmo. Eu até digo para o meu filho: “Hoje 
tudo é tecnologia. Vocês não tiveram uma 
infância como a minha, que jogava bola 
no campinho, empinava pipa. Vocês não 
tiveram isso”. 
João Gilberto Dereste

ÁGUAS LIMPAS
No fim de semana eu saía com meu pai e 
tenho lembranças de passear no Parque 
Dom Pedro, em São Paulo, e no rio Tietê. 
Hoje é impossível alguém querer brincar 
no rio Tietê, mas eu brincava. Meu pai me 
levava barquinhos, que eram movidos a 
álcool. Você acendia esse álcool dentro do 
barquinho, o barquinho virava a hélice e 
percorria o rio. Hoje é impossível pensar 
que um dia se pôde brincar ali. 
Newton Diniz

DE PAI PARA FILHO
Era uma rua tranquila, a gente brincava 
bastante. Era uma época que podia-se 
brincar na rua, de mana-mula, pega-pega, 
esconde-esconde, queimada. Foi uma 
infância boa. [A vizinhança era] muito 
amiga. Até hoje há muito entrosamento 
com os vizinhos. Eles nos viram crescer, 
hoje vemos os filhos e os netos na rua, 
só que não com essas brincadeiras de 
antigamente. É diferente. 
Renata Orlandi

BRINCADEIRAS DE CRIANÇA
Eram dez irmãos, seis homens e quatro meninas, eu sou o penúltimo, 
e tinha uma prima que vivia com a gente, [de quem] a minha mãe 
assumiu a guarda quando a mãe dela faleceu. Nós morávamos na 
Vila Gumercindo, junto ao Bosque da Saúde. Éramos uma família 
humilde numa casa de quatro cômodos, dois quartos, uma sala, uma 
cozinha; num quarto dormiam os homens, eram três beliches, no 
outro dormiam as meninas, com o meu pai e a minha mãe. Eu lembro 
que a casa estava sempre cheia. A gente brincava de tudo. Nos beliches 
fazia cabana, brincava de navio-fantasma, jogava bola no quintal, 
às vezes nem tinha bola e fazíamos aquelas bolas de meia. Muita 
brincadeira que hoje não se vê mais, de pião, pipa, fogueira, tinha uma 
que chamava salva-a-rua, queimada, essas coisas. Ficávamos muito 
na rua, algumas ruas não eram pavimentadas. No fim de semana era 
todos em casa, domingo era o dia de comer macarrão com frango. E aí 
recebíamos os padrinhos, vinha muita comadre e muito compadre. 
Era uma casa agitada. Apesar de ser uma casa humilde, tinha muita 
festa. Domingo era lei: todo mundo ia à missa das nove. 
Odair Homma
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A chegada da Allergan ao Brasil, em 1973, deu-se num momento delicado da conjuntura nacional. O país vivia 
sob um regime autoritário, marcado pela censura aos meios de comunicação e às manifestações artísticas, 

pouco-caso com os direitos e garantias individuais e denúncias de torturas a presos políticos. Por outro lado, des-
de o fim da década anterior, o Brasil experimentava um espetacular desenvolvimento econômico materializado 
por altas taxas anuais de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), controle da inflação, crescimento da capa-
cidade instalada do parque industrial e aumento do emprego e do mercado interno. Vivia-se a euforia do período 
histórico que ficou conhecido como “milagre brasileiro”.

Esse cenário sofreu uma mudança brusca a partir da Guerra do Yom Kippur, que durou de 6 a 26 de outubro de 
1973 e confrontou Israel e uma coalizão de países árabes liderada por Egito e Síria. Em represália ao apoio dado 
pelos Estados Unidos às pretensões israelenses de anexar territórios ocupados durante a Guerra dos Seis Dias, 
travada em 1967, os países articulados em torno da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) deci-
diram adotar uma política de aumento unilateral dos preços do óleo bruto. O preço médio do barril subiu de 2,91 
dólares, em setembro de 1973, para 12,45 dólares, em março de 1975.

O quadro econômico global e a economia brasileira em especial, esta com muitos setores produtivos estatizados 
e extremamente dependente do petróleo importado, sofreram um sério baque. O cenário adverso, contudo, não 
abalou os planos de expansão da Allergan, disposta a apostar no mercado brasileiro. A forma que escolheu para 
chegar ao país foi com a aquisição do Laboratório LOK, de produtos oftálmicos, sediado em São Paulo. Com a 
incorporação desse ativo, como se viu no capítulo anterior, constituiu-se a Allergan LOK Produtos Farmacêuticos 
Ltda. No bairro paulistano do Bosque da Saúde a Allergan estabeleceu sua primeira planta industrial no Brasil e a 
manteve em operação por mais de vinte anos, quando deixou o local em busca de instalações mais amplas, agora 
em Guarulhos (SP), como se verá adiante. 
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ANÚNCIOS CLASSIFICADOS
Foi minha esposa que olhou o jornal e viu escrito: “Precisa-se de líder de enchimento na indústria 
farmacêutica”. Era a Allergan. Ela disse: “Manda o currículo”. Eu mandei. Lembro até hoje que, na 
época, quem era o gerente da Allergan, no Bosque da Saúde, era o Paulo Dante. Ele falou que o meu 
currículo foi o último a chegar, e que ele olhou e disse: “É esse aqui mesmo que a gente vai chamar”. 
E me mandaram um telegrama, para ir lá fazer uma entrevista. Só que eu sou meio curioso, e decidi: 
“No domingo vou passar em frente a essa empresa para ver como é”. E, quando cheguei lá, havia um 
portão e a Allergan era no fundo; na frente ficava o escritório. “Pequeno demais”, pensei. Quando eu 
cheguei lá, [constatei]: você entrando de frente, de um lado havia a parte de manipulação e envase, 
e, do outro, almoxarifado e embalagem. E aquilo que eu havia visto era o escritório. Pensei: “Quase 
que não venho...”. Fiz a entrevista, eles gostaram de mim. Entrei no dia 3 de março e, em 20 de março 
de 1995, fui efetivado. Alguém me disse: “Tem outra coisa para falar para você e que poucos estão 
sabendo: nós estamos comprando uma empresa em Guarulhos e com certeza você vai para lá”. Era o 
Laboratório Frumtost. 
João Gilberto Dereste

OPÇÃO CONSCIENTE
[No Bosque da Saúde] era turno contínuo. 
Tinha muita hora extra, também. A 
capacidade começou a aumentar, mas 
naquele momento eles não estavam mais 
suprindo tanta demanda. Precisavam de 
um local maior. Foi quando compraram 
o antigo Laboratório Frumtost, que era de 
medicina geral. Nós ficamos no Bosque 
da Saúde até 1998. Fechamos lá e abrimos 
em Guarulhos. Eu acordava às cinco horas 
da manhã para ir todo dia a Guarulhos. 
[Escolhi ficar] porque independentemente 
de tudo, e da distância longa, eu estava 
fazendo o que gostava. Eu optei pela 
Allergan. 
Renato da Silva Carvalho
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PEDRA FUNDAMENTAL
A Allergan nasceu no mundo como 
empresa especializada em oftalmologia, e 
assim começou no Brasil. Até 1997 era uma 
empresa relativamente importante, mas 
sem – ou com pouca – inovação. Seu produto 
mais destacado era um descongestionante 
ocular, até agora no mercado, chamado 
LERIN®, hoje um medicamento de venda 
livre e ainda bastante popular. O passo 
mais ousado naquele tempo foi a aquisição 
do Laboratório Frumtost, para adquirir o 
market share que trouxe a vice-liderança do 
mercado oftalmológico, e ter uma fábrica 
em Guarulhos, já certificada pela Anvisa, em 
meados da década de 1990, com possibilidade 
de expansão no futuro. A partir de 1997, com 
o lançamento de ALPHAGAN®, o primeiro 
produto de pesquisa interna da Allergan, 
seguido de outros produtos oftalmológicos 
de um rico pipeline (LUMIGAN®, ZYMAR®, 
COMBIGAN®, OPTIVE®, OZURDEX® e 
outros), a Allergan Brasil passou a dividir 
a liderança do mercado e se consolidou 
entre uma das cinco maiores subsidiárias 
[da companhia global] em faturamento e 
unidades do mundo. A oftalmologia foi 
a pedra fundamental da Allergan de hoje 
em todo o mundo e ainda é parte bastante 
importante dos negócios.
Nelson Marques

PRIMEIRAS IMPRESSÕES
Eu nunca tinha ouvido falar da Allergan. Naquele momento eu estava procurando emprego, e 
alguém me ligou: “Tem um trabalho aqui para fazer”. Eu nem tinha entendido que era a Allergan, 
e a pessoa me deu o endereço de uma agência de empregos. Fui fazer a entrevista, mas, antes, fui 
à [avenida] Bosque da Saúde, porque me deram o endereço de lá. Era a fábrica. Cheguei e conheci 
Arcélio, o porteiro, e falei: “Poxa, esses caras são complicados, já começaram me mandando para o 
lugar errado”. Aí fui para a [avenida] Diederichsen, no Jabaquara, perto do metrô Conceição. Passei 
batido pelo lugar porque eu estava tentando achar a referência de um prédio, um escritório bonito, 
e me deparei com um sobradinho que parecia um motel. Pensei: “Eu vou trabalhar aqui?”. E fui fazer 
entrevista nesse dia, em dezembro de 1992. Fiquei meio assustado com o prédio, mas tudo bem, 
preciso trabalhar, o salário é bom. Entrei como office boy e depois do expediente ficava circulando, 
procurando oportunidades de aprender. Não era um escritório muito grande, acho que no prédio 
havia umas trinta pessoas. Eram dois andares: na parte de cima ficava o gerente geral e no primeiro 
andar ficava a contabilidade, que era um só espaço. Eu queria aprender alguma coisa que fosse 
diferente do que eu fazia, o meu cérebro não tinha sido feito para ficar indo ao banco pegar fila. Eu 
tinha parado de estudar um período, voltei a estudar e [minha chefe] Adriana disse assim: “Se você 
não for para a faculdade agora você não vai nunca mais”. Adriana era supercrítica e eu sempre gostei 
de pessoas muito críticas para me ajudar. Gosto porque a crítica faz você crescer. Entrei na faculdade 
de Tecnologia. Estamos falando de 1993 e eu já gostava de programação. Aí a Allergan foi crescendo, 
criando outros departamentos, e precisava ter um para ajudar o pessoal da contabilidade a registrar 
as notas fiscais para contas a pagar, e também ajudar no controle do estoque das lentes intraoculares, 
porque, até 2000, a Allergan vendia lente intraocular para quem faz [cirurgia de] catarata, e tinha que 
controlar esse estoque. Eu lembro que lá embaixo ficava o estacionamento. Quando chegavam as 
lentes intraoculares, [que vinham da fábrica] de Waco [no Texas], eu me enfiava no estacionamento 
para fazer as contagens. Eu estou falando e fico vendo a imagem: consigo ver o bebedouro, consigo 
ver as salas, as pessoas. Saí de office boy, fui trabalhar com isso e fiquei um ano. Depois apareceu outra 
oportunidade para trabalhar com faturamento, e fiquei mais um ano nessa área. Depois surgiu 
outra, para trabalhar em vendas, e eu fiquei mais um ano em vendas. E em 1997 apareceu uma 
posição para trabalhar com área de TI, e eu fui ser operador de rede. 
Marcelo Gonçalves
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No mesmo ano, o mundo assistira atônito e esperançoso à queda do Muro de Berlim, o símbolo máximo da Guerra 
Fria que contrapunha os Estados Unidos, e seus aliados da OTAN, e a União Soviética, e seus satélites do Pacto de 
Varsóvia. Uma consequência direta da falência do chamado “socialismo real” e do gesto simbólico de reunificação 
da Alemanha, dividida desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foi a extinção da União Soviética, em dezembro 
de 1991. Como pano de fundo desses dramáticos movimentos, já se fazia perceptível um acelerado processo de 
globalização e integração dos mercados e dos sistemas produtivos. O mundo já não era o mesmo e as grandes 
transformações estavam apenas começando.

No Brasil, malgrado as derrapadas na gestão econômica e os escândalos de corrupção que levariam ao impea-
chment de Collor, que renunciou em dezembro de 1992 para não ser cassado, seu governo legou ao país uma 
política pública importante, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), que dali em diante iria 
estimular as empresas em atividade no Brasil a um esforço conjunto na busca de certificação dos seus sistemas de 
gestão da qualidade. Em seu livro O Movimento da Qualidade no Brasil, Waldir Algarte Fernandes anota: 

“(...) outras ações desenvolvidas no âmbito do PBQP contribuíram de forma importante para a adoção das Normas 

ISO 9000 no Brasil, tanto para situações contratuais, como nas não contratuais. Destacam-se entre elas a criação 

do CB-25 (Comitê Brasileiro da Qualidade da ABNT), a reformulação do modelo de elaboração de normas pela 

ABNT, o modelo de acreditação de laboratórios, o fortalecimento e consolidação das Redes Brasileiras de Labo-

ratórios de Ensaios e Calibração (RBLE e RBC) e, sobretudo, o modelo concebido para o Sistema Brasileiro de 

Avaliação da Conformidade (SBAC).”

Estava em curso uma evolução significativa do ambiente de negócios no Brasil. Essa mudança de paradigmas, 
ainda incipiente, encontrou terreno fértil para se desenvolver e consolidar-se a partir das políticas bem-sucedidas 
de controle da inflação e estabilização da moeda consubstanciadas no Plano Real, implantado em 1994.

A Allergan estava atenta a todos esses movimentos e acompanhava com lupa o cenário econômico brasileiro.  
E também prestava atenção, naturalmente, aos outros mercados em que atuava, sobretudo o americano. No início 
da década 1990, a matriz reformulou as estratégias de negócio do grupo de modo a refletir as novas demandas 
do mercado. Sob a liderança do CEO William Shepherd, a Allergan realinhou suas operações com base em três 
pilares: mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento, contenção de custos e implementação de rigorosos 
programas de qualidade. Em 1991, o conselho de administração aprovou um plano de reorganização da Allergan 
em unidades de negócio sob uma estrutura regional, dando à empresa um foco global nas Américas, Europa, 
Pan-Ásia e Japão.

Nesses primeiros tempos, mesmo com todos os percalços advindos de um contexto político-econômico desfavo-
rável, a Allergan manteve sua aposta no Brasil. E precisou de muita coragem para sustentar essa decisão. Com a 
falência das bases que sustentavam o “milagre brasileiro”, o cenário econômico piorou e o fantasma da inflação 
voltou a assolar a população. Do ponto de vista político, o governo militar optou por uma estratégia de “distensão 
lenta, segura e gradual” como forma de aplacar a crescente insatisfação da sociedade civil diante da repressão 
política e dos seguidos equívocos na gestão econômica, com reflexo direto sobre os negócios.

Os resultados não foram nada animadores. Embora dono de um mercado interno potencialmente pujante, pleno de 
oportunidades, a crise econômica, acelerada pelas altas taxas de inflação, impactava o país de forma muito negativa, 
inibindo tanto os eventuais empreendedores como as decisões de compra dos consumidores. Nesse ambiente tóxi-
co, o Brasil adentrou a década de 1980 imerso em uma recessão econômica de proporções até então desconhecidas.

Em meio a esse quadro delicado, o regime autoritário não mais se sustentava. Entre 1983 e 1984, a sociedade civil 
organizada saiu às ruas, em manifestações massivas, exigindo eleições diretas para a presidência da República 
na campanha popular que ficou conhecida como Diretas Já. A emenda constitucional que previa o voto direto 
para escolha do presidente foi à deliberação do Congresso Nacional, em 25 de abril de 1984, e não conseguiu os 
votos necessários para a sua aprovação. De todo modo, em janeiro do ano seguinte, pelo voto indireto, o Colégio 
Eleitoral elegeu Tancredo Neves para a presidência, selando o fim da sucessão de governos militares que vinha 
desde 1964.

Tancredo não chegou a tomar posse, acometido por grave moléstia que o levou à morte, em 21 de abril de 1985. 
Em seu lugar assumiu o vice-presidente eleito, José Sarney, que chegou ao poder num país convulsionado por um 
drama político recente combinado a uma situação econômica preocupante, com inflação fora de controle.

Estava difícil tocar os negócios, mas a Allergan não esmoreceu. Manteve ativa sua planta do Bosque da Saúde e 
sua força de vendas. Embora com participação de mercado relativamente pequena, a Allergan já então se sobres-
saía pela qualidade dos produtos oftalmológicos que oferecia ao público. 

Finalmente, em 1989, os brasileiros puderam votar livremente para presidente da República. Vitorioso em se-
gundo turno, Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente civil eleito diretamente desde o início do ciclo 
militar, que durou 21 anos. Para fazer frente a um quadro de descontrole inflacionário, o novo governo lançou 
um pacote econômico tão audacioso como desastrado e adotou uma política de ampla abertura às importações, 
incrementando de forma inédita as oportunidades de investimentos do capital estrangeiro no país.
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MUITO A FAZER
A Allergan havia adquirido essa fábrica [Frumtost] e o desafio enorme que existia era: você 
tinha uma empresa nacional sem padrões regulatórios, empresa de dono, com as pessoas 
produzindo medicamento [à base do] “põe cem gramas disso, duzentos daquilo”, com risco 
de mistura de produtos a todo o momento. As máquinas soltavam frasquinhos de um lado 
e produtos de outro, as bandejas uma ao lado da outra... A Allergan comprou e determinou: 
“Precisamos organizar isso”. E por que comprou? Porque o Frumtost tinha uma linha de oftal-
mologia importante no Brasil e [também] remédios para coração, intestino, gripe. E o Roberto 
[Barros, então gerente geral da fábrica], que tinha sido contratado logo depois da aquisição, 
estava montando a equipe: contratou um financeiro, a pessoa de compras e materiais, o 
responsável pela produção e um gerente de recursos humanos. Qual o desafio? Fazer o pessoal 
seguir procedimentos. Ele me disse: “Temos duas saídas: uma é trocar todo mundo; ou, e eu 
estou disposto a isso, criar oportunidade para que eles tenham a chance de se desenvolver”. Eu 
falei: “Eu topo e acho que a segunda opção é a que eu gostaria de levar em frente. Não vamos 
precisar de grandes investimentos”. E a ideia foi essa mesmo. Primeiro, criamos programas de 
educação: havia pessoas vindas dessa fusão que mal sabiam ler e escrever, tanto é que implan-
tamos o Telecurso de Segundo Grau para vários funcionários. Outro movimento foi fazer um 
momento bastante intenso de reuniões e treinamentos com os líderes e o pessoal de fábrica, 
em pequenos grupos. Havia o grupo de embalagens, o grupo do envase asséptico, o grupo da 
pomada, vários grupos na produção. Depois reuníamos esses times e criávamos programas 
bem caseiros para falar de melhoria contínua, de por que seguir procedimentos, qual o risco 
que [a não observância desses] procedimentos pode causar ao paciente. Isso se deu junto aos 
gerentes de produção, que eram todos novos. Na verdade, a linha de staff era toda de fora, não 
tinha ninguém antigo. Claro que nesse processo muita gente não se adaptou e acabou saindo. 
Vladimir Chiari

NA PONTA DA LÍNGUA
Em 1982, eu estava com dezoito para dezenove anos e entrei no Laboratório Frumtost para 
trabalhar como interno. Fazia de tudo: escritório, serviço de rua, banco etc. Logo [reparei] nos 
representantes [de vendas] em reunião, naquela decoreba – antigamente era uma decoreba 
das peças promocionais –, e eu dizia para o meu chefe: “Eu quero ser representante, eu já 
conheço tudo aí”. Um dia, ele falou: “Você conhece mesmo? Quero ver se você sabe fazer uma 
propaganda”. Eu fiz a propaganda sem a peça promocional e disse: “Eu já decorei tudo”. E 
ele: “Eu não acredito...” Eu sabia a fórmula de todos os produtos da empresa. Quando surgiu 
a oportunidade, ele me promoveu e comecei a trabalhar como representante no Frumtost. 
Era da linha geral, mas logo em seguida me chamaram para a oftalmologia, e eu fiquei direto 
na oftalmologia. Antigamente era assim: o representante da indústria farmacêutica era 
chamado de PVC, de propagandista (fazia propaganda dos produtos), vendedor (vendia nas 
farmácias) e cobrador. Isso mudou. No Frumtost trabalhávamos com cópias, visitávamos o 
médico para falar de um conceito que já estava criado. Quando a Allergan chegou, passou 
a vender conceito. É o que eu gosto de fazer: vender conceito. Quando vende conceito você 
ganha respeito porque está trazendo informação nova para o médico, está mudando um 
jeito de tratar o paciente. O tempo todo a Allergan nos cobra muito em termo de estudo, de 
aprimoramento – a empresa tem um portal de treinamento onde fazemos cursos de produtos, 
de anatomia, de fisiologia. Estamos sempre [aprendendo] porque, se o médico nos faz uma 
pergunta e não sabemos a resposta, então acabou: ele não vai fazer a segunda pergunta, 
[comprometeu] a credibilidade. Todo dia estudamos um pouco porque a cada visita estamos 
aprendendo alguma coisa. 
Marcos Tadeu Lia

A reestruturação corporativa e a adoção do novo sistema de governança fizeram com que a Allergan, já reconhe-
cida como provedora de excelência de produtos farmacêuticos especializados na área oftalmológica, passasse a 
ser identificada também como desenvolvedora de produtos terapêuticos. E os balanços não tardaram a refletir a 
assertividade dessas decisões: as vendas globais da companhia saltaram de 762 milhões de dólares em 1991 para 
858 milhões de dólares, em 1993. 

