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Os tijolos da memória

Um livro nunca é uma obra de um único autor. Afinal, cada pessoa é também
a soma das experiências dos outros. E esta obra não foge à regra. Ao contrário.
Ela foi expressamente escrita por muitas mãos, tendo como protagonista um
mesmo personagem, o Aché.
Os capítulos a seguir são fruto da memória coletiva, produzida dia a dia 
por heróis anônimos – muitos separados geograficamente, mas todos unidos
por um mesmo credo. Uma bíblia que guarda um conjunto de valores não
escritos, não codificados. 
Cada uma das histórias é um tijolo do desenho lógico da construção da 
empresa. Um projeto que nunca termina, como a representação do infinito 
plantado por Tomie Ohtake em nosso jardim, em Guarulhos. A cada ano, novos
artesãos, com diferentes tijolos nas mãos, lhe dão uma forma nunca definitiva. 
Aos seus fundadores, dentre os quais orgulhosamente me incluo, restam 
então três certezas. A primeira é que, continuamente, estaremos recomeçando
nossa memória. A segunda, que trilhamos um caminho irreversível.  
E a terceira, que sempre virão novos colaboradores para escrever os próximos
capítulos da nossa história.

Victor Siaulys
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Uma saga brasileira

São muitas as maneiras de contar uma história. E uma das mais valiosas é 
dar voz a seus protagonistas. Ao buscar sua memória pessoal, cada um também
decifra a trajetória da sua família, da cidade onde vive, da empresa onde 
trabalha. Foi esse o caminho escolhido pelo Aché Laboratórios Farmacêuticos
para celebrar a sua história.
Ao completar 35 anos, em outubro de 2001, o laboratório iniciou um projeto
de memória desenvolvido com o Museu da Pessoa, empresa especializada no
registro de histórias de vida. No total, foram gravados 184 depoimentos 
em vídeo. E este livro é uma saborosa mostra do rico acervo de experiências,
agora preservado.
Logo nos primeiros relatos, desponta o caráter especial desta história. Um
pequeno laboratório desconhecido se transforma na maior empresa farmacêutica
nacional, unindo forças, cruzando territórios, atravessando o tempo. Reúne
personagens repletos das suas próprias aventuras, sonhos e batalhas. Juntos,
vivem a saga de ser brasileiro.

Museu da Pessoa
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O Encontro:

CRU Z A M-S E O S C A M I N H O S D E QUAT RO

B R A S I L E I RO S,  C A D A U M C O M U M TA L E N TO

VA L I O S O.  NA BU S C A D E U M N OVO N E G Ó C I O,

S U RG E U M PE QU E N O A N Ú N C I O D E J O R N A L.

UN I D O S,  I N I C I A M U M A LO N G A J O R N A D A.
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Meus avós eram Cesário Ferreira de Brito Travassos e Teolina Vieira de
Andrade Palma. Eu os conheci muito bem. Meu avô paterno era um médi-
co muito conceituado, formado no Rio de Janeiro. Naquela época, os médi-

cos receitavam fórmulas e poções, manipuladas nas farmácias. Minha avó era uma mu-
lher bonita, que criou quatro filhos. O mais velho era médico. Depois, veio meu pai, que
era farmacêutico e bacteriologista formado pelo Instituto de Manguinhos, no Rio de
Janeiro, onde foi aluno dileto do próprio Oswaldo Cruz. O terceiro filho era engenheiro,
trabalhava na firma "Azevedo Travassos". Foi ele que doou o terreno para fazer o estádio
do Comercial de Ribeirão Preto, que tem o nome dele: Francisco Palma Travassos. O
quarto filho era advogado e foi diretor da Revista dos Tribunais.

Meu pai, que se chamava João Palma Travassos, foi para Ribeirão Preto já forma-
do e, inicialmente, montou um laboratório de microbiologia que fazia anális-

es clínicas, o Laboratório de Análises João Palma Travassos, que ficou muito
famoso. Era no centro da cidade, na Rua Álvares Cabral. Meu pai trabal-
hava sozinho. Ele não admitia nem assistente porque não confiava em
ninguém. Ele era um estudioso, mas não gostava de escrever e não deixou
documentados os trabalhos que fez. Era um homem muito bravo, explo-

dia e brigava por qualquer coisa, mas era muito dedicado à família.
Ele conheceu a minha mãe em Ribeirão Preto, e lá se casaram. Quando eu nasci,

a cidade deveria ter uns 25, 30 mil habitantes. Entrei na escola em 1927, me formei
professora em 1937, mas acabei não dando aula porque fui trabalhar com o meu pai. 

M

O C O M E Ç O D E C A D A H I S T Ó R I A VA I M A I S LO N G E D O

QU E S E I M AG I N A.  É N O S P R I M E I RO S A N O S D A D É C A D A D E

20 QU E S U RG E E M RI B E I R Ã O PR E TO (SP)  O LA B O R AT Ó R I O

D E HO R M OT E R A PI A AC H É,  TR AVA S S O S & CI A.  

C A R M E M  C E C Í L I A  T R A V A S S O S  P R A D O  L O P E S  

A primeira herdeira
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O laboratório Aché foi fundado pelo doutor Phillipe Aché, que nós conhecemos muito
bem. Era um médico notável. Esteve na Índia, foi o introdutor do gado zebu no Brasil.
Como idealista que era, criou os soros hormônicos, mas como não tinha capital para
investir procurou sociedade com o Vital Brasil, que na época estava iniciando um labo-
ratório próprio para fabricar soros antiofídicos. Entretanto, o Vital Brasil logo se desin-
teressou do negócio, e o doutor Aché foi para Ribeirão Preto procurar outro sócio. E esse
sócio foi o meu pai. Eles foram apresentados pelo advogado João Alves Meira Júnior, que
também participou da sociedade com uma parte do capital. E eles montaram, então, um
laboratório modesto, o laboratório Aché. Era mais ou menos 1922. 
A partir daí, começaram a fazer os soros hormônicos com sangue de cavalos e éguas.
Tinham toda uma tropa de animais para sangrar e foram alugando pastagem e depois
compraram uma chácara para manter os animais. E foi indo, até que meu pai sugeriu
ao doutor Aché que produzissem também soros hormônicos especiais para cada órgão
humano. Dali em diante, meu pai foi estudando cada órgão,
extraindo de cada um o seu hormônio e fazendo soros específicos. 
Era soro para tudo. Acho que me lembro dos nomes. Tinha o
Pancreatino, feito com extrato de pâncreas; o Hormorenino, de
rim; o Hormopatino, de fígado; o Hormocardino, de coração; o
Hormocerebrino, da cabeça; o Hormoplacentino, da placenta,
um soro adequado para aumentar a lactação; o Hormoesplenino,
feito com extrato de baço; o Hormândrico, feito com testículos de bode. Tinha ainda
o soro Hormógeno, feito com ovários. Enfim, eram muitos soros! Todos eles injetáveis.
Depois da morte do doutor Phillipe Aché, só foram lançados o Hormoftálmico, o
Travasma, para asma, com boa saída porque tinha curado muita criança, e o Euforam,
para reumatismo, em cápsulas, pastilhas. Com sua morte, a família Aché deixou de ter

Carmem Cecília Travassos Prado
Lopes nasceu em Ribeirão Preto
(SP), em 1920. Filha de João
Palma Travassos, sócio de Philippe
Aché, Carmem acompanhou de
perto a história do laboratório até
ele ser vendido em 1960.

“O laboratório Aché foi
fundado pelo doutor
Phillipe Aché, que nós
conhecemos muito bem.
Era um médico notável.”

Carmem Cecília
Travassos Prado Lopes

nasceu em Ribeirão Preto 



impressos. Imprimíamos folhetos de divulgação com depoimentos
de médicos que tinham testado o produto com bons resultados e
que mandavam a sua opinião para o laboratório. Representantes
eu quase não contratei, fui até cortando os que já existiam. Aqui
em São Paulo tivemos por muito tempo o Ancona Lopes, mas
preferi colocar viajantes na praça, que visitavam médicos e farmá-
cias. Levavam amostras, prospectos, conversavam. A distribuição

dos soros a gente resolvia despachando pela estrada de ferro ou pelo correio.
Eu fiquei no laboratório até me casar e ir para o Rio de Janeiro. Aí não dava mais. Depois,
morei um tempo em Volta Redonda e voltei para o Rio para ter o meu primeiro filho, que
nasceu em 1945. Um ano depois meu pai me chamou, porque ficou doente, e eu reassu-
mi. Encontrei o laboratório do mesmo jeito que deixei, funcionando direitinho. Quando
foi em 1948, eu tive que vir para São Paulo, aí eu já tinha preparado uma pessoa para ficar
no meu lugar. Em São Paulo, nasceram meus outros filhos. Nesse período, perdi minha
mãe, e meu pai chegou a se casar outra vez. Depois, ele sofreu um enfarte e ficou 40 dias
na minha casa. Aí conversamos muito, ele me passou muitas recomendações, e voltou para
Ribeirão Preto. Lá ele teve um edema pulmonar e faleceu, com 63 anos.  
Da morte do meu pai até a missa de sétimo dia, o laboratório ficou fechado. Aí contratamos
um farmacêutico responsável e reabrimos. Continuei dirigindo daqui. Mas como começou a
dar prejuízo, o jeito era vender. Então, mandei todo mundo embora, paguei as indenizações
e fechei. Em 1960, o Agostinho Cabreira, de São Paulo, comprou o laboratório, mas não
trouxe nada para São Paulo. A maioria dos aparelhos ficou lá, e acabei doando. Da chácara,
que era particular do meu pai, eu era a única herdeira. Então, ficamos com a chácara. Fui me
desfazendo da tropa, de tudo, e o prédio do laboratório eu vendi mais tarde. E o Cabreira
nunca fabricou nada do que tínhamos. Ficou só com o nome, laboratório Aché. 
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participação no laboratório. Depois, o doutor Meira saiu da sociedade em 1937,
vendendo a sua parte para o meu pai e meu tio. 
No início, o laboratório funcionou na Rua Amador Bueno, mas logo passou para a Rua
Lafaiete, em uma casa que depois eles compraram. Era uma casa grande, com um bom
terreno, em que dava para levar os animais para sangrar. Na parte da frente, era o escritório
da linha de embalagem e, no fundo, o laboratório, com sala de filtragem, fechamento de
ampola, esterilização. 
Paralelamente, meu pai continuou com o laboratório de análises, que era a sua paixão, e
que funcionava completamente separado. No laboratório Aché, ele aplicava toda a sua
criatividade na produção de remédios. Mas como comerciante ele – assim como o seu
sócio - era uma negação. Então, quem foi lá para cuidar da parte comercial fui eu, em
1939, com 19 anos. A produção era assim: havia umas três pessoas que lidavam com a
sangria, com a preparação e com a filtragem em aparelhos. Também tinha o enchimento
e o fechamento das ampolas. Tudo manual, em maçaricos de álcool, que depois passei
para gás. Enfim, mudei tudo lá dentro, levantei o laboratório. 
Naquele tempo, fazíamos uma propaganda caprichada, as bulas, os rótulos, todos os

Carmem Cecília Travassos Prado Lopes nasceu em
Ribeirão Preto (SP), em 1920. Filha de João Palma
Travassos, sócio de Philippe Aché, Carmem(SP), em
1920. Filha de João Palma Travassos, sócio de
Philippe Aché, Carmem acompanhou de perto a
história do laborat acompanhou de perto a história
do laboratório até ele ser vendido em 1960.

qui em São Paulo tivemos por muito tempo o Ancona Lopes, mas preferi
colocar viajantes na praça, que visitavam médicos e farmácias. Levavam
amostras, prospectos, conversavam. A distribuição dos soros a gente
resolvia despachando pela estrada de ferro ou pelo correio. 
Eu fiquei no laboratório até me casar e ir para o Rio de Janeiro. Aí não
dava mais. Depois, morei um tempo em Volta Redonda e voltei para o
Rio para ter o meu primeiro filho, que nasceu em 1945. Um ano depois
meu pai me chamou, porque ficou doente, e eu reassumi. Encontrei o 
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futebol ali. Aí começaram a construir um prédio.
Era onde ia ser o Aché. Pelo pouco que sei, o Aché
foi fundado em Ribeirão Preto e quem trouxe o
Aché para São Paulo foi um grupo de acionistas do
laboratório Nitrafarma, que ficava na Rua Conselheiro Nébias.
No começo, ficou tudo junto lá na Nitrafarma. Aí decidiram cons-
truir na Nova dos Portugueses. Quando começaram, o pessoal
logo ficou interessado em colocar os filhos para trabalhar, para
poder ajudar a família. 
Era o prédio do Aché, um empório e depois já vinha a minha casa.
Foi por intermédio do dono desse empório, que eu e minhas irmãs entramos no Aché.
Era ele que fazia o papel de agência de empregos, no bate-papo, na hora do almoço.
Assim, eu entrei no Aché no dia 13 de dezembro de 1965. Inicialmente, fui contrata-
do para separar mercadoria. Fazíamos umas caixas de madeira para embarque de
medicamentos. Como os pedidos de farmácia eram pequenos, muitas vezes fazia a
entrega de ônibus. Quando era maior, íamos no carro de um dos donos.  Outras entre-
gas eram enviadas para representantes em outros Estados. 
Na verdade, eu fiquei pouco tempo na expedição, e eles já me promoveram para auxiliar
de laboratorista. Comecei, então, a trabalhar na produção de medicamentos. Nessa época,
o Aché ainda fabricava hormônios, extraídos de vísceras de animais. Tinha o Travasma, o
Hormocerebrino, o Hormorenino. Todos eram envasados em ampolas. Havia também
outros produtos que foram mudando de nome. Tinha o Fosfoplex, o Rubrobion, que
depois mudou para Combiron. O Instilotricim, que hoje é o Sorine, um dos produtos
mais vendidos no Aché. O Dextrovitase que existe até hoje com o mesmo nome. O
Paratossil que depois mudou para Iodepol.