Em paralelo, uma relevante negociação foi levada a cabo nesse período. Em 1991, a Allergan incorporou a em-
presa Oculinum Inc., detentora da única e tímida operação comercial da toxina botulínica do tipo A, um produto 
biológico obtido a partir da bactéria Clostridium botulinum, que causa o botulismo, e que se mostrou seguro e 
eficaz no tratamento de distúrbios neuromusculares. BOTOX®, o nome comercial da substância fabricada pela 
Oculinum, gerou 5 milhões de dólares em vendas no ano seguinte ao de sua aquisição pela Allergan.

Num primeiro momento, tratava-se de um produto desenvolvido para combater o estrabismo, lançado pela Aller-
gan, em nível mundial, em 1992. Quando injetado, o paciente estrábico apresentava relaxamento do músculo e 
tendência a um emparelhamento dos olhos. Por ser um produto biológico, a toxina botulínica não é patenteada. 
O que existe de segredo são os procedimentos de purificação da toxina e sua preparação segura em escala indus-
trial. O time da Allergan constatou ali um grande potencial de negócios e adquiriu essa toxina, possível de ser 
replicada em vários lotes e vendida em larga escala. 

MARCHA ACELERADA

Os anos de 1994 e 1995 foram marcados por investimentos importantes em aquisições por parte da Allergan. 
Primeiro, comprou o negócio global de lentes intraoculares da Ioptex Research; depois, incorporou a Optical 
Micro Systems, fabricante de equipamentos destinados a cirurgias de catarata; em seguida, assumiu as operações 
de produtos dedicados a cuidados de lentes de contato da Pilkington Barnes Hind. 

No Brasil, o sucesso do Plano Real, a recuperação da confiança na moeda e o fim da inflação tornaram o mercado 
local outra vez receptivo a investimentos. E o país, em razão do tamanho de seu mercado interno, obviamente 
estava no radar da Allergan. Foi a partir de uma avaliação cuidadosa que, em 1995, ao completar doze anos de 
presença no país, a Allergan comprou as operações do Laboratório Frumtost, fabricante de uma renomada linha 
de produtos oftalmológicos e de medicina geral.

Frumtost era uma empresa brasileira com sede e fábrica em Guarulhos (SP) e escritórios espalhados por todo o 
país. Tinha uma divisão de oftalmologia, que era o seu forte – daí o interesse da Allergan –, e uma linha especial 
dedicada a outras especialidades. Vendia bem na oftalmologia, mas tinha pouca rentabilidade porque trabalhava 
com cópias, e não produtos de pesquisa; ou seja, a empresa vendia muito, mas tinha que pagar os donos das mar-
cas. Com a chegada da nova controladora, tudo mudou.

Entre as providências iniciais da incorporação estava a articulação produtiva entre a fábrica original da Allergan, 
no Bosque da Saúde, e a nova planta recém-adquirida, em Guarulhos. O plano então gestado previa a desativação 
da primeira e a adaptação e modernização da segunda. Isso coincidiu com a transferência, em 1995, dos escritó-
rios administrativos, incluindo as áreas comercial e de marketing, para novas instalações no bairro paulistano da 
Vila Olímpia, na avenida Dr. Cardoso de Melo, 1.855. Nesse tempo, a Allergan já era uma participante de peso no 
mercado brasileiro de produtos oftalmológicos. E seus planos eram de avançar ainda mais.
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CAINDO AOS PEDAÇOS
Eu trabalhava numa empresa farmacêutica alemã que era enorme, com instala-
ções supernovas. Quando fui para a Allergan, e conheci a fábrica de Guarulhos, 
pensei: “Ai, meu Deus, o que eu vim fazer aqui!?”. Isso porque era uma fábrica 
velha, péssima. Mas [me ative] à proposta que me fizeram: “Nós vamos construir 
uma fábrica nova e queremos uma pessoa para fazer toda a transferência de tec-
nologia”. Na época, a Allergan tinha uma fábrica na Argentina, uma joint venture 
na Colômbia com uma empresa que fabricava para a Allergan, e uma pequena 
fábrica no Bosque da Saúde. E compraram o Frumtost, uma empresa nacional, de 
origem espanhola. O projeto era construir uma fábrica nova, e o meu cargo era 
para trabalhar na transferência das tecnologias: fechar a fábrica da Argentina, tra-
zer os produtos para cá, começar a fornecer para a Colômbia, acabar com aquela 
joint venture, fechar a fábrica do Bosque da Saúde e consolidar tudo na nova fábri-
ca. Eram dois prédios em Guarulhos. Quando a Allergan comprou o Frumtost, 
toda a parte comercial, marketing e financeiro foi para a Vila Olímpia e o prédio 
que ocupavam foi destinado à nova fábrica. Eu fui trabalhar nessa nova fábrica 
para fazer toda a validação dos produtos e começar a fabricar para fornecer não 
só para o mercado brasileiro, como também para Argentina, Colômbia e, futura-
mente, México. Era um superdesafio construir essa coisa do zero. Começamos a 
trabalhar no projeto em 1997, em janeiro de 2000 a nova fábrica começou a rodar. 
Fechamos a [fábrica da] Argentina, depois fechamos [a do] Bosque da Saúde. 
Paula Marques

LIGADO NO PROCESSO
Era preciso priorizar as tarefas para que pudéssemos investir adequada-
mente e, aos poucos, fazer com que os processos se tornassem melho-
res não somente na área de produção, mas nas outras áreas também. 
E fomos fazendo as coisas que precisavam ser feitas. Eu tive um chefe, 
que ficava baseado na Califórnia, que me ajudou bastante. Ele tinha 
os conceitos de como rodar uma fábrica, mas nunca havia de fato tra-
balhado numa fábrica. Mas esses conhecimentos que ele trouxe, junto 
com a minha experiência, fizeram com que conseguíssemos fazer as 
coisas de uma maneira bastante positiva. Ele dizia: “Isso aqui tem que 
servir para uma operação de 1 real, como para uma operação de 10 mi-
lhões de reais. Você tem que estar ligado no processo, é o processo que 
tem que funcionar, e não [a noção de que] isso é barato, então eu vou 
tratar só da coisa grande. Não. Você tem que tratar do processo para 
não ter exceções”. Temos duas outras fábricas no mundo que utilizam 
a mesma tecnologia usada no Brasil: uma no Texas, em Waco, e a outra 
na Irlanda, em Westport. Os produtos têm que ter a mesma qualidade, 
a mesma especificação: um produto que faço na fábrica de Guarulhos é 
exatamente o mesmo do que é feito nas outras plantas da companhia. 
Hoje somos doze fábricas no mundo e temos um processo de relacio-
namento muito intenso. Tudo o que fazemos de bom ou de ruim aqui, 
dividimos com as outras fábricas. Se temos algum problema, devemos 
prevenir que isso não venha a ocorrer nas outras plantas também. 
Newton Diniz
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ESPÍRITO DE EQUIPE
Eu fiquei um tempo no Bosque da Saúde porque lá ia fechar, e havia alguns processos de manipu-
lação que não existiam em Guarulhos. Quando entrei na Allergan, eu era responsável pela área de 
envase e embalagem, depois fui para a manipulação, e precisava aprender os processos para trazer 
para Guarulhos. Lá trabalhávamos com reator, aqui eles trabalhavam com tanque, não tinham 
reator. E quando a área nova estivesse pronta seria tudo reator, então eu tinha que trazer aquele co-
nhecimento e a tecnologia de lá para cá. Era bem antigo o processo que havia no Frumtost. Passei o 
conhecimento para o pessoal, de como usar os reatores, e voltei para a fábrica que ia fechar. Foi uma 
fase difícil porque a maioria do pessoal ia ser dispensado, e dispensar pessoas nunca é agradável. 
Reuni o pessoal, conversamos sobre o fechamento, que a Allergan ia dar benefícios para eles, seis 
meses de plano de saúde e pagamento de três salários a mais. Eu me recordo até hoje que o pessoal, 
mesmo sabendo que ia embora, trabalhou corretamente e fez o que tinha que fazer. Na fábrica do 
Bosque da Saúde só trabalhávamos com colírio. Quando viemos para Guarulhos, além de colírio o 
Frumtost tinha uma área de sólidos, que fazia alguns tipos de comprimidos, e uma área de pomada. 
As fórmulas dos comprimidos não eram do Frumtost; eles tinham um contrato com uma empresa 
e, quando terminou, esse contrato não foi renovado. Aí ficaram só pomadas e colírio. Quando eu 
vim, a minha responsabilidade foi na área de manipulação, os processos de esterilização dos equi-
pamentos e de produtos. Eu tinha o conhecimento trazido da Allergan do Bosque, mas muita coisa 
nós acabamos aprendendo juntos. Foi uma área com que eu sempre me identifiquei e gostei muito 
de trabalhar. E a gente percebe que virou a chave quando vê que todos os que trabalham com você 
estão treinados e sabem fazer o processo, todos têm conhecimento de manipulação e de esteriliza-
ção. Aí se percebe que aquele conhecimento que você trouxe foi bem aproveitado pelas pessoas. Foi 
gratificante treinar várias pessoas que até hoje estão trabalhando e fazendo os produtos da Allergan. 
João Gilberto Dereste
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LÍDER ABERTO
David Pyott foi um marco de mudança para a companhia não simplesmente 
por ser um bom estrategista, mas ele, como pessoa, se mostrou parte de uma 
mudança. Até a menina da copa conheceu o David Pyott. Ele se colocava 
muito aberto. Uma pessoa extremamente inteligente que trouxe mudanças 
para a companhia a partir da visão de querer fazer da Allergan não uma 
empresa pequena, mas uma companhia que fosse vista pelo mundo inteiro. 
Ele usava muito bem as técnicas de relacionamento para ganhar a liderança, 
e fazer com que as pessoas entendessem que ele era um líder. 
Marcelo Gonçalves

SEMPRE EM FRENTE
Dermatologistas e cirurgiões plásticos queriam mais que BOTOX®. Em 
2006 a Allergan adquiriu globalmente uma empresa chamada Inamed, que 
trouxe excelentes produtos complementares ou inovadores em segmentos 
que não atingíamos até então. Foi o caso da marca líder JUVÉDERM® para 
preenchedores faciais, e próteses mamárias NATRELLE®, para estética e 
reparação. De 2006 até o final de minha carreira na Allergan, em 2014, a 
consolidação dessas aquisições foi a grande prioridade. Medicina estética é 
hoje a maior franquia de negócios da Allergan no mundo e segue crescendo 
agressivamente.  
Nelson Marques

Os negócios da Allergan no Brasil iam de vento em popa. A modernização da fábrica de Guarulhos, uma ágil 
estrutura de governança e atuação de mercado calcada em produtos inovadores e confiáveis proporcionaram 
resultados palpáveis para a operação brasileira da companhia. Noves fora, a inserção do BOTOX® no mercado 
brasileiro, cuja aprovação pelo então órgão regulador, a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério 
da Saúde, deu-se em 2 de setembro de 1992. (Em 1999, esta instância regulatória transmudou-se numa agência in-
dependente, sob a denominação de Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.) A partir da homologação 
de sua primeira indicação de uso no Brasil, para o tratamento de estrabismo, o BOTOX® iniciou uma revolução 
silenciosa no mercado de soluções terapêuticas e, mais tarde, também no campo da medicina estética.

A participação brasileira nos negócios globais chamou a atenção da matriz da companhia. Não era para menos, 
haja vista a efetividade e a sintonia de uma dobradinha profissional que muito marcou essa quadra histórica: 
nos Estados Unidos, o tirocínio do CEO David Pyott e, na América Latina, a competência e sensibilidade do líder 
Nelson Marques. Pyott, aliás, foi o primeiro CEO da Allergan a visitar a operação brasileira, em 1997, quando pôde 
constatar in loco os motivos pelos quais os bons resultados apareciam com vigor a cada balanço. Nesse mesmo 
ano, ocorreu o lançamento mundial do ALPHAGAN®, primeiro produto de pesquisa própria da Allergan, que deu 
sequência a uma série de lançamentos no segmento de oftalmologia.

Pyott e Marques, além de Arno Habitch e o então jovem executivo Mauro Naddeo, lideraram a grande virada da 
Allergan Brasil, que significou mudanças de conceitos de negócio e acelerado crescimento. Todos tinham como 
característica comum terem vindo da área de oftalmologia e por brindarem dedicação absoluta ao conhecimento 
e à atenção ao cliente. Pyott, ademais, foi o grande responsável pelo exponencial crescimento de vendas do BO-
TOX® em nível mundial.

T
E

C
N

O
LO

G
IA

 A
 S

E
R

V
IÇ

O
 D

A
 V

ID
A

Quem pôde aproveitar a oportunidade de conhecê-lo mais de perto, teve em David Pyott uma verdadeira inspira-
ção. A voz corrente era que seria muito difícil existir um líder como Pyott. Ele era capaz de encontrar no corredor 
um subordinado seu e perguntar como estava uma determinada operação num país qualquer, um negócio que 
valeria menos de 0,5% de tudo que cuidava, mas ele conhecia os detalhes e tinha um genuíno interesse em tudo 
que estivesse relacionado ao nome Allergan. 

Quem impulsionou o BOTOX® para as indicações estéticas foi David Pyott, que teve a visão de associá-lo com pre-
enchedores faciais e criar um novo segmento de mercado, a estética médica. Ele era um visionário que concebeu, 
inclusive, o termo Medical Aesthetics – que hoje é um jargão comum, que o mundo todo utiliza, e foi uma criação 
de David Pyott. 

A Allergan sempre foi muito voltada para a oftalmologia. A extensão de seu portfólio surgiu naturalmente, por-
que o principal stakeholder era o oftalmologista. Mas a grande mudança no processo de crescimento da Allergan 
aconteceu, e isso é visível até na valorização das ações da empresa, quando David Pyott lançou o BOTOX® para as 
indicações estéticas, que até então tinha sido utilizado basicamente para estrabismo.
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LEGADO NOTÁVEL
Arno foi um líder, eu tenho uma imagem 
muito bacana dele. Eu ouvia, logo que 
entrei na Allergan, que existia um diretor 
alemão, uma pessoa muito rígida, que às 
vezes era até um pouco grossa no tratar 
com as pessoas. E eu sempre encarei 
o Arno como um líder, uma pessoa de 
extremo conhecimento, mas que estava 
sempre à disposição para compartilhar, 
para dividir, para apoiar, e da mesma 
forma para cobrar. Ele se colocava ao seu 
lado, nunca contra. Ele deixou um legado 
muito bom, deu uma cara nova para a 
empresa e ajudou a Allergan a ser o que 
ela é hoje. 
Odair Homma

JEITÃO TEUTÔNICO
Conheci Arno bem próximo do momento 
em que eu entrei na Allergan, em 2000, 
mas de fato comecei a ter contato com 
ele em 2001. Era alemão de nascimento, 
uma pessoa muito inteligente, muito 
trabalhadora, gostava das coisas certas e 
tinha o jeitão alemão de tratar as pessoas. 
Mas era uma pessoa maravilhosa, eu 
gostava muito dele. E ele foi importante 
porque, falando do ponto de vista 
da fábrica de Guarulhos, ele trouxe 
oportunidades que até então nós não 
tínhamos tido. Diversas vezes ele falava 
comigo assim: “O seu produto é muito 
caro, mas o serviço que você presta para a 
gente é muito bom. Eu prefiro continuar 
comprando de você e não comprar 
de outros”. Quando ele dizia “outros”, 
estava se referindo às outras unidades da 
Allergan lá fora. No momento em que 
soubemos da morte dele, foi um choque 
muito grande para todos. 
Newton Diniz

A OBVIEDADE GENIAL
Arno Habitch foi uma das pessoas mais 
incríveis que eu conheci, uma pessoa 
extremamente inteligente, muito 
humana, que você parava para ouvir e 
dizia: “Como eu não pensei nisso antes?”. 
E para ele era muito óbvio. Ele era alguém 
que parecia estar pegando no seu pé o 
tempo inteiro, porque ele queria conversar 
o tempo todo, perguntava mil coisas; mas, 
na realidade, ele queria fazer parte. Era 
uma pessoa muito justa, uma pessoa que 
ensinava. 
Cristiane Rubiniak

SOTAQUE CARREGADO
Quando vim trabalhar na área comercial, 
logo depois Arno passou a ser meu chefe. 
Ele foi presidente da região. Era uma 
pessoa incrível, um alemão que tinha 
absorvido muito do espírito brasileiro, 
mas não perdia a sua essência alemã. Ele 
falava português muito bem, mas com 
sotaque. Quando ele vinha dar bronca, 
eu nunca conseguia achar que ele estava 
bravo, porque sempre acabava dando 
risada do jeito que ele falava, do sotaque 
que ele tinha. Quando vinha conversar, 
você podia ter certeza que ele sabia do que 
estava falando. Uma pessoa que deixou 
muita saudade, que foi embora de repente, 
prematuramente. Todo mundo que o 
conheceu sente muita falta dele. Mas 
era bravo, no melhor jeito alemão de ser. 
Paula Marques

ARNO, O DOCE DURÃO

A agressiva, articulada e bem-sucedida gestão praticada pela dupla David Pyott e Nelson Marques encontrou sua 
mais completa tradução no economista alemão Arno Habitch, que em 2000 chegou ao Brasil para ocupar o posto 
de VP Regional Controller e, posteriormente, gerente geral da então denominada divisão Allergan Medical, após 
a aquisição da empresa Corneal, em 2006.

Dono de um temperamento forte, nem por isso Habitch deixou de ser muito admirado pelas pessoas que com ele 
interagiram. Era um workaholic, um sujeito durão, mas, ao mesmo tempo, um líder admirável, na opinião unâni-
me de quem trabalhou com ele. 

Habicht passou por diversos países e sempre trabalhou na Allergan. Iniciou sua carreira em finanças e nesta área 
a construiu. Chegou ao Brasil para cuidar da América Latina como controller regional e afeiçoou-se ao país, onde 
ficou por mais de uma década, até o momento em que foi promovido a presidente da região. É tido como um dos 
maiores executivos que a Allergan teve na América Latina. Ajudou a construir e a reerguer a Allergan, a elevar a 
imagem da companhia. 

Em janeiro de 2010, Nelson Marques, que até então atuava como vice-presidente corporativo e presidente da 
Allergan para a América Latina, foi transferido para o cargo de chairman para a América Latina. Em seu lugar, 
assumiu Arno Habitch. No período de pouco mais de dezoito meses em que permaneceu na nova posição, a par de 
imprimir uma nova visão de processos na empresa, Habitch investiu suas energias no crescimento das vendas do 
portfólio de medicina estética, com foco especial no BOTOX® e na linha de preenchedores faciais JUVÉDERM®, e 
também nos produtos oftalmológicos, em cujo mercado a Allergan exercia um papel importante.

Numa sexta-feira, 26 de agosto de 2011, no intervalo de uma reunião de trabalho, em Miami, Habitch sofreu um 
ataque cardíaco fulminante. Ele tinha 48 anos e estava no auge de sua trajetória profissional. Faleceu em plena 
labuta e deixou muitas saudades em todos do time Allergan.

Em nota emitida dias depois, a diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia referiu Arno como “um profissional 
competente e um grande amigo da Oftalmologia do Brasil e da América Latina, estabelecendo parcerias cada vez 
mais produtivas entre a Allergan e as entidades representativas da especialidade e instituições de ensino e pesquisa”. 
Em sua homenagem, a Associação Pan-Americana de Oftalmologia instituiu o prêmio Arno Habicht Award for 
Research Sciences. 