ós morávamos ali na Rua dos Timoneiros, apelidada antigamente de “Rua do
Vieira”, porque tinha um empório na esquina, que era de um português
chamado Vieira. Era uma rua sem saída, uma ladeira de terra. Não tinha asfal-

to, nem sarjeta, nem rede de esgoto. Inclusive, na última casa da rua, onde moramos, pas-
sava um rio. Como nosso quintal era grande, meu pai tinha horta, galinheiro, passarinho,
e eu ajudava ele a cuidar de tudo isso.
Meu primeiro emprego também foi dentro de casa. Éramos uma família grande e só meu
pai trabalhava. Ele era cobrador de ônibus. Então, o que nós fazíamos? Íamos a uma fábri-
ca buscar botões para costurar na cartela, como eram vendidos. E nós ficávamos em volta
da mesa, eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, pregando botão nas cartelas. E tinha
que pregar bem pregadinho, porque meu pai era muito exigente.
Ele também era muito caprichoso com nosso estudo. Antes da gente entrar na escola, ele
ensinava as horas no despertador. Eu me lembro que ele foi me levar na escola só no
primeiro dia. Depois, eu falei para ele que ele não precisava mais, que eu podia ir sozinho.
Eu fiz todo primário, mas com onze anos já achava que era homem e não queria mais estu-
dar. Queria trabalhar. Mas meu pai queria que eu estudasse. Eu insisti, insisti, até que ele
arrumou um serviço com um amigo dele que tinha uma banca na feira. E passei a vender
laranja na feira. E realmente parei de estudar. Depois, o meu pai me arrumou um emprego
em uma fábrica de calçados para homens. Não era moleza, não. Era serviço pesado.
Nessa época, o Aché já funcionava na Nova dos Portugueses. A gente morava do lado. Eu
me lembro que havia um casarão, uma torre alta e uma quadra de areia. Eu joguei muito

N

AO D E I X A R O I N T E R I O R PAU L I S TA,  O L A B O R AT Ó R I O AC H É

M U D A-S E PA R A A ZO N A NO RT E D A C I D A D E D E SÃ O PAU LO

E C O M E Ç A A FA Z E R PA RT E D A V I D A D O S M O R A D O R E S D A

RUA NOVA D O S PO RT U G U E S E S .  

C E L S O  D E  A B R E U

Da noite para o dia
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Vizinho do casarão do Aché na Rua
Nova dos Portugueses, Celso de
Abreu nasceu em 1949 em São
Paulo, capital. Entrou na empresa
em 1965, quando ainda não per-
tencia aos atuais donos. Participou
da história do Aché por 37 anos.

“E nós ficávamos em
volta da mesa, eu, meu
pai, minha mãe, minhas
irmãs, pregando botão
nas cartelas.”
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A fábrica era muito pequena, uns 30 funcionários. E a produção era toda manual. Na
parte de comprimidos, nós tínhamos uma estufa com duas portas e duas bolas de
drageamento. Tinha também uma máquina de compressão excêntrica – até hoje conhe-
cida como “pica-pau” – que produzia poucos comprimidos. 
Na verdade, o sucesso começou mesmo com os novos donos do Aché. Eles finalizaram a
negociação em agosto ou setembro de 66. Foi coisa rápida. Quem ia muito lá na época

da negociação era seu Adalmiro e seu Depieri. A Nitrafarma já não
tinha nada a ver com o Aché. Eles compraram o laboratório de um
senhor chamado Sanches, do filho dele, do Cancella e do Gabriel
Moreno, que eram os donos na época. 
E logo começaram a revolucionar, porque eles tinham muito know-
how de marketing e propaganda. Mudou do dia para noite.
Começaram a investir em maquinário, equipamentos, inovação,

lançamento de produtos. Havia algumas fórmulas que estavam esquecidas nas gavetas do
laboratório antigo e algumas eles até utilizaram. Chegaram até a mudar o nome. Um dos
que revolucionou foi o Somalium, que era um calmante; o Moderex, moderador de
apetite. Teve um injetável, que não existe mais, o Energisan, à base de vitamina B12, do
qual chegamos a vender um milhão de ampolas por mês!

O prédio em si, onde funcionava o laboratório, não foi mexido. Apenas houve mudanças
de layout para receber alguns equipamentos. Mas em pouco tempo a nova diretoria
achou por bem trazer para junto do laboratório a Prodoctor. A Prodoctor era a dis-
tribuidora do laboratório, que ficava na Rua Venâncio Aires, na Pompéia. O Carlão, que
hoje é o diretor de produção, veio da Prodoctor. Com a mudança da Prodoctor, o sr.
Depieri me fez a proposta de eu trabalhar na expedição. Então, com 18 anos, eu já era
encarregado de expedição. Nós separávamos os pedidos para as entregas nas farmácias.
Inicialmente, só tinha uma perua. Depois, chegamos a ter quatro. Além das farmácias,
tinha a entrega das amostras na casa dos propagandistas. Saíamos com as peruas lotadas. 
Eu me lembro que o Aché ganhava algumas concorrências para vender medicamentos
para o governo, e a gente ia entregar de caminhão, uma quan-
tidade muito grande. Produzíamos à noite, em regime de hora
extra, ou então de finais de semana. Na verdade, toda época
de faturamento, de fechamento de mês, aumentava o volume
de pedidos e a gente tinha que trabalhar em regime de hora
extra. Trabalhar à noite, separar pedido, tirar nota para poder
as peruas sair e entregar no dia seguinte. Eu continuava vizin-
ho. Trabalhando, eu ouvia a campainha da minha casa.
E o Aché foi crescendo. E, conforme foi aumentando o vol-
ume de vendas, foi ampliando o número de funcionários.
Muitos eram conhecidos. Um arrumava emprego para o
irmão, o rapaz fica conhecendo a moça, acabavam se casan-
do, constituindo família e continuavam trabalhando. E assim
nasceu a cultura de empresa familiar.
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“Havia um casarão, uma
torre alta e uma quadra
de areia. Aí começaram
a construir um prédio.

Era onde ia ser o Aché.”