EDUCAÇÃO COMO META
Quando você se torna líder, precisa desenvolver determinadas competências que somente no dia 
a dia, com as pessoas, aprenderá quão difícil, ou quão fácil, será para cada um. Eu tive um líder na 
Allergan que foi muito importante para muitas pessoas: Arno Habicht. E ele disse uma das frases 
mais importantes que eu já escutei e que facilitou bastante o sentimento que eu tinha de que cada 
um pode ser melhor, qual a minha responsabilidade em mostrar para o outro que alguma coisa 
pode ser mais bem-feita, [e como] nós podemos entregar uma atividade de maneira mais correta, 
mais fácil. Arno sempre repetia: “We have to educate people”. Nós temos que educar as pessoas 
da nossa empresa a fazer o correto, a seguir os processos, a colaborar, a pensar no outro. Essa frase 
simplificou muito alguns dilemas que eu tinha: nós precisamos ajudar as pessoas a se tornarem 
profissionais melhores. Isso não esbarra em vaidade, nem em autoridade; isso simplifica.  
Lika Matsumura
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VOCAÇÃO ARTÍSTICA 
Eu entrei para a escola de medicina já com a intenção de fazer a cirurgia 
plástica. Sempre gostei muito de arte e acho que isso me influenciou muito: a 
cirurgia plástica é uma especialidade que requer muito do lado artístico. Nós 
trabalhamos com formas, tanto na parte reconstrutora quanto na parte estéti-
ca. Então, temos que ter muita sensibilidade, além de toda a relação médico-
-paciente. [Nesse campo], o BOTOX® e os preenchedores vieram como fatores 
essenciais. O BOTOX® está completando 25 anos [no mercado brasileiro] e 
isso foi uma coisa fantástica para nós. Quando trabalhamos com o BOTOX®, 
lidamos com um produto que faz coisas que não conseguimos fazer com o 
bisturi. E o bisturi faz coisas que o BOTOX® ou os preenchedores não con-
seguem fazer. Ao conciliar as duas coisas, temos um aprimoramento e uma 
qualidade muito melhor dos resultados. E hoje já há o conceito de prevenção, 
para adiar procedimentos invasivos. Com a aplicação do BOTOX® e preen-
chedores, nós podemos adiar cirurgias por vários anos. Uma das melhores 
coisas que aconteceram em termos de medicina estética foi o lançamento do 
BOTOX®. A Allergan está de parabéns por ter sido pioneira. A cada encontro 
que temos com a Allergan estamos sempre vendo coisas novas: cada vez 
procedimentos menos invasivos, com resultados melhores. É comum irmos 
a congressos e encontrar coisas repetitivas, que não mudam. Mas quando 
vamos a um encontro da Allergan, temos sempre surpresas agradáveis. Eu 
nunca saí da Allergan justamente por causa disso: porque é uma empresa que 
está sempre crescendo e apresentando coisas realmente éticas..  
Amaury Cançado Travaglia

A nova configuração dos negócios da Allergan, estimulada pelo sucesso avassalador da utilização do BOTOX® 
combinado a preenchedores, levou à decisão empresarial de se desfazer da área de medicina geral, que acabou 
vendida em 2001. Esse ano foi também marcado pela transição para um novo pacto de governança, efetivado em 
2002: a Allergan Brasil deixava de ser uma empresa estritamente local, vinculada a uma casa matriz de caráter 
global, para incorporar-se a um modelo de gestão de cunho regional, com olhar mais dirigido para o mercado 
latino-americano como um todo.

NOVAS TÉCNICAS
O lançamento de BOTOX® para a área estética foi um marco de inovação. 
Na utilização do produto, oftalmologistas observaram que ao tratar o 
músculo orbicular dos olhos também melhoravam as rugas da região, e aí 
começaram as observações estéticas. E o BOTOX® foi um grande boom para a 
companhia. Se observarmos, por exemplo, na parte estética, com o JUVÉ-
DERM® a companhia fez a classe médica mudar completamente a sua visão 
a respeito de preenchedores. E o que é mais legal é que a Allergan continua 
inovando. A linha VYCROSS®, como outro exemplo, que é a tecnologia mais 
recente de preenchedor, é também um grande marco, principalmente com 
o VOLUMA®, que veio para mudar totalmente o conceito de preenchimento 
facial. Na realidade, quando se começou com preenchedores, o que o médico 
fazia era olhar o seu rosto, constatava uma ruga e a preenchia. Alguns 
pacientes ficavam bons, outros não. Se se fazia um lábio, o lábio não ficava 
esteticamente bonito. O que a Allergan construiu, principalmente com o 
VOLUMA®, é a volumização da região malar. Ali percebe-se que o sulco que 
aparece é uma consequência da caída das estruturas, então não adianta ficar 
enchendo aqui e fazer o rosto aumentar. É preciso, primeiro, levantar o ros-
to. Porque, quando eu levanto, pode ser que você nem precise de preenche-
dor. Essa nova visão veio com a entrada do VOLUMA®, que é um repositor. E 
isso foi mudando a forma de abordar o paciente. 
Cristiane Rubiniak

OS DESAFIOS DA GESTÃO

Em 1999, a companhia adotou no Brasil a razão social de Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. Nesse ínterim, 
os profissionais de pesquisa e desenvolvimento da Allergan global já estavam documentando os bons resultados 
que o BOTOX®, originalmente destinado a indicações terapêuticas, vinha apresentando também nas aplicações 
para medicina estética. A inovação suscitada pela associação do BOTOX® com os preenchedores produzidos pela 
Allergan, resultado da criativa visão estratégica de David Pyott, redundou numa nova e lucrativa área de negócios 
e serviços. Tanto isso ficou evidente que, entre 1999 e 2000, a Allergan promoveu a separação do negócio BOTOX® 
em duas divisões distintas: a terapêutica e a cosmética.

A providência deu certo. Hoje, a Allergan é líder no mercado terapêutico de toxina botulínica e também no de me-
dicina estética, combinando preenchedores faciais e toxina botulínica. É a empresa que mais vende esses produtos 
porque entrega confiança ao médico, que, em última análise, é quem decide a compra. Também por esse motivo, 
a Allergan tem como filosofia prover sempre o que há de melhor em educação médica, tanto do ponto de vista da 
formação como do treinamento. Se a escolha final cabe ao médico, que a ele seja então prestado o melhor serviço. 
Isso é o que o time pensa e essa é a forma como trabalha. Se a Allergan quer ser a escolhida, tem portanto a obriga-
ção de prover a melhor informação, a melhor técnica, o melhor produto e todos os serviços que os acompanham. 

Adotada a opção de apurar o foco em dois distintos ramos de negócio do BOTOX®, os bons resultados logo confir-
maram o acerto da decisão.
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A gestão mais eficiente implicou também a mudança do espaço físico das áreas administrativas e comercial para 
um novo prédio na Vila Olímpia, na mesma avenida Dr. Cardoso de Melo, só que agora distribuídas por quatro 
andares do número 1955. (Registre-se que, neste endereço, a companhia permaneceu até o final de 2017, quando 
transferiu essas áreas para o novo escritório, no bairro paulistano do Brooklin, concebido sob o conceito arqui-
tetônico de Open Space, o qual se traduz num ambiente ainda mais saudável e acolhedor. Localizado na avenida 
Eng. Luís Carlos Berrini, 105, é o terceiro escritório da Allergan no mundo reformulado à luz desse conceito, em 
consonância com as diretrizes emanadas da matriz.)

O crescimento sustentado, com base na excelência dos produtos oftalmológicos e nas vendas crescentes de BO-
TOX® e preenchedores, prenunciava um céu de brigadeiro para o desenvolvimento da empresa. Mas, inesperada-
mente, nuvens escuras se apresentaram no horizonte.

GESTÃO APRIMORADA
Quando recebi um convite para conversar com o pessoal da Allergan, enxerguei aqui a oportunida-
de de crescimento sólido em minha carreira. E tomei a decisão de pedir demissão da empresa onde 
eu estava havia doze anos. Foi alguma coisa dentro de mim, que me é muito natural: [a necessidade] 
de me desafiar. E foi bastante desafiador porque aqui eu tive que criar novas relações, mostrar-me 
para as pessoas, apresentar um projeto, trabalhar nesse projeto e começar praticamente desde o 
início, desde o básico da formação de uma nova equipe. Não foi fácil, mas quando acreditamos num 
propósito, e sabemos que precisamos das pessoas para realizar isso, é questão de arregaçar as man-
gas e construir no dia a dia o trabalho e os relacionamentos. Logo que cheguei à Allergan, fiquei seis 
meses dedicada a um projeto de implantação do sistema SAP. Era importantíssimo que passássemos 
por essa fase de troca de sistema porque permitiria que todos os outros processos da Allergan me-
lhorassem e se atualizassem. Realmente, a partir desse ponto nós construímos uma nova empresa. 
SAP é um sistema grande, robusto, que integra todas as áreas internas da empresa e tem módulos de 
contabilidade, finanças, colocação de pedidos, faturamento etc. Foi um projeto não só do sistema, 
mas de integração das pessoas. Foram seis meses com uma equipe de cinco países. Foi trabalhoso, 
mas foi implementado com sucesso, em 2000. E a partir do sistema principal instalado, começamos 
com os demais projetos para desenvolver as áreas de atendimento ao cliente, telefonia etc. Assim, a 
empresa conseguiu organizar-se melhor e fazer as tarefas em menos tempo. Revisando os processos, 
logramos maior eficiência e ganhos em todas as áreas.  
Lika Matsumura

MAIS PRODUTIVIDADE
Eu entrei em 2001. A Allergan era de oftalmologia, tínhamos colírios e a parte de equipamento 
cirúrgico, e estávamos estava fazendo o spin-off da área cirúrgica, vendendo para uma outra 
companhia. Ficaríamos focados só no mercado de medicamentos para oftalmologia. Na época em 
que cheguei, a Allergan também se desfez de alguns outros produtos de medicina geral. Cheguei 
num momento de mudança geral, e o BOTOX® estava começando. Olhávamos para aquele 
bichinho, o que será esse BOTOX®? Isso porque a oftalmologia era bem maior, o BOTOX® ainda 
era pequenininho, mas eram as áreas em que havia investimento na companhia. Eu entrei para 
a área de produtividade desses três segmentos e depois acabei migrando só para a oftalmologia, 
quando a empresa virou regional, que foi logo em 2002. Eu lembro que esses primeiros meses 
foram de tentar entender o contexto da empresa, muita mudança, muita gente mudando. Eu 
queria entender exatamente quem ia ficar com o quê, para conseguir fazer um bom trabalho. 
Não foi um momento muito produtivo, foi muito mais de apagar incêndios e de tentar entregar 
alguma coisa. Quando a empresa virou regional, os negócios se regionalizaram, então passamos 
a ter um vice-presidente de cada negócio, um diretor de cada negócio, que cuidavam do Brasil 
e dos países da América Latina, uma estrutura latino-americana. As áreas de suporte foram se 
regionalizando e algumas áreas ficaram locais. Eu lembro que a minha foi uma área que não foi 
regionalizada – poderia ter sido, mas acabou não sendo, porque era uma área de produtividade. 
Aí um gerente Brasil sentou ao meu lado e disse: “Que pena, você não foi escolhida para ir para a 
região”. Eu respondi: “Não, que ótimo! É sinal que eles ainda não sabem o que fazer comigo, nem o 
que fazer com a área. Eu vou mostrar exatamente o que eles vão fazer”. Inscrevi-me num curso de 
espanhol no dia seguinte. Quando surgiu a oportunidade, comecei a fazer projetos e, realmente, 
no Brasil nós estávamos fazendo os melhores projetos. Eu pensei: “Se eu fizer o melhor, os meus 
projetos serão os melhores”. Desenvolvi vários e um deles acabou virando latino-americano, que 
foi a automação da força de vendas. Nós não tínhamos um sistema de visitação automatizada, 
os representantes ainda usavam papel, era um sistema bem arcaico. Fiz um piloto no Brasil, deu 
certo, fiz a apresentação para o líder regional, que me ajudou bastante, e ele falou: “Ok, comprei 
o seu projeto”. Eu disse: “Então vão implementar no Brasil inteiro?”. Ele replicou: “Não, você vai 
implementar na América Latina inteira. E tem vinte dias para fazer isso”. Era dezembro e iríamos 
fazer a convenção de vendas em janeiro. Eu lembro bastante disso porque era muito desafiador.  
A partir daí eu consegui desenvolver mais a área em termos estratégicos, porque havia 
informação. Primeiro, arrumar a casa, polir o que se tem e, depois, começar a recolher dados 
estratégicos para que essa informação vire uma ação. Começa-se a interferir também no tamanho 
da força de vendas: que produtos são mais bem aceitos e em que mercados. Com todos os dados 
num lugar só, conseguimos ajudar o marketing e a área comercial a tomar decisões. Esse projeto 
foi um marco importante da minha carreira e também para a companhia. Eu tenho uma relação 
muito próxima com a força de vendas porque é ela que está com nossos clientes diretos. Se a força 
de vendas entende e embarca no projeto, ele vai dar certo. 
Carla Ferrari

Em que pesem as reverberações globais dos atentados terroristas contra as Torres Gêmeas e o Pentágono, em 11 
de setembro de 2001, cujas consequências provocaram impactos tremendos na convivência entre povos e nações, 
a Allergan soube evitar que o horror e a infâmia contaminassem seus planos. Desde 2000 vinha trabalhando um 
projeto de automatização da área de vendas e no aprimoramento dos sistemas de gestão. Era, em suma, o momen-
to da virada digital da companhia.
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A rejeição ao assédio da Valeant foi uma operação cumprida a contento. Não sem sacrifícios, porém. As mu-
danças urgentes que precisaram ser implementadas, como parte fundamental da estratégia de defesa, deixaram 
inevitáveis marcas no corpo de colaboradores. A empresa teve que conter custos e reduzir os seus quadros, e isso 
aconteceu também no Brasil. Ainda assim, a Allergan e seus funcionários souberam dar a volta por cima. Como 
experiência daqueles dias difíceis, ofereceram aos pósteros ricas lições de superação ao encarar com denodo o 
período que internamente ficou conhecido como endurance.

FÔLEGO LONGO
Foi o momento da ruptura, muitas posições tiveram de ser 
cortadas, uma parte da direção e da gerência média teve que ser 
reestruturada. [Eu dirigia a operação da Allergan na Argentina] e 
nesse momento o meu contrato já estava para terminar. Pensei: 
“Acho melhor eu voltar para o mercado [brasileiro], que está 
mais estável, porque eu ainda tenho fôlego para anos”. Como eu 
tinha uma carreira em ascensão, acabei voltando.
Carla Ferrari

CORTAR NA CARNE
Nós gestores precisamos ter uma visão muito clara do que está 
acontecendo e das decisões que precisam ser tomadas. É preciso ter 
bastante claro o que é necessário ser feito e traçar os melhores planos 
para a empresa. O endurance foi uma realidade, cortes precisaram ser 
feitos. Mas, mesmo assim, a confiança deve permear todos os níveis da 
empresa. Infelizmente, nessas situações temos perdas de pessoas, de 
amigos. E a Allergan foi bastante justa e apoiadora com as pessoas que 
tiveram que deixar a empresa. O trabalho do líder também é motivar 
as pessoas que ficaram, todo restante da equipe, para ajudá-los, todos 
juntos, a passar por essa fase. 
Lika Matsumura

COMPANHIA GLOBAL

No primeiro semestre de 2014, a indústria farmacêutica canadense Valeant Pharmaceuticals International pro-
moveu uma oferta hostil para a compra do controle acionário da Allergan. A proposta não encontrou receptivi-
dade na alta direção da companhia nem no seu corpo de funcionários e colaboradores. 

Situações como essa requerem, de toda a equipe, o coração quente e a cabeça fria. Foram necessários muito traba-
lho e o enfrentamento de pesados sacrifícios para conseguir neutralizar o assédio. Os funcionários não queriam 
que a compra acontecesse, rejeitavam a ideia de a Allergan ser adquirida pela Valeant. Ato contínuo, houve um 
esforço geral para que a companhia aumentasse o seu valor de mercado. E para aumentar o valor de mercado e se 
defender da compra hostil, somente com mais e mais produtividade. A forma de defesa adotada foi a de acelerar 
ao máximo as vendas e reduzir em grande monta as despesas correntes, de modo a que a empresa valesse mais e 
para que, assim, ficasse mais distante o “sonho” de aquisição por parte da Valeant. Em simultâneo, o CEO David 
Pyott organizou uma intensa rodada de conversações com os bancos de investimentos, mostrando que essa com-
pra não faria sentido algum para os acionistas. No final das contas, ele foi bem-sucedido.

Em junho, o conselho de administração da Allergan rejeitou a oferta da Valeant. “Nosso conselho foi unânime 
em sua determinação de que a oferta hostil da Valeant é grosseiramente inadequada e subestima a Allergan subs-
tancialmente”, disse David Pyott, presidente-executivo e do conselho, ao jornal Valor Econômico (23/06/2014). “A 
proposta não faz parte dos melhores interesses da companhia, nem de seus acionistas.”

Nesse momento, a Allergan crescia a taxas médias anuais entre 15 e 20%. “De fato, o balanço era muito forte”, 
comentou o cofundador Gavin Herbert Jr., em outubro de 2016, ao site Ophthalmology Innovation Summit (OIS). 
“Eu estava totalmente contra [a associação com a Valeant] por razões que acabaram por ser corretas: você não 
pode construir uma empresa farmacêutica demitindo metade das pessoas. E eles queriam reduzir nosso orçamen-
to de pesquisa de 14% para 2%.”

CONJUNTURA DELICADA
Situações como essa são difíceis. 
Tínhamos o conhecimento de que a 
empresa era sólida, com foco naquilo 
que faz, executando bem a sua tarefa, 
entregando resultados e resultados 
convertidos em bônus para os 
funcionários e valorização de ações para 
os acionistas. Vínhamos crescendo, de 
maneira considerada estável, não tinha 
nenhum problema. Aí nos deparamos 
com a oferta hostil da Valeant. Para nós foi 
uma surpresa. 
Newton Diniz

ANGÚSTIA BENIGNA
Eu sofri muita ansiedade naquele 
momento. O meu pensamento era: o 
que vai acontecer com as pessoas, com a 
equipe que está aqui? Não pensava tanto 
do ponto de vista corporativo. E o meu 
grande aprendizado foi: angustie-se com 
aquilo que você tem controle e que pode 
mudar. Aquilo que você não pode mudar, 
aprenda a conviver e tenha um pouco 
de paciência que chegará a hora de saber 
como as coisas vão ficar. Caso contrário, 
será só sofrimento em vão. 
Cristiane Rubiniak
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DOIS MOMENTOS
A Allergan era muito low profile, por mais que toda a informação que tenha 
saído de BOTOX® dê a conotação de que a Allergan sempre foi muito ativa. Ela 
era ativa, mas eu acho que muito mais por conta de que o produto chamava a 
atenção. A marca BOTOX® é muito forte. Mas, internamente, a empresa ainda 
era muito low profile, pouco se fala ou se falava de Allergan. Se você conversar 
com qualquer paciente, poucos vão referenciar a Allergan. Vejo dois momentos: 
a Allergan antes e depois da fusão com a Actavis. Quando eu entrei não existia 
a área de comunicação, e estamos falando de 2010. Tudo era tratado direto 
com a área de marketing. Havia uma agência de comunicação, mas não existia 
o conceito da comunicação institucional na Allergan Brasil. Com o passar 
do tempo, foram se colocando algumas crises, que até são muito comuns na 
indústria farmacêutica, porque nós somos muito atacados. Nesse momento 
a Allergan começou a perceber a importância da comunicação institucional. 
Contrataram algumas pessoas-chave para cuidar da comunicação das unidades 
de negócio e tivemos a figura de uma gerência de comunicação regional por 
volta de 2011 até mais ou menos 2014, mas ainda engatinhando. A diretoria 
a enxergava, eu acredito, muito mais como uma área de suporte do que, 
efetivamente, uma área de resultado. Nas áreas terapêutica e cosmética, talvez a 
ideia de resultado já se visse, muito mais na área de medicina estética. Quando 
se passou a fomentar mais a parte de oftalmologia, esse cenário começou a 
mudar – estamos falando de 2013. Hoje, eu vejo uma mudança muito grande de 
caminho. Tenho orgulho de falar, porque evoluímos muito nisso. Começamos, 
inclusive, a ter iniciativas na área de mídia digital, o que ainda é um tabu na 
indústria farmacêutica porque existe um medo muito grande. Basicamente, 
nós temos produtos sob prescrição; no Brasil, temos uma legislação muito 
rígida sobre não poder falar de medicamento. Mas eu comecei a mostrar que era 
muito importante que entrássemos na comunicação digital, na internet, por 
conta de toda essa evolução da comunicação e para fomentar a discussão sobre 
determinadas doenças.  
Gabriela Domingues

O lance mais importante da história da Allergan na segunda década do século 21 ainda estava por vir. No mesmo 
ano em que se defendeu com galhardia de uma proposta de compra hostil, uma nova oportunidade de consolida-
ção das operações entre duas grandes empresas surgiu em março de 2015, quando o laboratório irlandês Actavis 
anunciou um acordo de fusão com a Allergan, em negócio consumado por um total aproximado de 70 bilhões de 
dólares, constituindo uma das dez maiores indústrias farmacêuticas do mundo. 

Neste caso, entretanto, as condições eram bem outras: tratava-se de uma negociação que interessava às duas em-
presas. Havia entre ambas uma boa sintonia sobre o novo conglomerado que se queria construir e, de quebra, uma 
conjunção de propósitos sobre o papel a ser desempenhado por uma indústria farmacêutica de ponta, sobretudo 
em vista do seu compromisso com a inovação e com a pesquisa qualificada. 

A Allergan estava se defendendo de uma oferta hostil e encontrou na Actavis um porto seguro, uma empresa que 
entendeu as suas necessidades e sua vocação. Especialista em genéricos, a Actavis abandonou sua denominação 
de origem e adotou a marca Allergan. O logotipo da companhia foi redesenhado, pois o da Allergan era um olho 
estilizado, e a empresa deixou de ser uma companhia só de produtos oftalmológicos: além da oftalmologia, assu-
miu mais seis áreas terapêuticas. A divisão de medicamentos genéricos da nova corporação foi vendida à indús-
tria farmacêutica israelense Teva, em agosto de 2016. Atualmente, a Allergan tem sede global em Dublin (Irlanda) 
e sede administrativa em Parsippany, Nova Jersey (EUA).

OUTRA EMPRESA
A Actavis se diferenciava da antiga Allergan no que diz respeito à 
estrutura. Eram empresas que foram adquirindo outras, que foram 
se fundindo; uma empresa que, de fato, buscava integração dos 
negócios e a formação de uma cultura empresarial. Com a compra 
da Allergan, deixou-se de ser a antiga Allergan, deixou-se de ser as 
outras empresas que compunham o grupo Actavis, e passamos a ser 
uma empresa só. Ainda estamos na fase de consolidação dessa nova 
cultura da companhia. A Allergan, hoje, é uma empresa que dobrou de 
tamanho, uma empresa muito mais complexa, que continua buscando 
novas oportunidades, novos desenvolvimentos. Hoje o mundo cresce 
rapidamente e a Allergan está indo atrás: são novas tecnologias e novos 
sistemas implantados ou desenvolvidos aqui. 
Newton Diniz

SINAIS EVIDENTES
É muito claro como a partir daquele momento 
a companhia mudou da água para o vinho. Em 
alguns aspectos para muito melhor, em outros, 
não diria para pior, mas diferente daquilo a que 
estávamos acostumados como cultura. Isso faz 
parte do mundo corporativo e vai evoluindo ao 
longo do tempo. Mas a Allergan é uma companhia 
superativa, superágil, e isso me encanta. . 
Cristiane Rubiniak
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OS VALORES DA ALLERGAN

Como decorrência do processo de fusão com a Actavis, em junho 
de 2015 foi anunciada a adoção de Allergan plc (Bolsa de NY: AGN) 
como o novo nome global da companhia. O logotipo foi reformulado 
e agora, sob um único nome e identidade visual, a Allergan passou a 
trilhar um novo caminho, incentivando seus funcionários em todo 
o mundo a serem ousados na forma de pensar e agir, a se envolverem 
e se moverem rapidamente para atender às necessidades de médicos, 
pacientes e clientes.

Foco no cliente, impacto, pessoas e paixão, colaboração, inovação e 
integridade foram valores perenes que evoluíram, nesse novo tempo, 
para a formatação da filosofia “Ousados pela Vida”, que hoje pauta o 
espírito da companhia. 

Ser “Ousado pela Vida” significa entender que só se conquista 
bons resultados quando se faz as coisas de forma correta; quando 
se está comprometido fortemente com a manutenção dos mais 
rígidos padrões de qualidade de produtos e serviços; quando se 
mantém o compromisso firme com a segurança do paciente e com a 
conformidade dos produtos e tratamentos levados ao público. 

A Allergan sempre age com integridade, todos os dias, sem falta. 
Ser ousada é a sua vantagem, é o que fomenta o seu sucesso e o que 
a diferencia em seu campo de atuação. Sua filosofia apoia-se em 
quatro pilares: Construir Pontes, Alimentar Ideias, Agir Rápido e 
Obter Resultados para os clientes, pacientes e investidores. Neles 
estão irmanados os seus funcionários e colaboradores ao redor do 
planeta em torno da meta de melhorar vidas. Todos unidos, todos em 
movimento, resultando numa empresa em evolução permanente que 
mira um único propósito: estimular ideias ousadas no sistema de saúde 
para beneficiar pessoas mundo afora.

Ao ser adquirida pela Actavis, a Allergan mudou o seu modelo de governança para um outro, de características 
distintas do anterior. A antiga companhia praticava um modelo de governança global e na América Latina, re-
gionalizado. A nova Allergan tem os Estados Unidos como mercado doméstico e, de outra parte, o mercado inter-
nacional. A administração dos negócios internacionais é separada da do negócio doméstico. E deixou de existir a 
figura tradicionalmente forte das unidades de negócios regionais. Agora, a Allergan foca muito mais nos países. 
Hoje os países têm mais força, e no passado eram as unidades de negócio que detinham mais poder. 

Na nova conformação, o papel desempenhado pela Allergan Brasil é de bastante destaque. A companhia tem uma 
classificação interna, os must win countries, que são aqueles países onde a Allergan investe de maneira mais con-
tundente e sustentável, e os países focus to accelerate, isto é, os que precisam se desenvolver para chegar ao estágio 
de must wins. O Brasil é um país must win. É um dos países que mais cresce na organização, juntamente com a Chi-
na, apesar de o mercado chinês ser potencialmente maior que o brasileiro. O atual modelo de governança facilita 
a gestão porque o gerente do país tem acesso direto aos times internacionais e o suporte dos presidentes regionais.

A Allergan dispõe de três presidentes regionais, que gerenciam três grandes blocos de países no mundo. O Brasil 
faz parte da região LACAN – América Latina e Canadá.

Incluindo a região LACAN, a Allergan marca presença em cerca de cem países, divididos pelas regiões WE (acrô-
nimo de Western Europe), TMEA (idem, Turkey, Middle East and Africa), NESEE (North East and South East Europe) e 
APAC (Asia Pacific).
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• Estrabismo: desalinhamento dos olhos causado por um desequilíbrio dos músculos que agem sobre 
o globo ocular. 

• Blefaroespasmo: contrações involuntárias do músculo que controla as pálpebras, fazendo com que o 
paciente pisque incontrolavelmente. É também confundido com tique nervoso. 

• Espasmo hemifacial: contrações involuntárias dos músculos da face. 

• Espasticidade: rigidez excessiva da musculatura, de braços e pernas principalmente, que afeta a mo-
bilidade dos pacientes. É uma sequela comum em pessoas vítimas de AVC, paralisia cerebral, lesões 
medulares, esclerose múltipla e outras patologias ligadas ao sistema nervoso central. 

• Hiperidrose axilar e palmar: suor excessivo nas mãos e nas axilas.

Por todos estes benefícios e inovações, BOTOX® tornou-se referência no mercado de toxina botulínica A, que hoje 
conta com diversas marcas disponíveis. Por se tratar de um produto biológico, possui características específicas 
como dosagem, tempo de resposta terapêutica, duração de efeito e indicações aprovadas. 

As demais marcas de toxina botulínica presentes no mercado brasileiro possuem diferentes indicações, efeitos e 
dosagens aprovadas pela Anvisa, tanto no uso cosmético como terapêutico. Em função disso, cada toxina botulínica 
é considerada única. Por isso, BOTOX® não deve ser utilizado como nome genérico desta classe de medicamento.

Os estudos em torno de BOTOX® não param e permeiam diversas especialidades. Por isso as perspectivas de boas 
notícias ao longo dos próximos anos são reais e mostram que BOTOX® é um jovem em busca de muitas descobertas.

No Brasil, a primeira especialidade favorecida pelo uso da toxina botulínica A foi a neurologia, em 1992. O trata-
mento das distonias focais e do espasmo hemifacial é considerado marco e representa para os médicos um grande 
avanço para a melhoria de seus pacientes. Antes do advento do BOTOX®, os médicos utilizavam anticolinérgi-
cos para tratar distonias, e benzodiazepínicos e carbamazepina para casos de espasmo hemifacial. Porém, essas 
terapias não davam resultados satisfatórios, além de provocar efeitos colaterais indesejáveis, como boca seca, 
sonolência e obstipação.

O benefício das descobertas do uso da toxina ajudou também na medicina física e reabilitação. Com a aprovação, 
em 2000, para o tratamento da espasticidade, os neurologistas e fisiatras passam a ter um grande aliado na recu-
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A  toxina botulínica é uma neurotoxina produzida pela bactéria anaeróbica Clostridium botulinum, que provoca 
o botulismo – uma forma de intoxicação que pode levar à morte. A bactéria é capaz de produzir sete soroti-

pos diferentes de toxina (A, B, C1, D, E, F e G), dentre os quais o sorotipo A é o mais potente.

O botulismo como doença foi descrito pela primeira vez na Alemanha, nos séculos 18 e 19. Em 1895, na Bélgica, o 
pesquisador E. van Ermengem foi o primeiro a isolar a bactéria Clostridium botulinum. Mais atenção foi dada a esse 
microrganismo a partir do início de 1900, quando um grande surto de botulismo nos Estados Unidos, provocado 
por generalizada intoxicação alimentar, matou muita gente e praticamente destruiu a indústria de alimentos 
enlatados, reconhecida como a responsável pelo desastre. 

Em 1920, o Dr. Herman Sommer, da Universidade na Califórnia, conseguiu isolar a neurotoxina. E a partir de 
1943, num laboratório das Forças Armadas americanas em Fort Detrick, estado de Maryland, as pesquisas se in-
tensificaram sob o guarda-chuva dos esforços de prevenção contra uma então possível guerra bacteriológica. Em 
1944, os doutores Edward J. Schantz e Erik A. Johnson juntaram-se ao grupo de Fort Detrick e, dois anos depois, 
alcançaram desenvolver e purificar a toxina na forma cristalina. Foi o próprio Dr. Schantz quem, mais à frente, es-
timulou o trabalho do médico oftalmologista Alan B. Scott em suas pesquisas com o uso da toxina no tratamento 
do estrabismo em macacos. Entre 1977 e 1978, sob a supervisão de Schantz, o Dr. Scott iniciou experimentos com 
humanos, com resultados muito animadores.

Enquanto em 1988 a Allergan pesquisava, por conta própria, novas aplicações terapêuticas da toxina botulínica 
do tipo A para além do estrabismo e do blefaroespasmo, em 1989 a toxina foi aprovada pela Food and Drug Admi-
nistration (FDA) como segura e eficiente para o tratamento dos distúrbios do movimento.

LANCE MAGISTRAL

BOTOX® foi a primeira toxina botulínica lançada no mercado brasileiro. Passados 25 anos de seu lançamento, 
ainda se mantém como um medicamento inovador, sobretudo no que diz respeito a indicações terapêuticas, que 
estão em sua origem e também em suas perspectivas de futuro.

Hoje, o BOTOX® – marca registrada da Allergan – possui dez indicações aprovadas no Brasil, a saber:

• Linhas faciais hipercinéticas: rugas de expressão.

• Migrânea crônica: forma mais frequente de cefaleia primária crônica diária e uma condição debilitan-
te caracterizada por episódios de enxaqueca por mais de quinze dias, com duração de mais de quatro 
horas por dia.

• Bexiga hiperativa neurogênica: contrações involuntárias do músculo da bexiga, que causam vontade 
urgente e excessiva de urinar, associadas a patologias do sistema nervoso. 

• Bexiga hiperativa idiopática: intenso desejo de urinar, com aumento do número de micções diurnas e 
noturnas, podendo ou não estar presente a incontinência urinária, geralmente associada a contrações 
involuntárias do músculo da bexiga. Tem causa desconhecida. 

• Distonia cervical: provoca contrações involuntárias da musculatura em diversas regiões do corpo, 
como pescoço, comumente confundida com tique nervoso. 
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anos de lançado, continua atual e vendendo mais do que no ano anterior; ou seja, é cada vez mais utilizado. BO-
TOX® é um marco, um produto apaixonante, principalmente para quem trabalha com indicações terapêuticas: os 
resultados são visíveis, o médico nota o paciente melhorando a olhos vistos. 

São necessários anos de estudo para que a Allergan obtenha o registro dessas indicações. As primeiras pesquisas 
são feitas nos Estados Unidos, e a etapa seguinte é obter a aprovação pelo FDA; vencida esta fase, fica mais simples 
levar as indicações para outros países. 

Como o produto age exatamente onde ele é injetado, existem várias indicações possíveis para o BOTOX®. No Bra-
sil, há dez delas aprovadas pela ANVISA, mas há possibilidade de muitas outras. A Allergan continua estudando 
o BOTOX® nas indicações que são mais promissoras.

Além das indicações terapêuticas, o BOTOX® tem uma ampla gama de possibilidades de aplicação na área de 
medicina estética. Como já mencionado, deveu-se à criatividade de David Pyott a ideia de combinar BOTOX® e 
preenchedores, com resultados muito alvissareiros. 

Ao analisarem o processo de envelhecimento facial, pesquisadores associaram muitos dos sulcos e vincos que 
surgiam às alterações estruturais do rosto: à medida em que o tempo passa, perde-se massa óssea e volume de 
gordura na face, levando à perda de sustentação dos tecidos faciais, fatores esses responsáveis por muitas das mu-
danças observadas. Esta constatação mudou completamente o conceito do tratamento facial com preenchedores, 
que evoluiu da correção de linhas e sulcos para uma visão mais ampla, de estruturação facial.

BURBURINHO NA ÁREA
Eu tinha ouvido falar em Allergan quando era propagandista e 
conhecia umas pessoas que trabalhavam numa empresa chamada 
Frumtost. E a Frumtost tinha sido comprada pela Allergan. Depois 
fiquei um tempão sem ouvir, porque oftalmologia não era a minha 
especialidade. E trabalhando no campo, na linha hospitalar, em 
alguns hospitais começava-se a ver alguma coisa sobre a tal da 
toxina botulínica, mais algumas informações na mídia, e as pessoas 
falando do tal do BOTOX®. Eu não associava BOTOX® à Allergan. 
Um amigo veio participar de processo de seleção e eu, [empregado 
em outro laboratório,] vendo que o cenário teria mudanças, pensei: 
“Acho que está na hora de procurar alguma coisa”. Fui pesquisar o 
que era a Allergan e vi a questão da oftalmologia, que sempre foi 
o principal pilar da empresa, e que o BOTOX® estava crescendo na 
área terapêutica. Eu tinha conhecimento da área de governo e de 
planos de saúde, e vim participar do processo. Entrei na Allergan em 
dezembro de 2002, quando comecei a ouvir falar mais do BOTOX® 
por conta da questão estética. Para mim, BOTOX® era algo meio que 
desconhecido, proveniente de um veneno, uma coisa meio estranha. 
Era tido como uma coisa diferente; lembro que era visto como uma 
coisa inovadora, fora dos padrões normais. 
Odair Homma

peração de pacientes vítimas de AVC, paralisia cerebral, lesões medulares, esclerose múltipla e outras patologias 
ligadas ao sistema nervoso central que frequentemente evoluem com espasticidade. A melhora no paciente es-
pástico após aplicação de toxina botulínica A, associada a um programa de reabilitação, é muito significativa. A 
toxina produz um importante relaxamento nos grupos musculares afetados e isto permite o desenvolvimento da 
capacidade motora voluntária à recuperação funcional.

E as pesquisas não se resumiram apenas à área da neurologia. Em 2009, BOTOX® foi aprovado pela Anvisa para o 
tratamento da bexiga hiperativa neurogênica. Esta síndrome tem impacto na vida social do indivíduo podendo 
levá-lo ao isolamento social e depressão. “O tratamento é feito por meio da aplicação da toxina diretamente no 
músculo da bexiga causando o seu relaxamento e, com isso, a diminuição das contrações”, explica o médico José 
Carlos Truzzi, doutor em urologia pela Universidade Federal de São Paulo. Além disso, o efeito colateral é muito 
baixo em comparação aos medicamentos orais que, por muitas vezes, representam o motivo da desistência dos 
tratamentos. “Hoje, a taxa de sucesso no tratamento da bexiga hiperativa com BOTOX® é da ordem de 80% dos 
casos”, diz Truzzi.

Em 2011, com a aprovação da terapia para o tratamento preventivo da enxaqueca crônica, os pacientes brasileiros 
puderam ter mais uma opção no combate à doença. A introdução da toxina botulínica no arsenal terapêutico 
desse transtorno trouxe um grande alívio para essas pessoas. 

ENTREGANDO O MELHOR

Quando surgiu no mercado, o BOTOX® foi um marco muito forte na indústria farmacêutica. Só se falava em 
BOTOX® e todos queriam saber o que era aquilo. Paulatinamente, os pacientes e a comunidade médica foram 
descobrindo que BOTOX® não era um produto utilizado apenas para amenizar rugas e passaram a tomar conheci-
mento, também, de suas eficientes indicações terapêuticas. Isso marcava uma diferença importante. Quem estava 
acostumado com produtos de prescrição e dispensação em farmácia, passou a conhecer um medicamento revolu-
cionário capaz de ser utilizado pelo profissional médico no hospital, ou na clínica, ou no consultório. 

Com o passar do tempo, o BOTOX® se consolidou. Não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos e, 
depois, Europa. E continua crescendo. Na indústria farmacêutica é difícil encontrar um produto que, depois de 25 
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AVAL DO PROFESSOR 
A cirurgia plástica da face, conhecida como minilifting ou ritidoplastia, é um procedimento que, até 
para os mais habilidosos cirurgiões, demanda mais tempo e um cuidado maior. É uma cirurgia em 
que você quer se superar no resultado, oferecendo ao paciente o que há de melhor. Após a cirurgia, 
sempre houve um questionário [para avaliar a] satisfação do paciente. “Mas, doutor, quando eu faço 
assim essas rugas não sumiram; quando eu levanto a testa, ainda tem ruga.” Isso era como uma faca-
da na alma, porque você tinha se dedicado tanto, mas ainda não havia conseguido o objetivo: o mais 
importante não é aquilo que você acha como resultado, mas o que o paciente sente. [À época,] no 
Brasil, estavam começando a usar o BOTOX® da Allergan para espasticidade, ou seja, era o pessoal 
da neurologia e da fisiatria que estava usando. Eu sabia, e todo mundo sabia, que, dependendo da 
dose, a toxina botulínica pode matar. De 1992 a 1995, [apliquei BOTOX®] em vários pacientes. Eles 
adoravam, mas tinham que fazer uma foto pré e uma foto pós [aplicação]. Tínhamos classificado 21 
pacientes, que acompanhamos durante dois anos. Nisso, escrevi um trabalho para ser apresentado a 
um congresso mundial [de cirurgia plástica] em Nova York, em 1995. Foi um dos maiores sofrimen-
tos que tive na vida. Eu já tinha trabalhos de ponta, anteriormente publicados nos Estados Unidos, 
sobre enxerto de gordura. Por isso, muitos colegas conheciam o meu nome. E ao apresentar uma 
toxina para resolver problemas nas rugas da face, tinha gente que só faltou me matar dentro do 
congresso. Depois da apresentação, a primeira pessoa a se manifestar pediu a palavra e perguntou: 
“Doctor Matsudo, are you crazy?”. Ou seja, quase uma agressão. “Como o senhor está injetando ve-
neno nos pacientes para acabar com rugas?”. Aí eu precisei explicar que, como tudo na vida, depen-
de da dose; que a água, quando usada em excesso, também pode matar por afogamento, e a falta dela 
pode matar por desidratação. Durante esses quinze minutos de fama, lá no palco, sendo agredido de 
todas as formas, consegui chamar a atenção de um editor. Eu desci do púlpito e ele falou: “Doutor, 
sou o editor-chefe da revista Aesthetic Plastic Surgery. O senhor já tem isso publicado?” Eu disse: “Não, 
é inédito”. “Eu quero publicar esse trabalho na revista.” Mandei o material, com as fotos originais 
em preto e branco, para ele analisar. Foi publicado em três meses, um recorde. Essa publicação é de 
1996, e coincidiu com um congresso brasileiro [de cirurgia plástica onde] eu apresentei o trabalho. 
Para a minha sorte, o professor Ivo Pitanguy [1926-2016] estava na sala e mandou um recado, por 
meio de um amigo comum, de que gostaria de almoçar comigo, mas que eu levasse todo o material 
[da apresentação]. A revista publicada nos Estados Unidos estava fazendo sucesso entre os nossos 
pares como uma novidade, e o professor Pitanguy gostou e deu o seu aval: “Você vai dar uma aula 
lá na minha clínica sobre esse tema e fazer a aplicação”. Isso foi um peso muito grande, porque ser 
reconhecido pelos seus pares é uma coisa importantíssima, mas ser reconhecido pelo professor 
Pitanguy é muito mais. De lá para cá, são alguns anos em que a toxina é utilizada cada dia mais, não 
só na área da face, como também para outras indicações corporais. 
Paulo Matsudo

MEDICAMENTO LONGEVO
Eu comecei a trabalhar na Allergan com o BOTOX®, 
por isso sou apaixonada pelo produto e acho incrível a 
forma como ele se renova ano após ano, mesmo sendo 
um produto com mais de vinte anos de existência. Não 
existe nada no consultório do médico que faz o que ele 
faz. Por isso continua tendo o seu espaço, a sua força, e 
mais do que isso: o potencial dele em relação a novas 
indicações – que não têm a ver com a parte estética, mas 
com a parte terapêutica – é muito promissor. É incrível 
pensar num produto com tantos anos de mercado e que 
tem potencial de ir se renovando dessa forma. E mesmo 
na área estética, com tantas novas tecnologias sendo 
liberadas a cada ano, ele continua sendo único naquilo 
que ele proporciona ao paciente. 
Cristiane Rubiniak
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Associando o entendimento de que o processo de envelhecimento facial é dinâmico, com a preocupação com 
a segurança envolvida nesses procedimentos, a Allergan concentrou suas pesquisas em preenchedores à base 
de ácido hialurônico, substância encontrada naturalmente no corpo humano. Esses produtos são reconhecida-
mente biodegradáveis e com parâmetros de segurança bem estabelecidos, bastante diferentes dos preenchedores 
não-biodegradáveis, muito utilizados no passado e que estavam associados a complicações várias. 