Carmem Cecília Travassos Prado
Lopes nasceu em Ribeirão Preto
(SP), em 1920. Filha de João Palma
Travassos, sócio de Philippe Aché, 

Vizinho do casarão do Aché na Rua
Nova dos Portugueses, Celso de
Abreu nasceu em 1949 em São
Paulo, capital. Entrou na empresa
em 1965, quando ainda não perten-
cia aos atuais donos. Participou da
história do Aché por 37 anos.
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açougue. Devia ter uns 20 anos e nunca tinha trabalhado. Depois de um tempo cheguei
para minha mãe e falei: “Não dá para acordar às quatro horas da manhã”. Vendemos o
açougue.  
Depois trabalhei no escritório da Metalúrgica Matarazzo. Ficava naquela mesa sentado,
o gerente na frente. Depois de um mês cheguei para minha mãe e falei: “Não dá, nesse
emprego não fico. Quero ser vendedor”. Aí eu encontrei um amigo, e ele disse: “Você
não quer ser propagandista?” Eu nunca tinha ouvido falar, mas falei: “Vamos lá”. Ele me
levou na Wintrop. Fiz o teste, entrei. Depois, fui para a Squibb como propagandista e
depois vendedor. Só vendia para repartições públicas. Foi o meu melhor emprego.
Realmente me sentia bem. 
Nesse tempo, eu me casei. Minha esposa morava do lado de um barzinho que eu fre-
qüentava. Ficávamos olhando, íamos em bailinhos no bairro, dançávamos. Foram nove
anos de noivado, porque eu não tinha dinheiro para casar. Aí na Squibb ganhei um con-
curso, e deu para casar. Fomos morar em um apartamento no último andar, sem elevador.
Naquele tempo propagandista andava de gravata e paletó. Eu tinha um terno só, que não
amassava. No sábado, ela lavava; no domingo, passava, e, na segunda, eu usava. 
Quando entrei na Squibb, meu supervisor era o Adalmiro Dellape, que depois virou meu
sócio. E o Victor, quando eu saí, entrou no meu lugar na repartição. Eu que o introduzi.
Eu comecei a trabalhar para vários laboratórios. Depois de um ano o Adalmiro saiu da
Squib para montar uma fábrica de móveis na Benedito Calixto, em Pinheiros, onde
depois foi a nossa primeira firma. Aí começa a história do Aché. 
No fim do dia, nós nos encontrávamos – eu, o Victor, o Adalmiro – e falávamos:
“Vamos montar alguma coisa?”. Eles queriam montar uma loja de móveis na Lapa.
Fomos lá, procuramos um ponto, era na Rua Doze, a mais famosa que tinha.
Conseguimos, acertamos tudo. Precisava arrumar um emprego para o Victor, porque

eus pais são brasileiros. Minha mãe nasceu aqui, estudou na Itália e voltou. Ela
foi para a Itália porque meu avô se sentiu mal e o médico disse: “O senhor vai
morrer”. E ele falou: “Então eu vou morrer na Itália”. Chegou lá, ficou bom

e voltou. Meus avós vieram casados como imigrantes e aqui fizeram a vida. Eram da região
de Veneza. Em São Paulo, meu avô fez uma fábrica de lingüiça, e minha mãe ajudava. Era
na Lapa mesmo, do lado de casa. Toda tarde, ele me levava para jogar bocha. 
As festas lá em casa começavam de manhã e iam até à noite. No fundo tinha um bar-
racão enorme e vinha toda a família. Eu nasci nessa casa, com a parteira. Minha avó
tomava conta para ela não beber, porque no porão
tinha vinho que meu avô fazia. Todo ano a gente
fazia, esmagando com o pé. Todo mundo ajudava,
eu engarrafava. E tomava lá um copinho. Meu avô
matava cabrito, matava leitão... Fazia o diabo. 
Minha mãe achava que eu era ruim demais. Eu
apanhava na hora do almoço, à noite... todo dia. A
gente só vivia na rua. Era escola e rua. Futebol o dia
inteiro. A rua era de terra, e a bola era de meia. Meu
pai era estofador de automóveis. Na II Guerra,
quando teve desemprego, ele montou um açougue
na Lapa. Meus tios também eram açougueiros.
Quando ele faleceu, eu tive que tomar conta do
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EM 1965,  AD A L M I RO DE L L A PE BA P T I S TA,  O “MI RO”,  S E U I R M Ã O

RA PH A E L DE L L A PE BA P T I S TA,  AN TO N I O GI L B E RTO DE PI E R I E

VI C TO R SI AU LY S C R I A M A D I S T R I BU I D O R A PRO D O C TO R E,  N O

A N O S E G U I N T E,  C O M P R A M O L A B O R AT Ó R I O AC H É.

A N T Ô N I O  G I L B E R T O  D E P I E R I  

“Quero ser vendedor”
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O paulista Antônio Gilberto Depieri
nasceu 3 de novembro de 1939, 
no bairro da Lapa. Aos 20 anos de
idade, tornou-se propagandista. No
laboratório Squibb, conheceu seus
futuros sócios da distribuidora Prodoctor
e do Aché Laboratórios Farmacêuticos.

O paulista Antônio Gilberto Depieri nasceu 3 de novembro
de 1939, no bairro da Lapa. Aos 20 anos de idade, tornou-
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trabalhar para eles também. Falaram: “Não, ou nós entramos de sócios ou tiramos a
representação de vocês”. Ele nem sabia o que era aquilo, mas queria entrar de sócio.
Começamos os quatro, eu, o Raphael, o Adalmiro e o Victor, mais dr. Edmundo e o
José Carlos, só que eles nunca foram lá. Na época, o Aché ia bem em Curitiba, mas
em São Paulo não era muito conhecido. Mas não tinha má fama e dava para fazer a
coisa certa. Ficava em duas ruas, a Imirim e a outra de baixo era a Dona Elfrida. No
Imirim, ficávamos eu e o Raphael, na produção e na parte do dinheiro. O Adalmiro e
o Victor ficavam no nosso escritório na Praça das Bandeiras e lidavam com os propa-
gandistas. Nós íamos trocar o nome do Aché para Prodoctor, mas resolvemos ficar
com Aché, que é nome francês. 
Enquanto isso, os outros dois sócios nem iam lá. Demos uma reviravolta e eles saíram.
Ficamos só nós. Aí o Victor, que conhecia bem os produtos de farmácia, começou a
mudar algumas fórmulas, naquela época era mais fácil.
Combiron continuou, com outra formulação. Demos uma
melhorada e foi indo. Mas tudo começou mesmo foi com o
Moderex, um moderador de apetite. Foi o que alavancou
mesmo o nosso negócio. Quando falava Aché para os médicos,
eles diziam: “Tem Moderex, pode entrar”. No pico das vendas,
tinha que ficar até de madrugada; era dia e noite, sábado e
domingo. Não parava. Nós chegamos a vender 300 mil
unidades por mês, uma venda espetacular para um negócio pequenininho. Era máquina
pica-pau mesmo, fazia um comprimido por vez, não era rotativa, que compramos só
depois. Foi um sucesso. 
Começamos a crescer. Construímos na frente, ficou um labirinto até lá embaixo, na Rua
Dona Elfrida. A gente vendia horrores. Aí compramos um terreno na Dutra, onde hoje é
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ele tinha que sair da Squibb. Eu falei: “Victor, a Sintofarma faz repartição pública, e o
cara que faz não conhece nada. Vamos que eu te introduzo lá”. Na manhã seguinte,
eu e o Victor fomos na Sintofarma. Chegamos lá, uma bagunça. Os propagandistas
diziam: “Ih, o negócio está bravo!”. 
O dr. Edmundo, que era um dos donos, nos atendeu. Começamos a conversar e ele disse:
“Só trabalhamos em São Paulo. O resto a gente dá para distribuidores no Brasil todo.
Vocês não têm interesse de fazer aqui em São Paulo?” Dissemos que sim. E ele nos deu
15 dias para montar a nossa firma.  Saímos eu e o Victor de lá, fomos na casa do Adalmiro
e contamos a história. “Vamos lá amanhã mesmo, a gente assume a Sintofarma e fazemos
a distribuição na capital.” Eles já tinham dado entrada na loja de móveis, mas logo depois
conseguimos desfazer o negócio.
Na Benedito Calixto tinha uma casa, do lado dessa loja, e nós alugamos. Começamos ali
a Prodoctor, que significa “Para o doutor”, e começamos distribuindo para a Sintofarma.
O negócio foi indo bem, e tudo que fazíamos para a Sintofarma na capital, eles faziam
para o resto do Brasil, começando a crescer com as idéias da gente. E nós loucos para ter
um laboratório. Procurávamos. Era “x” de dinheiro, não tinha jeito.
Um dia, vimos o anúncio de uma fábrica lá no Imirim, em Santana. Era um labo-
ratório desconhecido, os donos estavam brigando. Fomos lá, fechamos negócio e paga-
mos em não sei quantas vezes. Chegamos para o dr. Edmundo e o José Carlos, sócios
da Sintofarma, e contamos que tínhamos comprado um laboratório e que nós íamos