O ácido hialurônico é uma substância presente em grande parte dos organismos vivos. Ele é um dos principais 
compostos de tecidos, como pele e articulações, além de ser naturalmente degradado pela hialuronidase endóge-
na e pelos radicais livres.

O surgimento desses preenchedores representou uma revolução no processo de rejuvenescimento. Associado 
ao BOTOX®, eles permitem um tratamento global da face, atuando em diversas etapas do processo de envelheci-
mento. Por isso, a combinação de preenchedores e BOTOX® é um dos maiores aliados do rejuvenescimento, com 
grande eficácia e satisfação dos pacientes.

Com a evolução do mercado de medicina estética, a Allergan ampliou seu portfólio de produtos e passou a ofere-
cer aos clientes brasileiros também implantes de silicone, NATRELLE® e CUI®, além de ter lançado o LATISSE®, 
tratamento que atua na fase de crescimento dos cílios, proporcionando uma verdadeira mudança em compri-
mento, pigmentação e espessura.

Tudo somado, a Allergan quer ser a escolhida. Para ser escolhida, tem que entregar o melhor.
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PARCERIA PROFÍCUA
Quando o BOTOX® foi aprovado no Brasil eu já estava na empresa, mas na área industrial. Foi a partir 
de estudos que a área de pesquisa, nos Estados Unidos, começou a enxergar outros potenciais usos 
para o produto. Foi observado que causava uma melhora nas rugas, aí veio a indicação cosmética; 
depois veio toda a parte de distonia, de espasmo, e foi expandindo. Hoje nós temos indicações em 
urologia, em migrânea crônica, além da indicação cosmética e da indicação em espasticidade. E 
novas indicações estão sendo estudadas. Houve mesmo essa mudança, porque quando se falava 
em toxina botulínica, a princípio todo mundo tinha medo. “Como vou fazer uso de uma toxina? 
Quais os riscos que isso pode me trazer?” Até por conta de não ser possível falar diretamente com o 
paciente, a Allergan, desde o início, teve foco na educação médica. Foi um trabalho de formiguinha, 
de começar com médicos parceiros, de mostrar o uso do produto tanto na área terapêutica quanto 
na cosmética. Só que a área cosmética e de beleza sempre teve uma visibilidade [midiática] maior. O 
assunto é muito mais fácil de se falar, porque na área terapêutica são terapias muitas vezes difíceis, 
graves. Foi um trabalho passo a passo, muito pautado nos médicos, no conhecimento científico, 
educando os médicos sobre como o produto atua – até porque o cliente primeiro, aquele que compra, 
é o médico, não o paciente. BOTOX® é um produto que só acontece por conta do trabalho do médico. 
A Allergan foi construindo de forma muito sólida esse crescimento, pautado na parceria com os 
médicos, na educação continuada, e até hoje é assim. Hoje temos um time enorme lidando com 
BOTOX®, é um orgulho ver o trabalho. A Allergan é uma empresa que pouco se vê na mídia, mas que 
ao longo desses anos vem crescendo sempre acreditando no trabalho em parceria com a comunidade 
científica. 
Paula Marques
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A MELHOR RECOMPENSA
[Em 2002], eu tive o primeiro contato com a toxina botulínica. Fiz um curso na divisão de 
Medicina de Reabilitação da USP e começamos o uso da toxina botulínica nos pacientes 
portadores de espasticidade. Era totalmente novo em termos de mundo e no Brasil, também.  
Fiz meu treinamento todo com o BOTOX® e veio esse namoro e a paixão por ele. Tive 
recentemente uma paciente com sequela de AVC, vinte anos de tratamento e estabilizada. Depois 
que ela já deambulava com muita dificuldade, a mão não abria e nem higiene ela conseguia fazer. 
Começamos o tratamento com a toxina associada a outras terapias físicas e a paciente melhorou 
de um tal jeito que, hoje, ela tem um movimento voluntário na mão que não conseguia ver, por 
causa da espasticidade. Agora ela consegue mexer os dedos. Para ela é maravilhoso, porque fazia 
vinte anos que ela não via a mão mexer. E o andar: com a aplicação, ela ganhou muita estabilidade 
e consegue pular. Imagine uma paciente de seus 50 anos que chega ao meu consultório e começa 
a pular na porta? Pular! Isso é muito recompensador, emociona a gente. O BOTOX® e a Allergan 
tiveram um papel fundamental no paciente portador de lesão de neurônio motor superior. 
Tiraram a pessoa de dentro de casa, escondida, enclausurada, e a jogaram de novo para a sociedade. 
A qualidade de vida transborda. O BOTOX® me introduziu nesse novo mundo de terapia. E uma 
das coisas interessantes da toxina botulínica é que ela está em constante evolução, multiplicaram-
se as indicações. A quantidade de patologias que são beneficiadas com a toxina é alguma coisa 
fenomenal. Nós ainda estamos apenas engatinhando no processo. 
Suely Mitiko

A IMPORTÂNCIA DE CADA UM
Na Allergan, o atendimento ao cliente crescia muito em função do 
crescimento das vendas do BOTOX®, que é um produto lindo, com o qual 
todos nós temos muito orgulho de trabalhar. E uma coisa muito importante 
é que nós só conseguiríamos essa unidade da equipe se todo mundo estivesse 
dividindo a mesma responsabilidade, os mesmos objetivos, entendendo aonde 
nós podemos chegar. Sempre tive a necessidade de entender de onde vem a 
importância do que eu faço e para onde vai, quais serão as pessoas, as áreas ou 
os processos afetados. As pessoas precisam entender por que elas estão aqui, 
por que elas são necessárias e qual a importância do que elas fazem. Eu sempre 
tratei de conversar muito com as pessoas da minha equipe para mostrar a 
importância do nosso trabalho, para que todos tivéssemos orgulho do que 
fazíamos. E sobre qual é o impacto do nosso trabalho na vida dos clientes, 
pacientes principalmente, porque trabalhamos com produtos farmacêuticos 
para dar melhor qualidade de vida às pessoas que deles fazem uso. 
Lika Matsumura

DIÁLOGO ALINHADO
O que nós percebíamos, lá atrás, era que havia médicos que usavam de forma 
errada o BOTOX®. Comentavam: “O BOTOX® não funciona”. Na verdade, muitas 
vezes a aplicação é que não era bem-feita. Por isso começamos a intensificar os 
workshops, que foi uma forma de melhorar a efetivação do produto no mercado. 
O passo seguinte era ter um acompanhamento desses médicos por parte de um 
médico da Allergan, que passava as orientações de como tinha que ser feito. 
Renata Orlandi
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CASAMENTO PERFEITO
BOTOX® não é um tratamento limitado à diminuição da contração muscular e alívio das 
rugas; significa tratar com a questão da autoestima, do querer se cuidar. A coisa vai muito 
além da toxina – que já é muita coisa, de tão importante que é. O que me encanta nessa 
profissão é o que você descobre, às vezes acidentalmente: a coisa começa de uma forma 
e vai para outra. [Foi o que] a Jean Carruthers, esse gênio, e também Alastair, o marido 
dela, ambos canadenses, sacaram. A primeira indicação do BOTOX® foi para estrabismo, 
quer dizer, uma questão terapêutica. Até o momento em que a Jean, fazendo revisão nos 
primeiros pacientes pesquisados, tem o estalo – e aí a sua genialidade: além do olhar estar 
mais correto do que antes, o paciente começa a ter menos rugas e dá essa informação a 
ela: “Eu estou tão bem que acho que eu estou até mais jovem”. Claro, relaxa a musculatura 
e, por isso, menos rugas. Quando eles publicam o primeiro artigo sobre o tratamento de 
rugas com BOTOX®, no início da década de 1990, foi um boom. Isso mudou tudo. Tenho 
o prazer de ser amigo pessoal do casal e ter um capítulo no último livro deles. Foi uma 
grande honra para mim porque eles são uma referência para todos nós. Quando eu fiz 
dermatologia, já se falava em BOTOX® e preenchimento para tratamentos, mas era uma 
coisa meio proibida. Eu tenho dezoito anos de dermatologia agora e, uma década antes 
da minha, era proibido falar em qualquer questão cosmética. Não se podia falar em creme 
para melhorar a pele que a pessoa era expulsa da residência de dermatologia – era mais 
ou menos assim. A minha época já foi um pouco mais aberta e os tratamentos cosméticos 
começaram a ganhar força. Nós transformamos vidas. Volta e meia um paciente chora 
comigo porque está feliz. Para mim, isso tudo é arte: melhorar o formato do rosto, repor 
a perda de volume que vamos tendo com o tempo. Isso tudo hoje é possível com o 
preenchedor e com o BOTOX® para ajudar.
André Braz
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ANTES E DEPOIS
[Trabalhar em fisiatria] é exercer a medicina da maneira mais completa possível, é o sonho que eu 
tinha quando criança. Porque quando se analisa uma pessoa incapacitada, cuidamos não só da parte 
biológica como também dos aspectos psicológicos e sociais dessa pessoa. Também porque, hoje 
em dia, o médico não detém o conhecimento total sobre uma pessoa doente. Ele precisa de uma 
equipe. E trabalhar em equipe é gratificante. Poder ver os aspectos sociais, psicológicos e clínicos 
me incentivou para a fisiatria, que eu faço há mais de trinta anos. No começo, 80% desses pacientes 
eram pessoas com sequelas do sistema nervoso central – uma pessoa que teve um traumatismo 
cranioencefálico, ou um acidente vascular cerebral, ou uma criança com sequela de paralisia 
cerebral. A maioria tem distúrbios chamados espásticos, o aumento de tônus – popularmente, 
músculos duros. E isso interferia muito no tratamento dos pacientes, que tinham dificuldade para se 
recuperar e participar de um centro de reabilitação. Era muito complicado e, para dizer a verdade, até 
desestimulante atender essas pessoas com grandes incapacidades. Com o advento do BOTOX®, que 
está há 25 anos no mercado, houve uma mudança de paradigma. Eu acredito que foi aí que houve 
um ano zero para reabilitação desses pacientes. A fisiatria pode ser marcada no Brasil entre o antes e 
o depois do advento do BOTOX®. 
Regina Chueire

PESQUISA PROFUNDA
Eu sempre me interessei por tratar o paciente que tem espasticidade, que é o aumento de tônus 
que faz o músculo ficar muito rígido, e aí a pessoa tem muita dificuldade do ponto de vista motor. 
Os tratamentos que tínhamos à época eram muito insatisfatórios, e eu me interessei em pesquisar 
o que se poderia fazer por esses pacientes em termos de reabilitação. Comecei a pesquisar. Foi 
quando saíram os primeiros trabalhos nos Estados Unidos sobre a aplicação de toxina botulínica. 
Ninguém fazia isso no Brasil. Tentei entrar em contato com a Allergan, nos Estados Unidos, para 
saber melhor o que era essa toxina, como funcionava. Nesse tempo, eu era presidente da Sociedade 
Paulista de Medicina Física e Reabilitação e a Allergan Brasil me procurou, porque eles estavam 
trazendo a indicação de espasticidade para o Brasil e queriam o contato de médicos fisiatras. Foi 
uma coincidência das estrelas. Fui para os Estados Unidos fazer um curso de aplicação de toxina 
botulínica e, quando voltei, comecei a aplicar. E os resultados foram maravilhosos. Eu então virei 
uma locomotiva de estudar, publicar e me aprimorar. [Enquanto isso] fui evoluindo nos usos da 
toxina. O foco do meu estudo é espasticidade, mas hoje em dia trato praticamente tudo que se pode 
tratar com a toxina, porque ela foi o alvo dos meus estudos durante mais de vinte anos. Eu passei 
a estudar toxina botulínica, viver toxina botulínica, acordar e dormir toxina botulínica. A toxina 
botulínica é um divisor de águas. Há um tratamento de reabilitação antes do advento da toxina e 
outro depois. Fez uma diferença brutal para os pacientes, da água para o vinho. É um passo enorme 
entre uma coisa e outra, quer dizer, a toxina botulínica se mostrou não um relaxante muscular, mas 
um produto que bloqueia neurotransmissores: você trata dores, trata hiperidrose, relaxa músculo. É 
um produto fantástico. 
Matilde Sposito
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MÍDIAS DIGITAIS E SAÚDE

O paciente, em geral, é carente de informação. E a informação de qualidade é sempre muito importante porque 
ajuda o paciente a ser direcionado ao médico correto, ou para o tratamento que irá trazer-lhe maior benefício. 
A comunicação de saúde, por sua vez, tem muito a evoluir nas mídias digitais por duas razões principais: uma, 
porque é cada vez mais comum o paciente recorrer à internet em busca de informação sobre um sintoma, por 
exemplo; outra, porque ainda existe muita informação errada ou insuficiente disponível na rede. 

A Allergan acredita que também cabe à indústria levar à sociedade uma informação correta, de boa qualidade, 
sem qualquer conotação de que está vendendo medicamento – afinal de contas, no caso do BOTOX® e em 
muitos outros, trata-se de medicamentos sob prescrição. De toda forma, oferecer ao paciente informações 
acuradas sobre o tema que procura vai ajudá-lo a conhecer mais sobre a doença, a encurtar o tempo transcorrido 
até que ele ou ela sejam direcionados ao médico adequado e, principalmente, a abreviar o seu sofrimento. 

É com esse espírito que a Allergan apoia a existência de sites na web dedicados a prestar um relevante serviço 
público. São eles:

• Além da Beleza www.alemdabeleza.com.br  
É uma iniciativa na área de medicina estética que oferece ideias sobre 
comportamento, dicas de saúde, bem-estar e beleza, além de apresentar 
histórias inspiradoras de transformação.

• Controle Urinário www.controleurinario.com.br 
É uma plataforma criada para falar sobre incontinência urinária e discutir os 
mitos e verdades a respeito da bexiga hiperativa.

• Enxaqueca Crônica www.enxaquecacronica.com.br 
O projeto envolve uma plataforma para falar sobre a doença, traz entrevistas 
com médicos que são referência na terapia e ali estão colocadas muito 
claramente as diferenças entre as dores de cabeça e o que é, efetivamente, a 
enxaqueca crônica.

• Visão em Dia www.visaoemdia.com.br 
O site oferece um completo painel sobre a saúde ocular, com muita 
informação e serviços de qualidade.

• Viver Mais www.vivermaisallergan.com.br 
É um canal da Allergan voltado para o paciente com glaucoma. A plataforma 
dispõe de um abrangente conteúdo e de uma série de ferramentas, como um 
aplicativo para lembrar o paciente de pingar o colírio para o tratamento de 
sua doença.

As métricas de audiência dessas plataformas são muito expressivas, o que demonstra 
o quanto o público leigo demanda informação de boa qualidade. O fato é que, no 
oceano informativo disponível no ambiente digital, é preciso alguém que saiba 
separar o joio do trigo. É o que fazem essas iniciativas impulsionadas pela Allergan.
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OUTRA ABORDAGEM 
O BOTOX® é um grande marco: mudou a dermatologia, mudou a medicina sob o 
olhar estético e possibilitou que tivéssemos mais autoestima, mais qualidade de 
vida. Principalmente, por não precisar de técnicas invasivas e poder dar ao paciente 
uma melhora estética, visual, praticamente com algumas picadas. Mas não foi tão 
simples como é hoje. As pessoas olhavam para o BOTOX® como uma coisa venenosa. 
Precisou de muito entendimento e muita mídia para que a população leiga mudasse 
esse conceito. A partir daí, aquela medicina que era fundamentalmente cirúrgica, 
que teve um papel muito importante por conta da cirurgia plástica no Brasil, 
ela muda de aspecto porque conseguimos começar um rejuvenescimento sem a 
característica intervencionista. Para nós, dermatologistas, isso muda totalmente a 
abordagem com o paciente. O BOTOX® associado a preenchedores foi um grande 
marco para a dermatologia, sem dúvida. E, com a Allergan, foi um encontro de almas 
e de propósitos. É uma empresa que sempre me deu muita segurança. 
Shirlei Borelli

LEQUE DE APLICAÇÕES
Eu me lembro das primeiras notícias sobre o BOTOX®. Era um caminho 
completamente inusitado, ninguém tinha pensado nisso. O casal Carruthers, ela 
oftalmologista e ele, dermatologista, na mesa do jantar, ela comentou que seus 
pacientes de estrabismo estavam perdendo as rugas na testa. E o marido achou 
aquilo interessante. O BOTOX® já existia há tempos, era usado em sequelas de AVC, 
em oftalmologia, e aí se descobriu esse uso cosmético que despertou até uma certa 
reação dos médicos de outras especialidades, [isto é,] rejuvenescer o rosto à custa 
de paralisação parcial de um músculo, com a contração de outro. Era uma coisa 
espetacular. E veio todo aquele frisson. Quando o paciente resolvia submeter-se 
à aplicação do BOTOX®, não é como hoje, que todo mundo entende um pouco, 
tem um parente ou uma amiga que fez. No começo, não havia tanta gente que já 
tivesse se submetido [ao tratamento]. E o resultado era espetacular porque nunca 
se havia conseguido antes, mesmo com a cirurgia plástica, por exemplo, [eliminar] 
rugas na testa ou rugas na lateral dos olhos. [Isso] nos dava o maior prestígio 
porque o BOTOX® era novo, então nós aparecíamos aos olhos da paciente como 
verdadeiros artistas. Hoje em dia, dificilmente vem alguém que não sabia de nada 
sobre o BOTOX®. E a cada ano surgem aplicações outras que não a cosmiatria. A 
toxina botulínica para o dermatologista e na cirurgia plástica já deu muito. Nós 
continuaremos usando porque não há nada semelhante. Outros recursos nós 
usamos com muito gosto, como os próprios preenchimentos. Eu sou uma grande 
adepta dos preenchimentos da Allergan, que trouxeram um refinamento, uma 
durabilidade, uma flexibilidade do ácido hialurônico incomparável em toda a linha 
JUVÉDERM® com as suas nuances. Espero que eles lancem mais produtos densos 
de uso corporal, por exemplo. A toxina botulínica tem nos dado muito, mas eu acho 
que novos campos de aplicação serão em outras especialidades, já que nós aplicamos 
BOTOX® em várias áreas. Aplicamos para transpiração; há urologistas usando para 
bexiga hiperativa. Na dermatologia, acho que nós não podemos pedir mais do que o 
que já estamos usando. 
Ligia Kogos
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BOTOX® é aprovado pela 
ANVISA como a primeira 
toxina botulínica para o 
tratamento preventivo da 
migrânea crônica. 

Comemoração dos 25 anos 
de BOTOX® no Brasil.

BOTOX® é a única toxina 
botulínica aprovada pela 
ANVISA para bexiga 
hiperativa neurogênica.

BOTOX® é a única toxina 
botulínica aprovada 
no Brasil para bexiga 
hiperativa idiopática

2009 2011 2014 2017

LINHA DO TEMPO DO BOTOX®

Allergan apresenta 
BOTOX®, a primeira 
toxina botulínica 
aprovada pelo FDA para 
tratar blefaroespasmo e 
estrabismo. 

BOTOX® é aprovado pela 
ANVISA para linhas faciais 
hipercinéticas, distonia 
cervical, espasmo hemifacial, 
espasticidade (pós-AVC e na 
paralisia cerebral infantil) e 
hiperhidrose (palmar e axilar)

BOTOX® é aprovado pela 
ANVISA para distonia e 
estrabismo.

1989 1992 2000
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ESTÉTICA E TERAPÊUTICA 
A educação médica continuada é o compromisso que a companhia tem em fazer com que 
o médico possa usar o nosso produto da melhor forma possível e oferecer para o paciente o 
melhor resultado. Quando olhamos para a área estética, por exemplo, existem aberrações 
com resultados estéticos muito mal feitos. O que a Allergan faz é trabalhar muito próximo 
com a classe médica e buscar disseminar as melhores técnicas de aplicação [de BOTOX® 
e preenchedores] e ajudá-los também na parte de avaliação, para evitar resultados que 
não sejam satisfatórios. No final das contas, esse é um mercado farmacêutico, mas é um 
mercado de consumo, porque é algo que você faz não porque precisa, mas porque quer 
cuidar da sua aparência. Nesse sentido, cuidar para que o paciente saia o mais satisfeito 
possível e queira seguir no tratamento é extremamente importante. Sem dúvida, essa 
plataforma diferencia a companhia. Até pelo tempo de mercado [do BOTOX®], as técnicas 
vão evoluindo ao longo do tempo e existe um grande aprendizado em relação ao que dá 
certo e o que dá errado com os produtos. Aprender em cima desses casos, e disseminar 
também o que há de novo, é algo que nós exploramos de uma forma bastante ativa. Na 
parte terapêutica, a aplicação [do BOTOX®] é mais multidisciplinar. Muitas vezes, como 
no caso de migrânea, é uma técnica nova, são pontos novos. Existem objetivos diferentes, 
mas a plataforma dissemina a melhor forma de utilizar o nosso produto e obter o melhor 
resultado para o paciente: isso é comum para ambas as divisões. 
Cristiane Rubiniak

A pedra de toque dos bons serviços prestados pela Allergan aos pacientes que utilizam seus produtos atende 
pelo nome conceitual de educação médica continuada. Trata-se de uma plataforma de conhecimento única, 

que se traduz numa intensa parceria entre uma indústria farmacêutica de ponta e a classe médica. Isso significa 
elaboração de cursos, seminários, simpósios; implica apoio a congressos médicos, montagem de estandes e pa-
trocínio direto na promoção de conferências nacionais e internacionais; pressupõe criterioso treinamento das 
equipes da Allergan com vistas à melhor interlocução possível com os médicos.

Educação médica continuada é um pilar fundamental para os negócios da Allergan. A companhia acredita que só 
o médico bem informado, bem treinado, e continuamente conhecedor das novas tecnologias, é o que fará melhor 
uso de seus produtos. A Allergan busca sempre proporcionar a informação mais atualizada para os profissionais 
que utilizam seus medicamentos. Isto está no DNA da empresa. Por essa razão, a companhia mantém equipes que 
trabalham dedicadas a prover educação para os médicos, para que eles utilizem bem os produtos e o paciente 
esteja feliz. Para tanto, utiliza profissionais da saúde que são capacitados por outros profissionais da Allergan, e 
que vão compartir informações com os seus colegas. É um grupo de pessoas que atua para que o médico confie 
nos produtos e na informação que a Allergan entrega. 

Quem mais lucra com isso? A resposta é simples: os pacientes.

No conjunto das indústrias farmacêuticas em operação no Brasil, a Allergan destaca-se pelo seu decisivo dife-
rencial: é uma empresa do conhecimento e da inovação que tomou a iniciativa de criar sólidos mecanismos de 
compartilhamento de seus saberes com a classe médica. A troca de experiências que daí decorre tem um objetivo 
comum: prestar o melhor e mais qualificado atendimento ao paciente, tanto na área terapêutica quanto na área 
estética.

O médico é o interlocutor entre a empresa e o paciente. E para a Allergan sempre foi muito claro: a decisão final 
sobre a utilização ou não de determinado medicamento é do médico. A empresa se limita a levar aos médicos a 
melhor informação, os produtos mais estudados, os estudos clínicos mais consistentes. Com isso, eles tomam 
decisões com total segurança. 
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MISSÃO DE EDUCAR
Desenvolvemos uma série de projetos que envolveram treinamentos de vários urologistas 
no Brasil inteiro. Viajei para todas as regiões do Brasil mais de uma vez, um monte de locais 
para treinamento dos médicos. Não tenho nem ideia de quantos eventos foram realizados, 
mas eu participei, com certeza, da maioria deles. Outros urologistas que foram se destacando 
no tratamento de disfunções miccionais também passaram a fazer parte do grupo de 
disseminação de informações. Foi um processo muito amplo, uma operação gigante do 
ponto de vista do número de pessoas que participaram dos treinamentos. [A Allergan tem] 
um papel muito bom na educação médica. Isso só se consegue por meio de uma empresa 
que invista nesse sentido. A partir do momento em que a empresa não investe, então passa-
se a depender unicamente da parte científica acadêmica ou das sociedades médicas, como 
a Sociedade Brasileira de Urologia ou as de outras especialidades. E aí, qual é o problema? 
O problema é econômico, porque é muito caro. Hoje eu estava em Natal e na semana 
seguinte em Porto Alegre; depois estaria no Mato Grosso, depois em Brasília, voltava para 
Belo Horizonte, daí para o Rio de Janeiro, depois Fortaleza, volta para São Paulo, vou para 
Ribeirão Preto, Rio Preto, Sorocaba, Campinas... Você vai se deslocando e isso tem um custo 
alto. Se não há um patrocínio, não se consegue fazer. Mesmo as sociedades de especialidades 
médicas dependem desses subsídios de empresas para poder passar informações, seja num 
congresso, seja num curso de extensão. O programa de educação continuada da Allergan 
foi algo realmente muito grande: muitos eventos, muitos médicos treinados que passaram 
a realizar o procedimento e não só isso: até a conviver mais com o diagnóstico de bexiga 
hiperativa. O início do uso do BOTOX® para tratamento das disfunções miccionais foi um 
divisor de águas: ele passa a ser a opção de procedimento minimamente invasivo, de caráter 
ambulatorial. Ter essa possibilidade é muito importante. 
José Carlos Truzzi

TOQUE DE MESTRE
O investimento em educação médica continuada é 
o investimento mais importante que a Allergan fez, 
faz e continuará fazendo. A Allergan hoje é o maior e 
melhor provedor de conhecimento para o médico que 
cuida da área estética no Brasil. Isso é muito importante, 
deve continuar, e deve estimular, inclusive, pesquisas e 
clinical trials nessa área. A Allergan se diferencia muito 
dos concorrentes com essas ações, porque ela dá valor à 
prática médica; faz com que o médico se diferencie, que 
ele faça os procedimentos de forma mais segura e eficiente 
e, assim, oferecer aos pacientes um tratamento melhor, 
sem riscos ou eventos adversos. É algo que a Allergan faz 
com maestria. 
Odair Homma
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VIA SATÉLITE
Eu ouvia bastante falar em Allergan porque era um laboratório grande, sério, com produtos 
importantes no campo em que atuo. Mas fiquei mais próximo dela quando o [então] presidente da 
Allergan no Brasil, Nelson Marques, veio com dois outros jovens, Mauro Naddeo e Pedro Toledo, 
conversar comigo: “Remo, queremos impulsionar a Allergan de forma ética e correta. E gostaríamos 
de ter você como consultor”. Eu era muito jovem, e disse: “Não falo de produto a não ser que eu 
faça a pesquisa, mas acho que vocês poderiam investir em educação médica continuada: investir 
em programas, cursos, palestras e simpósios para divulgar mais facilmente o conhecimento 
médico”. E fiquei impressionado com o Pedro Toledo e o Mauro Naddeo, dois jovens que abraçaram 
imediatamente a ideia, ambos extremamente proativos, querendo inovação, querendo quebrar a 
rotina das coisas. Foi ótimo trabalhar com eles desde o começo. Nós criamos um programa chamado 
“Six Targets in Glaucoma Management”, ou seja, os seis objetivos no tratamento do glaucoma. Daí 
veio a ideia do programa “Guerra nas Estrelas”, baseado no filme Star Wars. Minha palestra começava 
com a música do Star Wars: “No ano 2000, o império da cegueira planejou a invasão à Terra. Depois 
dessa invasão, seis  milhões de pessoas ficaram cegas, até que os líderes atuais resolveram desenvolver 
seis estratégias para derrotar esse inimigo sombrio que é a cegueira”. A Allergan imediatamente 
encampou isso. O segundo projeto foi o diagnóstico de glaucoma pelo nervo óptico, que eu criei. Não 
era possível que 50% a 60% do diagnóstico da doença não pudesse ser feito no consultório porque 
era baseado na medida de pressão, e a medida de pressão flutua. Pensei: “Já que eu não posso pegar 
um ladrão em flagrante, que seria a pressão, vou ver se a sua casa foi roubada, se está faltando alguma 
coisa”. Existiam 27 sinais de glaucoma na época. Eu consegui, depois de uns sete anos de estudo e mais 
de mil fotografias do nervo óptico, selecionar cinco sinais. Se você tiver um desses sinais, você tem 
glaucoma, independentemente se a pressão é alta ou baixa. Olhando o seu fundo de olho, eu sei se 
você tem glaucoma ou não, não preciso mais me basear na pressão. A pressão é crucial para tratar, mas 
não para o diagnóstico. Quando eu mostrei isso, recebi homenagens no mundo todo. Imediatamente a 
Allergan propôs: “Vamos fazer [uma apresentação] via satélite”. E foi a primeira vez que se transmitiu, 
via satélite, em imagens 3D, todos esses cinco sinais, explicando o significado de cada um deles, 
para mais de 3.200 colegas na América Latina. A Allergan prestigiou o que havíamos combinado, de 
incentivar a educação médica continuada. E nunca, em hipótese alguma, a Allergan se manifestou em 
algumas das minhas atividades científicas. Eu sempre tive a liberdade de pesquisar o que eu queria, 
e nem podia ser o contrário. Eles sempre apoiaram, não só a mim, mas a todos os indivíduos que se 
dedicavam a essa parte de ensino e pesquisa dentro da oftalmologia. 
Remo Susanna

QUALIDADE DE VIDA
A educação médica continuada tem um grande valor para o mercado. 
É uma das nossas principais ações. A indústria farmacêutica leva 
muito conhecimento, capacitação e informação para a área médica. 
Um dos nossos principais serviços é colaborar com a área médica no 
conhecimento de novas formas de tratamento. Nisso a Allergan tem 
realmente uma visão bastante estratégica – de apoiar o profissional 
médico a conhecer as novas possibilidades de tratamento, capacitá-los 
para que eles também sejam melhores profissionais e possam oferecer 
mais formas de tratamento aos seus pacientes. [Isso significa] mais 
qualidade de vida para os pacientes. 
Lika Matsumura
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CONVIVÊNCIA HISTÓRICA
Essa história de amor começou em 1973, quando a Allergan comprou no Brasil o Laboratório Lok. 
Desde então, ela começou a ter um papel muito importante junto aos oftalmologistas. Em 1997, 
a Allergan lançou o primeiro produto da linha médica desenvolvido dentro de seus laboratórios 
para o glaucoma, o ALPHAGAN®. A brimonidina é uma droga que auxiliou muito a prevenção da 
cegueira pelo glaucoma. Desde esse momento, nós começamos a ter uma grande parceria. A Allergan 
desenvolve produtos e desenvolver produto é uma coisa muito cara, [exige] muito investimento. 
Entre o descobrimento da molécula e a chegada de um produto à prateleira da farmácia, são dez 
anos. Cada cinco mil moléculas desenvolvidas, dez se tornam produtos comerciais. Dos dez, três 
dão lucro. A Allergan vem constantemente fazendo e lançando novos produtos. A vida média da 
população tem aumentado e, logicamente, o desenvolvimento da medicina. Mas o desenvolvimento 
da indústria farmacêutica também é muito importante nesse processo. A Allergan tem uma grande 
responsabilidade social não só em relação à sustentabilidade, mas também por colaborar com a 
formação médica – e, aí, tem um papel muito importante na comunhão de interesses existente entre 
indústria, oftalmologistas e médicos. Eu presidi o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e nós tivemos 
grandes congressos nacionais com a participação da Allergan, viabilizando uma série de sonhos e a 
possibilidade da transmissão de conhecimentos. Isso é muito importante. A Allergan tem colaborado 
em congressos e jornadas, tem colaborado em publicações médicas e desempenhado um papel muito 
importante com o jovem médico, o que é fundamental para que tenhamos pessoal de boa qualidade. E a 
Allergan tem, desde 1973, uma comunhão com a oftalmologia brasileira. No Brasil, ainda dependemos 
essencialmente dessa parceria com a indústria. Cabe à indústria viabilizar o evento; cabe à classe 
médica colocar o conteúdo nesse evento. E nós temos uma parceria muito ética com a Allergan. 
Paulo Augusto de Arruda Mello

INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO MÉDICA

A compulsão pela informação de qualidade, que vai gerar conhecimento aplicado ao bem-estar dos pacientes, 
perpassa todas as áreas da companhia. É também por isso que a Allergan apoia tantos eventos e promove tantos 
cursos, internos e externos, destinados a um público diversificado de colaboradores, consultores, médicos parcei-
ros e classe médica em geral. 

Existem várias formas de cursos. Um tipo bastante comum, e que os médicos solicitam muito, são os chamados 
Hands On. No caso das aplicações de BOTOX® e OZURDEX®, por exemplo, o médico quer conhecer o produto e 
a técnica, mas, mais do que isso, quer ver um médico que fala pela Allergan injetando, e ele também quer fazer o 
procedimento. Depois que faz o procedimento e apreende qual a melhor forma de utilizar os produtos da Aller-
gan, o médico passa a incorporar esse conhecimento ao seu dia a dia. Não existe nada melhor do que o aprendiza-
do na prática, e por isso os Hands On são muito procurados. 

Há também os treinamentos conceituais, em sala de aula e sem pacientes, quando o médico quer entender o que 
a Allergan está oferecendo como tecnologia ou como informação. São possíveis também cursos mais complexos, 
como, por exemplo, quando o médico treinador fez um procedimento numa sala cirúrgica, transmitindo as ima-
gens por circuito fechado de TV. Os médicos que assistem à ação podem ver, com detalhe, como o treinador trata 
o paciente e qual técnica utiliza. 

Os eventos externos de maior visibilidade são os realizados em combinação com instituições médicas de renome, 
como as sociedades brasileiras de Dermatologia, de Cirurgia Plástica, de Neurologia, de Medicina Física e Reabili-
tação, de Oftalmologia, de Glaucoma e de Retina e Vítreo. São, todas, grandes parceiras da Allergan.
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CONTRATO SOCIAL COM OS PACIENTES

A Allergan tem o compromisso irrenunciável de fazer o que é certo, de 
nunca comprometer a segurança do paciente, a qualidade do produto ou 
o compliance. Todas as pessoas envolvidas em suas operações têm uma 
característica mandatória: agir com integridade.

Essa promessa formal passa também por...

• Investir e inovar – Oferecer ao paciente o que há de mais novo, 
de mais moderno, de mais seguro e mais eficaz para as suas 
necessidades.

• Acesso e precificação – Fazer com que o produto Allergan esteja 
sempre disponível, a um preço justo. 

• Qualidade e segurança – A Allergan é uma empresa muito 
cuidadosa em relação à manufatura, à rastreabilidade de 
processos, à qualidade aplicada a tudo que faz. O paciente pode 
estar seguro de que receberá um produto que não vai lhe causar 
mal. 

• Educação – A Allergan compartilha a melhor informação com os 
médicos; e também pode fazê-lo com os pacientes, desde que esteja 
dentro do que a lei permite.
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TRADIÇÃO EM INOVAÇÃO
Prestei a prova da residência em oftalmologia em 1978, e a Allergan estava no 
Brasil havia cinco anos. Comecei a minha vida na oftalmologia praticamente 
junto com a Allergan. Eram os colírios LERIN®, a PILOCARPINA®, na 
sequência vieram colírios importantíssimos como o PREDFORT®, e aí a 
coisa foi caminhando com a Allergan ajudando a oftalmologia a crescer, 
preocupada com a educação médica continuada. Durante a minha residência 
no Rio de Janeiro, nas aulas que tínhamos na Sociedade Brasileira de 
Oftalmologia, a Allergan sempre estava ajudando o ensino. Daí vieram os 
colírios para o glaucoma, que foi também uma experiência maravilhosa e 
até hoje tem sido. Eu vejo que os nossos colegas especialistas em glaucoma 
têm um apreço muito grande pelo que a Allergan fez para a oftalmologia no 
Brasil, porque o glaucoma ainda continua sendo uma causa importante da 
cegueira e, nesse ponto, a Allergan tem contribuído – e muito – para amenizar 
a cegueira pelo glaucoma. Na minha área, a partir de 2014, nós tivemos 
acesso ao tratamento com o OZURDEX®, com o corticoide modificado para o 
tratamento das doenças da retina e das uveítes. De forma que é uma história 
que vem desde lá de trás: eu tive a oportunidade de acompanhar muito de 
perto esses 45 anos que a Allergan está na oftalmologia brasileira. A Allergan 
é uma empresa extremamente séria, que preza por um relacionamento sadio, 
ético e de ajuda mútua no sentido de melhorar as condições da especialidade, 
trazendo programas importantes na educação médica continuada e ajudando 
no crescimento da oftalmologia no Brasil. Uma empresa não está no mercado 
há 45 anos do nada: existe um conjunto de fatores que fazem com que a 
Allergan tenha o sucesso que tem. Dentre eles está a pesquisa, a inovação, 
o ensino e, acima de tudo, essa parceria constante e permanente com o 
oftalmologista brasileiro. 
Marcos Ávila

EXCELÊNCIA COMPROVADA
A Allergan se caracterizou, no passado como agora, como um laboratório de inovação. 
Na área oftalmológica sempre teve produtos muito bons, como anti-infecciosos e anti-
inflamatórios. Até hoje, o anti-inflamatório ocular mais receitado é um produto antigo, o 
PREDFORT®, a grande marca da Allergan nessa área. Posteriormente, alguns produtos para 
o glaucoma e também o BOTOX®, que em oftalmologia tem indicações não apenas estéticas, 
mas também para alguns tipos de estrabismo. É muito bom ver a Allergan continuando a 
inovar com produtos novos. O grande lançamento de alguns anos atrás, em que o Brasil foi 
parte muito importante da pesquisa, foi o do OZURDEX®, um implante intraocular que é 
muito útil para pacientes com diabetes, uveítes e também para obstruções vasculares. Além 
disso, a inovação da Allergan se dá em produtos experimentais para glaucoma, que estão 
ainda em pesquisa, mas muito promissores. A Allergan é um laboratório que está presente 
entre os melhores e tem tudo para continuar assim.
Rubens Belfort

P
E

S
Q

U
IS

A
, C

O
N

H
E

C
IM

E
N

T
O

, I
N

O
V

A
Ç

Ã
O

MÃO DUPLA
Educação médica continuada é o que diferencia a Allergan de outros laboratórios. Hoje há 
muito laboratório querendo ganhar dinheiro e não [se importando em] ver o resultado final 
ou pensar em como o paciente pode se beneficiar. Investir num residente, num médico, isso 
é benefício para o paciente. A Allergan é muito diferenciada nesse quesito. [Os médicos] 
vêm em busca do conhecimento e eles enxergam a Allergan como parceira no sentido 
de inovação, de trazer o novo, de pensar no melhor para o seu paciente. [Por isso] fazemos 
entre 180 a duzentos eventos anuais, em média, entre internos e externos. No tocante a 
patrocínios, [participamos] de congressos e nos interessamos, por exemplo, em inscrições, 
porque comprando inscrições dentro do pacote de patrocínio estamos contribuindo com a 
educação continuada do médico, que estará presente ao evento para fazer sua atualização. 
Os médicos veem isso como uma parceria boa, porque fazemos parte desse patrocínio ser 
repassado para a sociedade. [Nos congressos] em geral promovemos palestras no estande, de 
meia em meia hora, nos intervalos das sessões, e os médicos param para assistir. São coisas 
que vão agregando valor, não é simplesmente repassar a verba do patrocínio e pronto, não 
tenho mais nada a ver com isso. Não: estamos sempre tentando trazer o melhor, tanto para a 
Allergan quanto para a sociedade, porque isso tem que ser recíproco. 
Renata Orlandi
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VIDA E TRABALHO
O que sempre me moveu em minha vida e na Allergan 
é a paixão pela vida. Trabalhar numa indústria 
farmacêutica diz muito do meu jeito de ser, de ser uma 
pessoa que acredita que as coisas sempre podem ser 
melhores. Apesar das dificuldades que todo mundo 
passa na vida, eu sempre tenho um olhar positivo 
para, mesmo nas horas difíceis, ver como virar o jogo e 
buscar os sonhos que a gente tem. Para mim, trabalhar 
numa indústria farmacêutica tem tudo a ver com isso. 
Paula Marques
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O ESPÍRITO DA INDÚSTRIA

Trabalhar numa indústria farmacêutica tem um sentido que transcende a mera relação laboral ou de negócio. 
Mais do que um emprego, ou uma ocupação profissional, está-se operando num ramo da atividade econômica 
que trata diretamente com o que o ser humano tem de mais precioso: a sua saúde. Vale dizer, a vida.

O olhar posto no paciente, a atenção às suas necessidades e os cuidados com sua qualidade de vida são elementos 
que estão presentes – ou deveriam estar – no dia a dia dos profissionais desse ramo. Na Allergan não é diferente. 
Pensar sempre no paciente é, aliás, o motor do compromisso da companhia com a inovação e com o provimento 
da melhor informação aos médicos. É, na prática, uma obrigação institucional autoconferida que se baseia na 
disseminação sistemática do conhecimento, para o bem da sociedade.

A Allergan é uma empresa muito séria, faz questão de ser correta. Nela não existe zona cinzenta, e isso para a 
indústria farmacêutica é muito bom: é positivo para os funcionários, é bom para o médico e melhor ainda para o 
paciente. Apesar de ter a sua hierarquia corporativa, no fundo a Allergan é uma empresa pouco hierarquizada: o 
acesso desburocratizado e a fluidez da comunicação facilitam a tomada de decisões. Em resumo, a Allergan tem 
um espírito mais empreendedor do que companhias maiores do que ela. Disso deriva a satisfação de quem traba-
lha numa empresa de vanguarda, que está sempre municiando produtos do mais alto calibre que vão beneficiar 
milhares, milhões de pacientes. 

A Allergan preserva uma filosofia: “Cuide das pessoas que as pessoas saberão cuidar da empresa”. Em todas as eta-
pas do processo produtivo, do desenvolvimento de produtos até a ponta comercial, o que se tem é um time bem 
cuidado. E uma equipe bem cuidada consegue cuidar bem da empresa.