“No pico das vendas, tinha
que ficar até de madrugada;
era dia e noite, sábado e
domingo. Não parava. Nós
chegamos a vender 300 mil
unidades de Moderex por mês”

O paulista Antônio Gilberto Depieri
nasceu 3 de novembro de 1939, 
no bairro da Lapa. Aos 20 anos de
idade, tornou-se propagandista. No 
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com meu tio, que era peixeiro na feira. Foi o grande progresso da família, porque, para
aquela época, era realmente muito dinheiro. Fazíamos a feira da Francisco Leitão às
segundas-feiras. Às terças, era no Ibirapuera. Às quartas, no Tremembé. Às quintas, no
Sumaré, na Oscar Freire, e, às sextas, na Rua São Jorge, que sai no Parque do Corinthians.
Sábado, era na Vila Maria. E, domingo, no entorno da Igreja de Moema.
A gente acordava às três da manhã e ia direto para o mercado comprar o peixe. Aí tem
uma aventura interessante, que eu acho que é um pouco a gênese do próprio Aché. O
pescador não ganhava praticamente nada. Ele vinha com seu peixe, colocava no mercado
em Santos, o atravessador comprava, colocava nos seus cami-
nhões-frigoríficos e vinha vender em São Paulo. Quer dizer, aqui-
lo que custava um passava a custar cinco. O drama todo era o
atravessador. Então meu pai e mais alguns outros peixeiros decidi-
ram comprar um barco. O Rainha Elisabeth. Nunca vi esse barco,
mas era a idéia de uma cooperativa. E essa história de estar junto,
de unir forças, ficou muito na minha cabeça. 
Outra idéia importante que aprendi foi a de sociedade. Meu pai
tinha muita habilidade, era um bom motorista, mas nenhuma vocação comercial, que
meu tio tinha muito. Então, meu pai ficava atrás do caixa, na limpeza do peixe, enquan-
to meu tio vendia. Era muito vivo, aprendi a vender com ele. Tinha as malícias: camarão
grande em cima, camarão ruim embaixo... No começo, eu vendia sardinha, um peixe de
menor categoria, e aos poucos fui promovido a camarão. 
Nessa época, eu estudava o ginásio, depois fiz científico. Sempre tive muita facilidade com
línguas, o que me ajudou muito. Eu também gostava de ciências. Tanto é que hoje eu sou
um misto de farmacologista e de advogado, profissão que nunca exerci. Na minha vida,
só tenho lido sobre farmacologia, são 40 anos de janela e de leitura constante. Isso já estava
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eus avós eram agricultores na Lituânia. Gente muito simples, do campo.
Meu pai nasceu lá e veio de navio para o Brasil, em 1927. Veio com a imi-
gração destinada à lavoura de café, mas acabou ficando em São Paulo e indo

trabalhar em um tendal, carregando carne nas costas. Depois, trabalhou colocando trilhos
de bonde até que conseguiu um emprego na indústria Matarazzo, onde ficou por 20 anos.
O nome da minha mãe era Júlia, mas na verdade ela se chamava Úrsula. Também chegou
por volta de 1927 e também veio de navio, com seus irmãos. 
Meus pais se conheceram no Parque da Luz, ponto onde os imigrantes se encontravam,
namoravam. Na época, meu pai já trabalhava em uma das fábricas do conde Chiquinho,
sucessor do velho Matarazzo. O trabalho ficava a umas dez quadras de casa. Durante muito

tempo, eu levei marmita para ele. Era um suporte
de alumínio que você colocava o arroz e o feijão
de um lado e o ovo em outro compartimento
separado. Minha mãe amarrava com um pano e
dava um nozinho em cima. Eu não podia entrar
na fábrica. Entregava na porta. Acho que de
tanto ver meu pai trabalhar para um conde,
surgiu o meu sonho de um dia ser conde tam-
bém. Ou seja, um empresário. 
Quando meu pai saiu da Matarazzo, com o din-
heiro da indenização, ele fez uma sociedade
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QUE IRÃO MARCAR A TRAJETÓRIA DA EMPRESA,  COMO SORINE, IODEPOL,
SO M A L I U M.  MA S É O L A N Ç A M E N TO D O MO D E R E X,  N O I N Í C I O D O S

A N O S 80,  QU E P ROVO C A A G R A N D E V I R A D A D O L A B O R AT Ó R I O.

V I C T O R  S I A U L Y S  

O sonho de ser conde
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Victor Siaulys nasceu em São Paulo (SP), em
1936. Filho de operário, entrou no mercado
farmacêutico como propagandista. Anos
mais tarde, tornou-se sócio-fundador da
Prodoctor e, depois, do Aché Laboratórios
Farmacêuticos. Hoje, preside o conselho de
administração da empresa.

“Tinha as malícias: camarão
grande em cima, camarão ruim
embaixo... No começo, eu 
vendia sardinha, um peixe de
menor categoria, e aos poucos
fui promovido a camarão.”

O paulista Antônio Gilberto Depieri nasceu 3 de novembro de 1939, 
no bairro da Lapa. Aos 20 anos de idade, tornou-se propagandista. No 



quem ele era muito amigo. Ele concordou,
e eu recebi um dinheirinho, e pensei: “Vou
trabalhar como free-lancer”.
Eu conhecia bem o mercado farmacêutico.
Sabia que, para vender em repartição, você
tem que ter um produto com algo a mais
do que os concorrentes. O jogo era esse. E