TRABALHO EM EQUIPE
Todos os dias em que eu venho para cá, penso nisso: são vidas que dependem do nosso 
trabalho. E não é porque eu não trabalho na parte produtiva, no laboratório químico, no 
envase ou na área estéril. Eu trabalho na área administrativa, mas se não cuido corretamente 
de uma documentação, isso muito provavelmente vai impactar na qualidade do produto. 
Se não atentamos, por exemplo, em validades, nos registros de documentação, nos arquivos, 
isso pode vir a prejudicar a parte produtiva porque é preciso haver todo um controle. Eu 
faço parte desse controle, e isso é totalmente ligado a quem consome os nossos produtos, 
que têm de ter qualidade, ter preocupação de que o registro tenha sido feito com cuidado, 
com zelo, com primor. Eu faço parte disso tudo. 
Marcia Macedo
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MANDAMENTO DA QUALIDADE
A indústria farmacêutica, de uma maneira geral, prima pela qualidade porque 
estamos tratando de medicamentos para o ser humano. Para produzir com 
qualidade, temos que ter os processos muito bem definidos. Para que isso 
ocorra, temos que treinar os funcionários para que sigam corretamente esses 
procedimentos. Isso nós conseguimos por meio de exemplo, de participação, 
de envolvimento de todos – da chefia, do encarregado, do operador, todo 
mundo tem que participar e entender por que esses detalhes são importantes. 
Hoje, na indústria farmacêutica, o aspecto regulatório cresce a cada momento, 
com exigências cada vez maiores; então, temos que fazer mais e mais para 
cumprir com todas as determinações regulatórias. 
Newton Diniz

COMPROMISSO COM O CLIENTE 
Meu trabalho é a satisfação em poder ajudar. Quando o 
cliente pega a embalagem, abre e vê que o produto chegou 
correto, no horário certo, isso me deixa feliz. A Allergan 
numa palavra? Confiança. 
Renato da Silva Carvalho
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OLHAR AMPLIADO
A minha visão da indústria farmacêutica era, como a 
da maioria das pessoas, muito curta. Para mim, fazer 
mortadela era a mesma coisa que fazer remédio. E não 
é isso. Hoje tenho muito mais clareza, por exemplo, do 
porquê precisamos ser tão minuciosos com detalhes 
na área de produção, por que preciso usar o sapato 
adequado para entrar num determinado lugar, e 
entender o propósito de trabalhar numa indústria 
sensível como a indústria farmacêutica. O passo 
seguinte é como fazer as pessoas entenderem esse 
processo. É uma responsabilidade adicional que você 
acaba incorporando. 
Vladimir Chiari

NO PADRÃO
Quem está numa indústria farmacêutica, e se propôs 
a trabalhar com saúde, tem que saber que tudo o que 
se faz tem que ser feito com qualidade, que pessoas lá 
fora estão dependendo disso. É fazer com amor. Todos 
os que estão na Allergan têm essa visão: o que fazemos 
aqui é [ajudar a] curar pessoas. Colocamos um produto 
na farmácia que vai fazer o bem, não o mal. Quem vem 
para a Allergan veste a camisa, vê que é uma empresa 
dedicada, ética, que segue todos os procedimentos, não 
faz nada fora de padrão. Estamos lidando com vidas, 
qualquer vacilo pode prejudicar pessoas.
João Gilberto Dereste
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A FORÇA DA CULTURA
São 45 anos de coisas que muita gente 
fez. Trazer um pouco disso é importante 
para que as pessoas não esqueçam de que, 
embora a companhia esteja mudando, 
ela teve uma cultura importante durante 
esses anos todos e que foi a base de todo 
esse crescimento.  
Marcelo Gonçalves

O QUE VEM PELA FRENTE

A história da Allergan, desde o nascedouro, comprova o seu compromisso inalienável com a pesquisa científica 
e o desenvolvimento de novos produtos e serviços – em outras palavras, com a inovação. A companhia investe 
pesado em estudos aplicados à medicina estética e também na investigação de soluções para novas áreas tera-
pêuticas. Mira o porvir com otimismo e confiança.

O que o futuro reserva para a indústria farmacêutica? O que está posto na linha do horizonte? 

O horizonte, para a Allergan, é entregar produtos melhores, mais eficazes e disruptivos. Foi assim com o BO-
TOX®, que ao longo de anos de trajetória viu aumentada a segurança do medicamento e a satisfação do paciente. 
Tem sido assim com os novos medicamentos oftalmológicos: nos produtos para glaucoma, por exemplo, em que 
o paciente tem que utilizar duas gotas por dia, a Allergan busca soluções para melhorar a adesão do paciente 
ao tratamento. No tocante a medicamentos para degeneração macular, que devem ser injetados no olho todo 
mês, a Allergan pesquisa a possibilidade de trazer um produto que seja injetado uma vez a cada quatro ou cinco 
meses. Isso significa conforto para o paciente.

VALORES PESSOAIS
Quem fez essa história foram as pessoas 
que passaram por aqui; registrar isso é 
reconhecer a importância que as pessoas 
têm na empresa. Na verdade, nada acon-
tece senão através das pessoas que estão 
aqui. Registrar essa história é reconhecer 
esse valor.  
Paula Marques

Estar há 45 anos no Brasil significa, antes de tudo, acreditar no país. A Allergan tanto acredita no Brasil que tem 
aqui uma fábrica e exporta para toda a América Latina, além de prover o mercado local. Significa também 

credibilidade para os seus consumidores. A Allergan não é uma empresa que compra e vende, licencia e distribui 
produtos: ela pesquisa, estuda, fabrica e entrega o produto na mão do paciente; a companhia responsabiliza-se por 
cuidar de toda a cadeia de suprimento. 

Celebrar 45 anos de atividades no Brasil significa entregar respaldo, credibilidade, produto de qualidade, e mos-
trar que a companhia não está de passagem: é uma empresa que busca por perpetuidade. Com fé no Brasil. 

ENVOLVIMENTO E PAIXÃO
A história é construída a partir de pessoas, 
então são as pessoas que têm a história da 
companhia. Se se quer a história numé-
rica, abra lá as planilhas, veja quanto a 
companhia vendia, o quanto vende, a 
evolução ao longo dos anos, a quantidade 
de funcionários que temos no mundo 
– essa é a parte quantitativa, qualquer 
sistema dá. Mas é o construir a compa-
nhia, o envolvimento de todo mundo que 
colocou horas da sua vida aqui, colocou 
compromisso, colocou paixão, isso é que 
é muito importante. As pessoas fizeram 
com que a companhia se desenvolvesse. 
Pessoas engajadas no positivo, no vamos 
remar juntos e fazer com que a companhia 
dê certo, vamos colocar a nossa garra onde 
ela é necessária. É fantástico poder contar 
essa história.  
Carla Ferrari

BALANÇO GERAL
Quarenta e cinco anos de Allergan. E 25 
anos de Botox. Quanta inovação nós já 
tivemos, quantas coisas já aconteceram! 
Renata Orlandi

HISTÓRIA E MEMÓRIA
Que as pessoas parem por um momento 
e vejam o quanto a Allergan trouxe de 
inovação, o quanto impactou em determi-
nadas áreas terapêuticas. Isso é extrema-
mente positivo porque é a memória não 
só da empresa, mas da saúde no país. Isso 
mostra o quanto a Allergan fez no Brasil. 
Gabriela DominguesPRIMADO DA DIVERSIDADE

Existe a minha história, a história dos 
colegas, e disso tudo sai a história da 
companhia. Isso ajuda a ter diferentes 
perspectivas, diferentes pontos de vista. 
Isso constrói. 
Cristiane Rubiniak
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CRIAÇÃO E RENOVAÇÃO
[No campo da oftalmologia] o futuro são os procedimentos. Como o 
OZURDEX®, que está em uso agora e em crescimento muito bom; o BOTOX®, 
que a cada hora tem uma indicação nova, um produto com 25 anos e ainda 
se renovando; contra o glaucoma a Allergan vai trazer o XEN®, que também 
é um procedimento. É um tratamento melhor: o futuro é esse. 
Marcos Tadeu Lia

PACIENTE COM PODER
Depois de muitos anos, acabei estudando e desenvolvendo algo chamado 
MD Codes, que são os códigos médicos, na tentativa de fazer com que 
os preenchedores à base de ácido hialurônico pudessem dar resultados 
[comparáveis aos] cirúrgicos, sem cirurgia. Todo mundo quer melhorar a 
flacidez, quer ter um avanço de mento, ter a aparência de um lifting facial, 
mas não sei se todo mundo quer ser submetido a uma anestesia, ir para um 
hospital, ter cicatrizes e a possibilidade de hematomas. Algo tão poderoso 
como a toxina botulínica demora uns dois dias [para apresentar resultados]. 
Com os preenchedores de ácido hialurônico, você faz o procedimento 
hoje e não precisa se afastar [praticamente] em nada das suas atividades 
sociais. E [obtém-se] um resultado que pode corrigir bolsas palpebrais, pode 
corrigir um avanço de mento, pode melhorar flacidez de pescoço. O ácido 
hialurônico tem um impacto extremamente rápido, quer dizer, o que você 
enxerga é o que você já vai levar para casa, a modificação instantânea. Eu 
acho que isso tem muito a ver com a geração de expectativas do paciente 
atual. Quando comparamos com os antigos métodos da cirurgia – você 
faz hoje e daqui a meses vai ver o resultado –, isso parece muito distante. 
O século 21, pelo menos neste início, para mim está marcado [na cirurgia 
plástica] por procedimentos em que você não precisará ir ao hospital, que 
não deixarão cicatrizes, que você fará e verá o resultado. E poderá discutir 
com o seu médico imediatamente: está bom, não está bom. O paciente passa 
a participar. Na cirurgia [clássica] o paciente está dormindo, eu não posso 
perguntar “gostou do tamanho da mama?”, ou “quer aqui uma puxadinha a 
mais?”. O BOTOX® não possibilita o paciente optar, mas o ácido hialurônico 
possibilita. Imagine um [cenário] onde todo mundo quer saber um pouco 
de tudo; imagine que poder isso dará ao paciente. Você olha e discute com 
o seu médico. [O paciente] vai ter um poder sem precedentes. O BOTOX® é 
contemporâneo: uma boa técnica, um bom produto. Eu tenho a impressão 
que ele não morre. O que é bom, é bom. Ele é bom e se perpetua. 
Mauricio de Maio

A segurança do paciente, aliás, foi e sempre será a principal diretriz dos programas de P&D da Allergan. A 
empresa orgulha-se de sua capacidade de descobrir e fabricar medicamentos que farão diferença significativa na 
vida dos pacientes, cujo bem-estar é preocupação presente em todas as fases do desenvolvimento dos produtos. 
No embrião de qualquer projeto de pesquisa, as decisões serão tomadas levando-se em conta se o novo tratamen-
to em potencial representará uma contribuição significativa e segura no atendimento ao paciente. Foi assim no 
passado, será assim no futuro.

O contrato social da Allergan começa onde há um paciente com uma necessidade não atendida. E a compa-
nhia sempre esteve disposta a arriscar milhões de dólares para desenvolver inovações que melhorem a vida 
das pessoas. O modelo Open Science é o corolário dessa postura, é parte do custo de desenvolver inovações que 
melhorem a vida. E o compromisso da Allergan é com a vida.

A Allergan funciona assim. É uma companhia motivada pela obtenção de resultados, não pela forma como foi 
feito antes. O foco primordial está em fazer o seu negócio sempre melhor, mais rápido e mais forte. Mais ousado. 
Com decisões certas, os meios corretos e as ideias adequadas para melhorar vidas.

No que tange à gestão de negócios, a empresa conta com a energia de Mauro Naddeo, executivo responsável 
pela administração dos países que constituem a região que mais cresce nos negócios da Allergan, como Canadá 
e América Latina. Com sua experiência nas áreas de vendas e marketing, tanto no Brasil como no México e nos 
Estados Unidos, Naddeo é hoje o elo que garante a homogeneidade das diretrizes corporativas na LACAN. 
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SEMPRE NA VANGUARDA
Nós não temos fronteiras, a indústria 
farmacêutica tem que estar sempre 
adiante, buscando melhorias  
de medicamento, de tratamento de 
doenças. Haverá um momento  
em que teremos tecnologia que vai trazer 
uma oportunidade de novas drogas 
serem desenvolvidas, diferente do que 
estamos acostumados a ver. A indústria 
farmacêutica, de uma maneira geral,  
tem muito a crescer.  
Newton Diniz

TECNOLOGIA COMO ALIADA
A tecnologia está chegando bastante 
forte, cada vez mais teremos coisas 
novas. Quanto mais tecnologia à mão, 
mais facilidade para produzir. E com 
mais qualidade, porque sempre haverá 
alguém desenvolvendo processos, tanto 
de produção e de manipulação como de 
equipamentos. A tecnologia vem, mas 
temos que estar preparados para saber 
utilizá-la bem. 
João Gilberto Dereste

ONDA BOA
O movimento que se começa a perceber 
na indústria farmacêutica é a empresa 
4.0, a indústria digital. A robotização, 
a inteligência artificial vinculada 
ao desenvolvimento e manufatura 
de produto, isso é uma coisa que vai 
chegar muito em breve para a indústria 
farmacêutica. Espero que estejamos  
a bordo dessa onda. 
Vladimir Chiari

ARTE DA PREVENÇÃO
Assim como o jovem de hoje começa a se 
preocupar mais cedo com a alimentação, 
com os hábitos saudáveis, com a prevenção 
de doenças, ele vai também procurar 
a prevenção para manter a aparência 
jovem e ter um envelhecimento saudável 
e bonito. É uma tendência a utilização 
do BOTOX® preventivo, a combinação 
com os preenchedores e também com os 
estimuladores de colágeno, que nós não 
temos, mas é uma realidade de mercado, 
e associar a tudo isso as tecnologias de 
equipamentos. Há uma tendência de a 
biotecnologia invadir cada vez mais a área 
de tratamento de doenças graves. O futuro 
da indústria é ter tratamentos cada vez mais 
customizados para cada tipo de paciente. 
Odair Homma

FUTURO GARANTIDO
A próxima fronteira é o caminho do device. 
Temos produtos para aplicação direta, que 
colocam o medicamento dentro do olho 
do paciente. Temos anéis que são como se 
fossem lentes de contato; o medicamento 
já estará dentro do olho, o que melhora a 
qualidade de vida no sentido de compliance. 
Em vez de ficar pensando em pingar o 
colírio, o colírio já estará no seu olho, 
soltando na hora em que você precisa.  
A área de retina, por exemplo, ainda é uma 
área incipiente, em que está começando a 
ser descoberto o medicamento. O glaucoma 
sempre tem novidades. Essas patologias  
que precisam de acompanhamento, que são 
crônicas, a tecnologia vai ajudar a trazer 
novos medicamentos. Quando olhamos 
para o pipeline da Allergan, temos a certeza 
de que há uma longevidade ainda grande 
na companhia, [pois] temos muitos estudos 
futuros. O pipeline que ainda está por vir é 
bem robusto. 
Carla Ferrari

REINVENÇÃO À VISTA
Ainda estamos numa fase da medicina 
clássica, dos medicamentos para tratar 
terapias endêmicas, coisas que foram 
de suma importância nos últimos cem 
anos. Agora estamos indo para uma 
transformação radical no tratamento das 
doenças degenerativas, porque as pessoas 
estão vivendo mais. Eu vislumbro uma 
mudança enorme no tipo de medicina e 
de como a indústria farmacêutica vai se 
reinventar para fazer medicações não em 
grandes volumes, mas mais específicas, 
para doenças específicas, com um valor 
agregado muito grande por conta do 
investimento tecnológico. A Allergan está 
olhando para isso e está na direção certa. 
Paula Marques

CIÊNCIA ABERTA
Vem por aí cada vez mais tecnologia, cada 
vez mais inovação para criar as condições 
de tratar e melhorar a vida do paciente 
[de um modo] que cinco anos atrás talvez 
pensássemos ser impossível. Quando se 
trabalha com Open Science, são sempre 
novas descobertas ou novas formas de usar 
algo que já existe no mercado há anos.  
Cristiane Rubiniak
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CRIATIVIDADE E OUSADIA 
A Allergan é hoje uma empresa 
diversificada, diferenciada e ainda 
de grande potencial. A tendência do 
mercado farmacêutico parece ser a de ter 
poucos conglomerados imensos, atuando 
praticamente em todas ou na maioria das 
especialidades médicas, além de produtos 
farmacêuticos de consumo. Espero que 
a Allergan continue com sua identidade, 
criatividade, ousadia, diversidade e 
pioneirismo por muitos anos. É uma 
história bonita desde a fundação da 
companhia original, em 1948. Uma 
história e princípios que ainda persistem 
na nova Allergan. Espero que dure muito 
tempo. 
Nelson Marques
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Toda empresa tem uma história, uma história construída por pessoas. 
Na Allergan não foi diferente: tudo começou com dois idealistas, em 

1948, e hoje aquela singela aventura empresarial desdobrou-se por mais 
de cem países e congrega um time de dezoito mil colaboradores atuando 
em todos os quadrantes do planeta, todos e cada um comprometidos com 
a saúde e a qualidade de vida das pessoas. 

A presença e o desempenho da Allergan no Brasil seguem o mesmo diapa-
são: uma história empresarial que completa seus primeiros 45 anos bali-
zada pela inovação, pela responsabilidade social e rígida observância dos 
princípios éticos que devem nortear um tipo de indústria que, no fundo, é 
mais do que um negócio em si: por sua vinculação com a saúde e a vida de 
milhões de pessoas, é, ao fim e ao cabo, um serviço público.

A Allergan Brasil está disposta a manter cada vez mais estreita a relação 
com seus clientes e o compromisso com a qualidade de seus produtos e 
serviços. É o que lhe dá base e sustentação para continuar no trilho de sua 
história de sucesso. 

Rumo ao futuro.
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BOTOX® (toxina botulínica A) é indicado para tratamento de estrabismo e ble-
faroespasmo; distonia cervical; espasmo hemifacial; espasticidade muscu-
lar; linhas faciais hipercinéticas; hiperidrose focal, palmar e axilar; bexiga 
hiperativa neurogênica e idiopática; profilaxia em adultos de migrânea 
crônica. REAÇÕES ADVERSAS: Conforme esperado para qualquer pro-
cedimento injetável, dor no local de aplicação, inflamação, parestesia, hi-
poestesia, sensibilidade anormal à compressão, edema, eritema, infecção 
localizada, hemorragia e/ou ardor foram associados com a injeção. Estra-
bismo: ptose palpebral, distúrbios do movimento ocular. Blefaroespas-
mo/Espasmo hemifacial: ceratite superficial puntiforme, lagoftalmos, 
olho seco, irritação ocular, fotofobia, equimoses e aumento de lacrimeja-
mento. Distonia Cervical: disfagia, fraqueza muscular. Espasticidade: 
equimose, dor na extremidade, fraqueza muscular, hipertonia, febre e 
síndrome gripal. Linhas faciais hipercinéticas: Linhas glabelares: Co-
muns: cefaleia, parestesia, ptose palpebral, náusea, eritema, tensão na pele, 
fraqueza muscular, dor facial, edema no local da injeção, equimose, dor no 
local da injeção, irritação no local da injeção. Bexiga Hiperativa Neu-
rogênica e Idiopática: infecção do trato urinário. Migrânea Crônica: 
dor na nuca, cefaleia, migrânea, ptose palpebral, rigidez musculoesque-
lética, fraqueza muscular, mialgia, dor musculoesquelética, paresia facial, 
prurido, espasmo muscular, tensão muscular, erupção cutânea. ADVER-
TÊNCIAS E PRECAUÇÕES: A eficácia e segurança de BOTOX® depen-
dem do armazenamento adequado do produto, seleção correta da dose e 
técnicas apropriadas de reconstituição e administração. Os profisisonais 
de saúde que fizerem uso de BOTOX® em seus pacientes devem entender 
profundamente de anatomia neuromuscular topográfica e funcional das 
regiões a serem tratadas, bem como estar a par de quaisquer alterações 
anatômicas que tenham ocorrido com o paciente devido a procedimentos 
cirúrgicos anteriores. Devem conhecer também técnicas-padrão de eletro-
miografia ou de eletroestimulação. POSOLOGIA: As doses recomenda-
das para BOTOX® não são apropriadas para uso com outras preparações/ 
marcas comerciais de toxina botulínica. O método de administração 
depende das características individuais do paciente, da indicação, da 
localização e da extensão do comprometimento dos grupos musculares 
envolvidos. MODO DE USAR: DEVE SER APLICADO SOMENTE POR 
PROFISSIONAL DE SAÚDE DEVIDAMENTE QUALIFICADO PARA USO 
CORRETO DO PRODUTO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. BOTOX® 
deve ser administrado dentro de 3 dias (72 horas) após a reconstituição. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. ANVISA/MS - 1.0147.0045. 
CONTRAINDICAÇÕES: Este medicamento é contraindicado em pes-
soas com antecedentes hipersensibilidade a qualquer dos ingredientes 
contido na formulação e na presença de infecção no local da aplicação. 
Este medicamento é contraindicado para menores de 2 anos. INTERA-
ÇÕES MEDICAMENTOSAS: O efeito da toxina botulínica pode ser 
potencializado por antibióticos aminoglicosídicos ou quaisquer outras 
drogas que interfiram com a transmissão neuromuscular. 

ACULAR® LS (trometamol cetorolaco) é indicado no tratamento para redução 
da dor, sensação de corpo estranho nos olhos, fotofobia, ardência e lacri-
mejamento dos olhos após cirurgia refrativa da córnea. REAÇÕES AD-
VERSAS: hiperemia conjuntival, infiltrados corneanos, edema ocular, 
dor ocular. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Categoria de risco na 
gravidez: C (FDA – USA). ACULAR® LS deve ser usado durante a gravidez 
somente se o benefício potencial para a mãe justificar o risco potencial 
para o feto. POSOLOGIA: A dose usual é de 1 gota aplicada no(s) olho(s) 
afetado(s), quatro vezes ao dia por até quatro dias, ou a critério médico. 
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. ANVISA/MS – 1.0147.0046. 
CONTRAINDICAÇÕES: ACULAR® LS é contraindicado em pacientes 
com hipersensibilidade anteriormente demonstrada a qualquer um dos 
componentes da fórmula. Este medicamento é contraindicado para 
menores de 3 anos de idade. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: 
Não foram relatados interações de cetorolaco trometamol 0,5%.

LUMIGAN® RC (bimatoprosta 0,01%) é indicado para o tratamento e 
prevenção do aumento da pressão dentro dos olhos em pacientes com 
glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado em pacientes 
submetidos previamente a iridotomia e hipertensão ocular. REAÇÕES 
ADVERSAS: hiperemia dos olhos, hiperemia conjuntival. ADVER-
TÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Foram relatados escurecimento e aumen-
to gradativo do crescimento dos cílios em comprimento e espessura, es-
curecimento da pele ao redor dos olhos e da cor dos olhos. A preparação 
com bimatoprosta a 0,01% deve ser utilizada com cautela em pacientes 
afácicos, em pacientes pseudoafácicos com cápsula posterior do cris-

talino lacerada, ou em pacientes com fatores de risco conhecidos para 
edema macular. Na ocorrência de gravidez ou se estiver amamentando, 
consulte o médico antes de fazer uso de medicamentos. POSOLOGIA: 
A dose usual é de 1 gota aplicada no(s) olho(s) afetado(s), uma vez ao dia, 
(de preferência à noite), com intervalo de aproximadamente 24 horas 
entre as doses. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. ANVISA/
MS – 1.0147.0155. CONTRAINDICAÇÕES: LUMIGAN® RC é contrain-
dicado para pessoas que apresentam alergia a bimatoprosta ou qualquer 
um dos componentes de sua fórmula. INTERAÇÕES MEDICAMEN-
TOSAS: O uso concomitante do LUMIGAN® RC e outros agentes anti-
glaucomatosos que não sejam betabloqueadores tópicos não foram ava-
liados durante a terapia.

COMBIGAN® (tartarato de brimonidina + maleato de timolol) é indicado para 
reduzir a pressão intraocular elevada (PIO) em pacientes com glaucoma 
crônico de ângulo aberto ou hipertensão ocular, que não respondem satis-
fatoriamente à monoterapia de redução da PIO, e quando o uso de COM-
BIGAN® é considerado apropriado. REAÇÕES ADVERSAS: hiperemia 
conjuntival e sensação de ardor nos olhos. ADVERTÊNCIAS E PRECAU-
ÇÕES: Devido ao componente beta adrenérgico timolol, podem ocorrer 
reações adversas típicas desses agentes bloqueadores beta adrenérgico sis-
têmico. Foram relatadas reações respiratórias e cardíacas, incluindo óbito 
por broncoespasmo em pacientes com asma brônquica, ou em associação 
com insuficiência cardíaca. POSOLOGIA: A dose recomendada é de 1 
gota aplicada no(s) olho(s) afetado(s), duas vezes ao dia (com intervalo 
aproximado de 12 horas entre as doses). VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA. Reg. ANVISA/MS – 1.0147.0162. CONTRAINDICAÇÕES: 
COMBIGAN® é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade a 
qualquer um dos componentes da fórmula do produto. INTERAÇÕES 
MEDICAMENTOSAS: Considerando que COMBIGAN® pode reduzir a 
pressão arterial, recomenda-se cautela no uso concomitante com medica-
mentos como glicosídeos cardíacos e/ou anti-hipertensivos.

GANFORT® (bimatoprosta + maleato de timolol) é indicado para reduzir a 
pressão intraocular (PIO) em pacientes com glaucoma de ângulo aberto 
crônico ou hipertensão ocular, que não responderam suficientemente ao 
tratamento tópico com beta bloqueadores ou análogos da prostaglandina. 
REAÇÕES ADVERSAS: hiperemia conjuntival. ADVERTÊNCIAS E 
PRECAUÇÕES: GANFORT® deve ser usado com cautela em pacientes 
com inflamação intraocular ativa (por exemplo, uveíte) e em pacientes 
afácicos, pseudoafácidos com cápsula do cristalino posterior lacerada, 
ou com fatores de risco conhecidos para edema macular (por exemplo, 
cirurgia intra-ocular, oclusões da veia da retina, doença inflamatória 
ocular e retinopatia diabética). POSOLOGIA: A dose recomendada é 
de 1 gota aplicada no(s) olho(s) afetado(s), uma vez ao dia, administra-
da pela manhã. A dose não deve exceder uma gota ao dia no(s) olho(s) 
afetado(s). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. ANVISA/MS – 
1.0147.0171. CONTRAINDICAÇÕES: GANFORT® é contraindicado em 
pacientes com história de hipersensibilidade à qualquer componente da 
formulação. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Pacientes que estão 
recebendo beta-adrenérgicos sistêmicos (oral ou intravenoso) e GAN-
FORT® devem ser observados para potenciais efeitos aditivos de beta blo-
queio, tanto sistêmico quanto sobre a pressão intraocular.

LATISSE® (bimatoprosta 0,03%) é indicado para o tratamento de hipotricose 
palpebral (crescimento inadequado ou insuficiente de cílios). REAÇÕES 
ADVERSAS: coceira nos olhos, vermelhidão dos olhos, irritação ocular, 
eritema palpebral, escurecimento da pele ao redor dos olhos, escureci-
mento da cor dos olhos, mancha na córnea, olho seco, papiloma palpe-
bral, dermatite de contato. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: NÃO 
DEVE SER APLICADO na pálpebra inferior. Podem ocorrer efeitos sobre 
a pressão intraocular, pigmentação da íris (se instilado diretamente no 
olho), pigmentação da pálpebra e crescimento de pelo fora da área de 
tratamento. POSOLOGIA: A dose usual é de 1 gota para cada pálpebra, 
uma vez ao dia (de preferência à noite), com intervalo de aproximada-
mente 24 horas entre as doses. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. 
Reg. ANVISA/MS - 1.0147.0177. CONTRAINDICAÇÕES: LATISSE® é 
contraindicado para pessoas que apresentam hipersensibilidade a bima-
toprosta ou aos outros componentes da fórmula. INTERAÇÕES MEDI-
CAMENTOSAS: Em pacientes que utilizam a bimatoprosta ou outros 
análogos da prostaglandina para o tratamento da pressão intraocular 
elevada, o uso concomitante de LATISSE® pode interferir com a redução 
da PIO desejada.

OZURDEX® (dexametasona) é indicado para tratamento do edema da mácu-
la após oclusão de ramo de veia retiniana (ORVR) ou de oclusão de veia 
retiniana central (OVRC), para tratamento de processos inflamatórios da 
parte posterior dos olhos, como a uveítes de origem não infecciosa e para 
o tratamento do edema macular diabético. REAÇÕES ADVERSAS: Ede-
ma de mácula – reações muito comuns: aumento da pressão intraocular, 
hemorragia conjuntival. Uveítes – reações muito comuns: aumento da 
pressão intraocular, catarata. Edema macular diabético –  reações muito 
comuns: catarata, catarata subcapsular, aumento na pressão intraocu-
lar e hemorragia na conjuntiva. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: 
Injeções intravítreas foram associadas com endoftalmite, inflamação 
ocular, aumento da pressão intraocular e deslocamentos de retina. O 
uso prolongado de corticosteroides pode produzir catarata subcapsular 
posterior, aumento da pressão intraocular, glaucoma e pode intensificar 
a instalação de infecções oculares secundárias por bactérias, fungos ou ví-
rus. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem 
orientação médica ou do cirurgião-dentista. POSOLOGIA: A posologia 
recomendada é de 0.7 mg de dexametasona (1 implante de OZURDEX®) 
por olho, para o tratamento de edema macular (ORVR ou OVRC), para 
processos inflamatórios  da parte posterior do olho e para o tratamento de 
edema macular diabético. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Reg. 
ANVISA/MS 1.0147.0176. CONTRAINDICAÇÕES: Este medicamento 
é contraindicado para uso por pacientes com hipersensibilidade à dexa-
metasona ou a outros corticosteroides, ou qualquer dos componentes 
deste produto; pacientes com infecções oculares ou perioculares ativas ou 
suspeitas. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não foram realizados 
estudos específicos de interações medicamentosas.

ZYPRED® (gatifloxacino + acetato de prednisolona) é indicado para o 
tratamento de infecções oculares. ZYPRED® também é indicado para a 
prevenção e tratamento das infecções e inflamações oculares em pacien-
tes submetidos à cirurgias oculares. REAÇÕES ADVERSAS: ardor, irri-
tação ocular, prurido (coceira) e dor ocular.   ADVERTÊNCIAS E PRE-
CAUÇÕES: O uso prolongado de corticosteroides tópicos pode provocar 
o aumento da pressão intraocular em certos pacientes, resultando em 
glaucoma. O uso de corticosteroide não deve ultrapassar 10 dias, exceto 
sob a supervisão médica,  é aconselhável a monitorização frequente da 
pressão intraocular. POSOLOGIA: A dose usual para o tratamento das in-
fecções oculares é de 1 gota aplicada no(s) olho(s) afetado(s), quatro vezes 
ao dia por até 7 dias ou a critério médico. A dose usual para a prevenção 
e tratamento de infecção e inflamação no uso pós-cirúrgico é de 1 gota 
aplicada no(s) olho(s) afetado(s), quatro vezes ao dia por até 15 dias ou 
a critério médico. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE 
SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA. Reg. ANVISA/
MS - 1.0147.0175. CONTRAINDICAÇÕES: ZYPRED® é contraindicado 
para pessoas que apresentam alergia a qualquer dos componentes da sua 
fórmula ou a outros antinfecciosos da mesma categoria do gatifloxaci-
no, e, em pessoas com infecções oculares purulentas agudas, infecções 
virais e infecções fúngicas. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não 
foram realizados estudos específicos de interações medicamentosas com 
ZYPRED® suspensão oftálmica.

PRED FORT® (acetato de prednisolona) é indicado para o tratamento das 
inflamações da conjuntiva bulbar e palpebral e das inflamações da córnea 
e segmento anterior do globo, suscetíveis a esteróides. REAÇÕES AD-
VERSAS: aumento da pressão intraocular, catarata subcapsular, perfura-
ção da córnea ou esclera, infecção ocular (incluindo infecções bacteria-
nas, fúngicas e virais), irritação ocular, visão borrada, distúrbios visuais e 
midríase. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: O uso prolongado de cor-
ticosteróides tópicos pode provocar o aumento da pressão intraocular em 
certos pacientes, o que pode ocasionar dano ao nervo óptico e falhas no 
campo visual. O uso de esteróides após cirurgia de catarata pode retardar 
a cicatrização e aumentar a incidência de sangramento. Não há estudos 
adequados, bem controlados em mulheres grávidas, portanto este produ-

to deve ser usado com cautela durante a gravidez e somente se o poten-
cial de benefícios superar o possível risco para o feto. POSOLOGIA: A 
dose usual é de 1 a 2 gota(s) aplicada(s) no(s) olho(s) afetado(s), duas a 
quatro vezes por dia. Durante as 24 a 48 horas iniciais, a posologia pode 
ser aumentada para 2 gotas a cada hora. VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA. Reg. ANVISA/MS - 1.0147.0006. CONTRAINDICAÇÕES: 
PRED FORT® é contraindicado para pacientes que apresentam alergia a 
qualquer um dos componentes da sua fórmula. PRED FORT® é contrain-
dicado em infecções oculares agudas como herpes simplex superficial 
(ou epitelial), ceratite (dendrítica), vaccínia, varicela, doenças fúngicas 
do olho, tuberculose ocular. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: 
Não são conhecidas interações com outros medicamentos.

ALPHAGAN® Z (tartarato de brimonidina) é indicado no tratamento de 
pacientes com glaucoma de ângulo aberto ou pressão ocular elevada 
(pressão aumentada dentro dos olhos). REAÇÕES ADVERSAS: hipe-
remia (vermelhidão) conjuntival e conjuntivite alérgica. ADVERTÊN-
CIAS E PRECAUÇÕES: ALPHAGAN® Z deve ser usado com cautela em 
pessoas com doenças cardiovasculares graves, depressão, insuficiência 
cerebral ou coronária, fenônemo de Raynaud´s, hipotensão ortostática ou 
tromboangeíte obliterante entre outras, que o seu médico saberá iden-
tificar. Não foram realizados estudos sobre o uso de ALPHAGAN® Z em 
pacientes grávidas ou que estejam amamentando. POSOLOGIA: A dose 
usual é de 1 gota aplicada no(s) olho(s) afetado(s), duas vezes ao dia, com 
intervalos de 12 horas, ou 1 gota aplicada no(s) olho(s) afetado(s), três 
vezes ao dia com intervalos de 8 horas. VENDA SOB PRESCRIÇÃO 
MÉDICA. Reg. ANVISA/MS – 1.0147.0142. CONTRAINDICAÇÕES: 
ALPHAGAN® Z é contraindicado para pessoas com alergia ao tartarato 
de brimonidina ou a qualquer um dos componentes da fórmula. Este 
medicamento é contraindicado para menores de 2 anos de idade. 
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Informe o seu médico se estiver 
utilizando algum dos medicamentos ou substâncias mencionados a se-
guir, pois podem ocorrer interações entre eles e as substâncias que fazem 
parte da fórmula do ALPHAGAN® Z.

ZYMAR® XD (gatifloxacino) é indicado para o tratamento de conjuntivite 
bacteriana causada por cepas sensíveis dos seguintes microorganismos: 
Bactérias Gram-positivas aeróbias: Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Grupo Streptococcus mitis*, Streptococcus oralis*, Streptococcus 
pneumoniae. Bactérias Gram-negativas aeróbias: Haemophilus influenzae. 
(*) A eficácia para estes microorganismos foi estudada em menos de 10 
infecções. REAÇÕES ADVERSAS: piora da conjuntivite, irritação ocu-
lar  e disgeusia (alteração do paladar) e dor ocular.  ADVERTÊNCIAS 
E PRECAUÇÕES: Assim como para outros antiinfecciosos, o uso pro-
longado pode resultar em superinfecção por microorganismos não sen-
síveis, incluindo fungos. Se ocorrer superinfecção o uso deve ser descon-
tinuado e deve ser instituído tratamento alternativo. POSOLOGIA: 1º 
dia de tratamento: Instilar 1 gota no(s) olho(s) afetado(s) a cada 2 horas 
durante o período de vigília, até 8 vezes ao dia. 2º ao 7º dia de trata-
mento: Instilar 1 gota no(s) olho(s) afetado(s) 2 a 4 vezes ao dia durante 
o período de vigilia. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE 
SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA. Reg. ANVISA/MS 
- 1.0147.0159. CONTRAINDICAÇÕES: Este medicamento é contrain-
dicado em pacientes que apresentam alergia ao gatifloxacino, a  outras 
quinolonas ou a qualquer um dos demais componentes da fórmula do 
produto. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: Não foram realizados 
estudos específicos de interações medicamentosas com ZYMAR® XD so-
lução oftálmica. 

FRESH TEARS® (carmelose sódica) é indicado no tratamento para melhora 
da irritação, ardor e secura dos olhos, que podem ser causadas pela 
exposição ao vento, sol, calor, ar seco, e para melhorar o desconforto 
que pode estar associado com a utilização de lentes de contato. Para 
informações completas para prescrição, consultar a bula do pro-
duto ou a Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. Reg. ANVISA/MS 
– 1.0147.0153. “SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ 
SER CONSULTADO”.

Para informações completas para prescrição, consultar a bula do pro-
duto ou a Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda.
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Newton Macedo Diniz é natural de São 
Paulo, SP, nascido em 20 de maio de 1956. 
Os pais são Gerônimo Macedo Diniz e Isa de 
Andrade Diniz, ele comerciário e ela, dona de 
casa. É Gerente Geral da fábrica de Guarulhos.

Odair Kiyoshi Homma nasceu dia 19 de 
setembro de 1967, em São Paulo, SP. O pai, 
Shiro Homma, teve diversas ocupações e a 
mãe, Pedrina Homma, foi cuidadora dos filhos 
e da casa. É Diretor de Marketing e Vendas – 
Medicina Estética.

Renata Pereira Orlandi Jorge dos Santos é 
nascida em São Paulo, SP, em 5 de novembro 
de 1971. O pai, Fauze Orlandi Jorge, era dono 
de oficina mecânica e a mãe, Iraci Pereira 
Orlandi Jorge, dona de casa. É Coordenadora 
de Eventos.

Renato da Silva Carvalho nasceu em 9 de 
julho de 1967, em Diadema, SP. É filho de 
Pedro Celestino de Carvalho e Raimunda da 
Silva Baptista. É Assistente de Logística.

Vladimir Aparecido Chiari é nascido em 
Bauru, SP, em 7 de junho de 1961. É filho 
de Orlando Chiari, lavrador, depois vigia, e 
Genésia Ramos Chiari, dona de casa. É Diretor 
Associado de Recursos Humanos.

MÉDICOS

Amaury Cançado Travaglia, cirurgião plástico

André Braz, dermatologista

José Carlos Truzzi, urologista

Ligia Kogos, dermatologista

Marcos Ávila, oftalmologista

Maria Matilde de Mello Sposito, fisiatra

Mauricio de Maio, cirurgião plástico

Paulo Augusto de Arruda Mello, oftalmologista

Paulo Matsudo, cirurgião plástico

Regina Helena Fornari Chueire, fisiatra

Remo Susanna Jr., oftalmologista

Rubens Belfort Jr., oftalmologista

Shirlei Schnaider Borelli, dermatologista

Suely Mitiko Gomi Kuwae, fisiatra

ELES E ELAS
Os depoentes deste livro

Carla Docampo Ferrari é filha de Plinio 
Ferrari e Preciosa Docampo Ferrari. Nasceu 
em São Paulo, SP, em 9 de janeiro de 1975. 
A mãe, de costureira, virou empresária; o 
pai administra o negócio de confecção da 
família. É Diretora de Marketing e Vendas – 
Oftalmologia (Eye Care).

Cristiane Regina de Oliveira Rubiniak 
nasceu em São Paulo, SP, em 18 de agosto de 
1977. O pai é Mário Alberto Evandro Rubiniak 
Osuna e a mãe, Dalila Aurora de Oliveira 
Rubiniak; ele comerciante, ela costureira. É 
Diretora de Marketing Regional (LACAN).

Gabriela Domingues nasceu em 24 de 
fevereiro de 1981, em São Paulo, SP. Seus pais 
são Breno Domingues e Vera Lúcia Carnevale 
Domingues, ele piloto comercial e ela, dona 
de casa. É Gerente de Comunicação.

Geni Lika Matsumura é filha de Shizuo 
Matsumura, vendedor de enciclopédias, e 
Hiroko Tanaka Matsumura, costureira. Nasceu 
em Bela Vista do Paraíso, PR, em 19 de maio de 
1968. É Diretora de Business Excellence.

João Gilberto Dereste nasceu no dia 28 
de março de 1963, em São Paulo, SP, filho de 
Gilberto Dereste e Maria Aparecida Gonçalves 
Dereste. O pai era soldador, a mãe é costureira. 
É Supervisor de Produção.

Marcelo Gonçalves nasceu em São Paulo, 

SP, em 4 de dezembro de 1973. Zulmiro 
Gonçalves, o pai, era operário da indústria 
automobilística; a mãe, Elizabeth da 
Silva Gonçalves, deixou o mercado de 
trabalho para dedicar-se à família. É 
Diretor Associado de Pesquisa de Mercado/
Inteligência e Análise.

Marcia Macedo nasceu em São Paulo, 
SP, em 1º de março de 1965. Seus pais são 
Orlando Macedo e Assunta Macedo, ele 
torneiro mecânico e ela, operária têxtil. É 
Secretária Executiva.

Marcos Tadeu Neves Lia nasceu no Rio 
de Janeiro, em 28 de outubro de 1963. O pai, 
Rocco Lia, era feirante e a mãe, Elza Neves 
Lia, dona de casa e empregada doméstica. É 
Representante Comercial Oftalmologia (Eye 
Care).

Maria Paula Marques nasceu em São 
Paulo, SP, no dia 31 de janeiro de 1965. O 
pai é Manuel Marques, português, e a mãe 
é Margarida Alves Marques, brasileira, filha 
de espanhóis. É Vice-Presidente de Assuntos 
Regulatórios.

Nelson Roberto de Almeida Marques 
nasceu em Campinas, SP, em 26 de setembro 
de 1951, filho de Nelson Marques e Lourdes 
de Almeida Marques. É administrador de 
empresas por formação e foi Corporate  
Vice President/President Latin America  
da Allergan entre novembro de1998  
e fevereiro de 2014.
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