só um laboratório tinha um produto com essas características: o Sintofarma. De repente,
descobri que um amigo meu, o Celso Vilelas, conhecia um gerente de vendas. Fui lá e foi
paixão à primeira vista. Foi o meu primeiro contato direto com o laboratório. Comecei a
trabalhar e logo vi que não era tão esotérico. Com um pouco de criatividade, era fácil fazer
remédio. Depois do meu primeiro produto, eu procurei o dono e disse: “Minha capaci-
dade é limitada. O que o senhor acha de eu convidar uns amigos, que eu admiro e que
são melhores do que eu, para a gente montar uma empresa e dar uma assessoria comple-
ta para vocês?” Toparam na hora. 
Aí fui procurar o meu preceptor, o Depieri, e também aquele a quem mais admirávamos,
nosso ex-gerente, o Adalmiro, propondo sociedade.  A outra pessoa que procuramos, não
topou. Eu tinha ainda o dinheiro da minha indenização, recebido da Squibb, e um pouco
da indenização da minha mulher, que ia largar o Citibank e entrar no magistério públi-
co. Começamos a montar o negócio. Aí aconteceu um fato também muito importante
para a empresa. O Adalmiro disse: “Olha, não posso largar meu irmão, quero dividir a
minha parte com ele”. Nós não achamos justo, e falamos: “Não, você entra com 25%,
seu irmão com 25%, eu, Victor, com 25%, e Depieri com 25%”. Era uma sociedade a
quatro. Isso perdurou até 1991, quando os dois irmãos brigaram gravemente e se sepa-
raram. Rompeu-se o equilíbrio, porque aquilo que era 25% quatro vezes, ficou 33, 33,
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no meu sangue. Meu irmão formou-se em medicina, o que seguramente me influenciou.
Por um acaso, o meu primeiro emprego depois da feira foi no Citibank. Era fantástico
trabalhar de gravata, em um lugar tão elegante. Meu segundo emprego, em 1957, foi na
emissora Bandeirantes, era locutor comercial, cobrindo folgas. Depois me convidaram
para trabalhar na Toddy. Ali aprendi a gostar da propaganda e marketing. Eu saía para
colar decalques do Toddy nos azulejos dos bares e padarias, ou seja, fazia o ponto-de-
venda. Depois eu fui para a parte interna. 
Então, um grande amigo me convidou para trabalhar em propaganda médica. Dei
uma desculpa a meu chefe e fui preencher ficha na Winthrop. Foi meu primeiro
emprego de propagandista. Até então, visitava-se o médico uma vez por mês. Alguns
laboratórios visitavam duas. E a Winthrop decidiu visitar três! Ela teve que ampliar a
equipe, e nessa ampliação foi que eu entrei. Gostei, porque eu trabalhava 90% do
tempo na rua. Além do mais, era interessante trabalhar com os médicos. Eu ficava
fascinado e logo estabeleci um bom relacionamento com eles. Foi aí que nasceu a idéia
de individualizar, personalizar o atendimento. 
Depois que saí da Winthrop fui para a Squibb. O meu gerente era o Adalmiro, que
acabou sendo meu sócio, assim como o Depieri, que também conheci lá. Ele trabalhava
na área de repartições públicas, vendas para o governo. Até que um dia ele deu um basta,
e me colocaram no lugar dele. De repente, me vi senhor de segredos que eu não imagi-
nava: como vender, onde vender, os contatos com as pessoas. E acabei me especializan-
do em vendas para governo.
Continuei muito amigo do Depieri e, um dia, joguei para ele: “E se a gente fizesse algu-
ma coisa junto? Com o conhecimento que a gente tem, a gente faturaria horrores”. Ele
disse: “Puxa, é uma bela idéia”. Então pedi para o meu chefe me mandar embora, eu que-
ria receber a indenização, e expliquei que eu ia montar um negócio com o Adalmiro, de

Victor Siaulys nasceu em São Paulo (SP), em
1936. Filho de operário, entrou no mercado
farmacêutico como propagandista. Anos
mais tarde, tornou-se sócio-fundador da
Prodoctor e, depois, do Aché Laboratórios
Farmacêuticos. Hoje, preside o conselho de
administração da empresa.

Victor Siaulys nasceu em
São Paulo (SP), em 1936.
Filho de operário, entrou
no mercado 
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Mas nosso primeiro produto importante foi o Somalium. Pela primeira vez, era 1970, um
laboratório nacional fazia um trabalho clínico. Eu redigi a parte teórica, e toda a parte
técnica foi redigida pelo professor Edgar Santana, da Santa Casa de São Paulo. A marca, eu
criei em função de soma, que significa corpo, e valium, cabeça. Era um grande golpe mar-
queteiro, porque era o primeiro tranqüilizante da família do Valium e do Librium que não
agiria apenas no sistema nervoso central, mas agiria no soma. Foi um sucesso extraor-
dinário, mas não tanto como o Moderex. Este, sim, foi a virada de página do Aché. 
Eu fui procurar o dr. Geraldo Medeiros, que tinha publicado um artigo na Revista da
Associação Paulista de Medicina, dizendo que prescrevia um produto chamado Temiran
para a obesidade, que tirava realmente a fome, mas que provocava uma excitação muito
grande. A pessoa não dormia à noite. Aí ele tinha um segredinho profissional: ele acres-
centava pequenas doses de tranqüilizante. Então fui lá e falei para ele: “E que tal se a gente
fizer um produto assim?”. Ele falou: “Ia ser fantástico”. Então, nós fizemos um produto a
que dei o nome de Moderex. Era um moderador de apetite. Esse produto foi um suces-
so tão grande que, de 1966 a 1970, chegou a vender 200 mil unidades por mês.
O segredo do Moderex era colocar uma anfetamina símile com uma dose de tran-
qüilizante. Então contrabalançava. Tinha uma dupla ação que era extremamente efetiva.
Como toda droga psicoestimulante, ele provocava uma sensação de bem-estar fabulosa. A
pessoa, primeiro, perdia a fome; e, segundo, ficava “ligadona”. Foi um sucesso.
Mas, nesse tempo todo, o importante não foi somente criar produtos. Era necessário ter
uma rede comercial muito forte. E nós tínhamos uma rede que vendia os produtos do
Sintofarma. Então, aproveitamos essa mão-de-obra para ir incluindo os produtos do
Aché, que começou a se tornar conhecido. Isso foi criando também um certo ciúme do
Sintofarma e acabamos nos desligando deles e ficando somente com o Aché. Estávamos
crescendo assustadoramente.
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33%. Isso mexeu com a estrutura da empresa e repercutiu na história do Aché até hoje. 
Voltando um pouco, em 1965, começamos então uma empresa chamada Prodoctor, nome
que eu também criei. No logotipo, tinha um “P” com o formato de uma seringa. E a marca
era boa: “para o médico”. Montamos um escritório, embaixo da fábrica de móveis do

Adalmiro. Era um negócio bem familiar. Minha mulher ajudava
no fichário e meu pai fazia as entregas com uma Kombi que com-
pramos. Eu desenvolvia produtos, corria atrás, fazia folhetos,
treinamento. O Adalmiro vendia, um vendedor extraordinário, o
melhor que conheci. O Depieri também, extremamente vivo, um
gambler, um jogador, como sempre foi. Um homem de resulta-
dos. Os dois trabalhando mais na rua e eu dentro. No final do dia,
a gente se reunia para fazer planos. Até que começamos a procu-

rar um laboratório para comprar. E foi aí que apareceu no Estadão, eu tenho guardado até
hoje, um anúncio de um laboratório que estava à venda em Santana. Fomos ver. 
Tinha 15 donos e praticamente só um trabalhava. Era uma marca muito forte, Aché,
nome de família, de um médico já falecido, famoso em Ribeirão Preto, que trabalhou
muito com soros extraídos de animais, uma medicina já superada. Compramos barato,
parcelado, pagamos com o nosso próprio faturamento. Mantivemos o nome Aché, sobre-
tudo porque era de origem francesa. E, no Brasil, tudo o que é estrangeiro é melhor, isso
até hoje. Quando compramos, as instalações eram boas. Mas, do ponto de vista técnico,
o laboratório era horrível. Não tinha praticamente nada, era muito manual, e fomos
investindo progressivamente em máquinas. Havia uma série de soros, que abandonamos
progressivamente, o que significava um ônus muito grande, porque ainda vendíamos
pouco. Aí começamos uma linha de sintéticos. 
Começamos a desenvolver pequenos produtos. Eu peguei um que tinha o nome de
Instilotricin e fiz dele o Sorine. Ele se chamava Istilotricim porque tinha tirotricina. Mas
ter um antibiótico em uma fórmula de um produto de nariz era um desastre. Até hoje, o
grande mercado é de crianças, de recém-nascidos. Você faz a higiene e coloca um “sorinho”
no nariz para poder melhorar a ventilação. E nada mais que isso. Daí nasceu o Sorine
infantil, que imitava um pouco um produto chamado Rinosoro, do laboratório Farmasa. 
Os pediatras também já receitavam um medicamento à base de iodeto de potássio, e eu
fiz um novo produto. Já que era iodeto de potássio, batizei de Iodepol, que era uma modi-
ficação de um remédio chamado Paratossil. A marca era horrível. Entre Paratossil e um
produto à base de iodeto de potássio, que era o must na época, pegou o Iodepol.

“Eu desenvolvia os produtos,
fazia folhetos, treinamento.

O Adalmiro vendia, um
vendedor extraordinário, 
o melhor que conheci. O

Depieri extremamente vivo,
um homem de resultados.”

Victor Siaulys nasceu em São
Paulo (SP), em 1936. Filho de
operário, entrou no mercado
farmacêutico como propagan-
dista. Anos mais tarde, tornou-
se sócio-fundador da Prodoctor
e, depois, do Aché Laboratórios
Farmacêuticos. Hoje, preside o 



33

uando eu nasci, minha mãe tinha quinze ou dezesseis anos, e ela veio para São
Paulo para trabalhar. Então, eu fui criado com a minha avó em Campos do
Jordão. Eu era filho único, paparicado desde pequeno. Nós morávamos no

bairro do Britador, era uma casa de madeira. No inverno, a temperatura chegava abaixo
de zero. Nesse tempo, nós dependíamos do dinheiro que a minha mãe mandava de São
Paulo. Eu ia para a escola, depois, à tarde, ia ser guarda-mirim, trabalhar no trânsito, nos
hotéis, guardando carro.
Eu era muito moleque. Em Campos do Jordão, tem um
rio que beira a cidade e a brincadeira era pular o rio.
Vinha correndo, pulava de um lado para outro e quebra-
va o braço. Aí sarava. Pulava o rio de novo, quebrava o
outro braço. Eu tenho o braço quebrado duas vezes cada
um. Quatro vezes, no total! Tenho cicatriz na boca, na
testa. Eu também gostava muito de jogar bola e andava
sempre com o joelho ralado. Coisas de moleque...
Quando eu vim para São Paulo, com 16 anos, vim com
a minha avó, que eu chamava de mãe. O nome dela era
Maria José Lourenço. Ela ficou pouco tempo, logo fale-
ceu. Aí, eu já morava com a minha mãe, que se chama
Glória, e com o meu padrasto, o Alcides. Morávamos na
Vila Maria. No começo, eu nem sabia como andar em
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Do outro lado do rio
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São Paulo e saía com meu tio. E foi na Vila Maria mesmo que nós arrumamos um emprego
numa loja de móveis que fazia colchões. Eu comecei a trabalhar e conheci a Cida Vono.
Comecei a jogar bola com o irmão dela, o Osmar, e ele falou: “Você não quer trabalhar
comigo?”. Na época, era Prodoctor, ainda não existia o Aché. Aí eu falei: “Vou, claro!”. 
Foi meu primeiro registro em carteira. O teste foi contar caixa de papelão para ver se eu sabia
fazer conta, e quem conferia era o seu Victor, que tinha o escritório dele em cima. Ele per-
guntou: “Quanto deu?”. “Deu tanto.” “Isso mesmo.” “Quando eu vou trabalhar?” “Começa
já.” No mesmo dia, comecei a trabalhar na Prodoctor, no bairro da Pompéia. Era 1968.
Nessa época, eles já comentavam que tinham comprado um laboratório no Imirim, na Rua
Nova dos Portugueses – era o Aché. Antes de um ano, a Prodoctor já mudou para lá. 
Quando entrei, a Prodoctor só fazia distribuição de produtos do Laboratório Sintofarma.
Eu trabalhava na expedição e almoxarifado. Era office-boy. No iní-
cio eu fazia entrega nas farmácias com o seu Jonas, o pai do seu
Victor, que era já velhinho e também bastante linha dura. Lá na
expedição, separávamos a nota e colocávamos os produtos dentro
de caixinhas de madeira. Cada farmácia era uma caixinha. Eram
caixas pequenas, mais ou menos 30 por 20. Depois, fazia-se o
roteiro para a entrega. A gente ia de perua Kombi, cor branca. E,
quando o motorista dava uma brecada, aquelas caixas iam uma para cima da outra e,
como não tinham tampa, misturava tudo. Meu Deus do céu! Quando chegava na far-
mácia, tinha que separar tudo de novo. 

“O teste foi contar
caixa de papelão para
ver se eu sabia fazer
conta e quem conferia
era o seu Victor.”

Carlos Roberto de Andrade, o
“Carlão”, nasceu em Campos do
Jordão (SP), em l951. Começou a
trabalhar na Prodoctor em 1968,
como office-boy. Hoje é diretor
de produção do Aché.

Victor Siaulys
nasceu em São
Paulo (SP), em 19



ladeira era com rótulo de papel, tudo manual. 
O seu Victor e o seu Miro ficavam no escritório, que já estava nessa época na Rua Álvaro
de Carvalho, onde era todo o Departamento de Vendas e Propaganda. No Imirim, era a
fábrica, onde ficava o senhor Raphael, que cuidava da produção, da indústria, da cons-
trução, e o senhor Depieri, que tomava conta da parte de expedição, que era o produto
acabado, o faturamento e a compra de toda matéria-prima.  
Eu controlava o estoque para o seu Depieri. Sabe como? Acredite se quiser: tinha um
quadro-negro onde nós fazíamos linhas e colocávamos o nome da matéria-prima. Ia ano-
tando tudo com giz. Para fazer compra, o seu Depieri ia lá no quadro, olhava se estava
baixo e mandava comprar. Era engraçado porque ali era camin-
ho de passagem de todo mundo e de vez em quando alguém ia
lá e mexia com giz. Então ele brigava: “Você me passou o estoque
errado!”. Eu falava: “Mas eu não mexi”. Era brincadeira dos out-
ros... Era bacana! Depois, começaram a vir os cardex, que eram
as fichas, mas tudo feito na mão. Cartucho, bula, rótulo, eram
lançados manualmente, ficha por ficha. Tinha um bolo de ficha desse tamanho.
O prédio do Imirim tinha três andares, tipo sobradão. Não tinha um restaurante. Havia
um lugar que era chamado de cozinha, que tinha a Francisca, que fazia o café. Acho que
tinham umas três mesas e um lugar para esquentar a comida. Era uma casa muito antiga,
que eles foram abrindo, abrindo e virou um grande galpão. Nesse próprio terreno, tinha
um quintal enorme onde entrava caminhão. No fim, foi fechado e virou estoque de pro-
duto acabado. Teve um momento que não tinha mais para onde crescer e então o Aché
mudou para Guarulhos. 

3534

Depois de um ou dois anos, eles já me deixaram interno, porque eu tinha facilidade de
trabalhar e lidar com o pessoal. Nós chegávamos cedo e saíamos tarde. Não tinha aquele
horário rígido. Sempre arrumando estoque, contando estoque... Assim eles acabaram me
colocando como encarregado de almoxarifado.  
Lá no prédio da Nova dos Portugueses, era tudo escada, não tinha carrinho. As caixas
eram carregadas nas costas... Então, um dos sócios, seu Raphael, bolou uma esteira, de

madeira rolante. Nós jogávamos os cartuchos pela escada e pegáva-
mos lá embaixo, para não ficar carregando muito nas costas. Hoje a
ergonomia é uma preocupação. Se você vai pegar uma caixa, “não
pode mais de 10 quilos”. Naquela época, não tinha isso. Era muito
garotada que trabalhava. 
A minha esposa também já trabalhava lá. As primeiras paqueras

começaram nessa época. Eu ia entregar mercadoria do almoxarifado para a embalagem, e
sempre aqueles olhares. Todo fim de semana tinha baile. Era na casa de um, na casa de
outro... Sempre! Era a época da famosa luz negra. Quando você sorria, os dentes brilha-
vam, a roupa brilhava. Eu já gostava de juntar o grupo, propunha fazer baile, jogar bola...
Eu tinha 17 anos incompletos. A partir daí, as coisas foram somando. 
A Prodoctor continuava fazendo a distribuição dos produtos da Sintofarma, mas
começou a fazer também do Aché. Já tinha o Instilotricin, depois chamado de Sorine,
o Dextrovitase, o Combiron. A embalagem era 99% manual. Só tinha um homem que
ficava lá. Ele se chamava seu Jorge e era cunhado do seu Jonas. Ele já era velhinho,
então ele ficava só armando as caixas de papelão, com fita gomada. Aí as meninas colo-
cavam o produto dentro. O laboratório não tinha máquina, só de envase para líqui-
dos. Era tampado na mão. Colocava a tampa uma a uma. Era tampinha de plástico e
de rosca. Como você abre a Coca-cola hoje, e depois fecha. Era feito assim. A rotu-

“Tinha um quadro-negro,
onde nós fazíamos linhas e
colocávamos o nome da
matéria-prima. Ia anotando
tudo com giz.”

“Separávamos a nota e
colocávamos os produtos

dentro de caixinhas de
madeira. Cada farmácia

era uma caixinha.”

Carlos Roberto de Andrade, o
“Carlão”, nasceu em Campos do
Jordão (SP), em l951. Começou a
trabalhar na Prodoctor em 1968,
como office-boy. Hoje é diretor
de produção do Aché.

Carlos Roberto de Andrade, o “Carlão”, nasceu em Campos do
Jordão (SP), em l951. Começou a trabalhar na Prodoctor em 1968, 
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parecida: Somos oito irmãos, todos muito unidos. Quando éramos crianças,
morávamos em uma chácara próxima à cidade de Populina, onde nascemos.
Vivemos uma infância livre, bem solta. Meu pai tinha uma padaria na cidade.

Ele era muito carinhoso, um paizão, nota dez. Depois, ainda criança, a gente veio para
São Paulo. Aí a vida mudou.
Marli: Em São Paulo a casa era pequena. Tinha o quarto dos meus pais e o nosso, onde
dormia todo mundo. Viemos morar no bairro da Brasilândia, depois mudamos para a
Vila Maria.  Lá, a gente adorava brincar de amarelinha. Inclusive, o Carlão, do Aché,
a gente já conhecia dessa época. Ele era mais velho, batia corda para a gente pular, para
mim e para a Marlene. A Cidinha já era mais mocinha, ia para os bailinhos...
Marlene: E nós ficávamos lá esperando terminar o baile para eles baterem
corda outra vez!
Marlene: Quando viemos para São Paulo, meu pai foi ser feirante, tinha
uma barraca de chinelinho, e a Cida ajudava ele também. A minha mãe
lavava roupa para fora.  
Aparecida: Eu ajudei na feira um tempo. Depois meu pai não deixou mais.
No meio de tudo isso, meu irmão mais velho, que já trabalhava no Aché, arru-
mou lugar para mim, para eu trabalhar na embalagem. Eu tinha quase 14
anos. Lembro que, no Aché antigo, tinha a entrada, onde ficava a telefonista.
Aí subia e tinha a parte administrativa. A hipodermia e a manipulação de líqui-
dos ficavam nesse piso. Tinha uma escada lateral e ali eram os sólidos, onde
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faziam os comprimidos, e a embalagem. Ali próximo também, dos lados, tinha o envase de
líquidos. Depois, descia para a cozinha, e mais para baixo era expedição e almoxarifado.
Marlene: Meu sonho, e o da Marlene também, era entrar no Aché e acabamos con-
seguindo. Foi em 1971. Nós tínhamos 12 anos, e a minha mãe teve que tirar autorização
no Juizado de Menores. Tenho até hoje na minha carteira profissional. Mostro para os
meus filhos como exemplo de vida. Comecei a trabalhar como auxiliar de embaladeira,
como a Cida. Lembro que na fabricação de líquidos, tinha a máquina de enchimento e
de vedagem manual. A gente tinha que ser rápida, porque não podia vazar. Tinha que
pegar os vidros que vinham numa esteira e usar as mãos e o pé para fechar. Aí o produto
ia para uma rotuladeira, também manual. Uma pessoa rotulava, outra colocava na cai-
xinha, outra colocava a bula, outra fechava e outra colocava dentro das caixas de emba-
lagem. Havia também a máquina de carimbar os cartuchos. Você abria os pacotes de car-
tuchos, ainda vazios, desmontados, e colocava ao lado da bancada. Com uma mão você
empurrava o cartucho e com a outra você tirava. Com o pé, você fazia a máquina carim-
bar. Depois, passava para outro grupo fazer a montagem.
Marli: Eu me lembro bem como era a embalagem de comprimidos. As meninas mon-
tavam os cartuchos, colocavam em caixas de papelão que a gente apoiava em um banco em
cima da esteira. Um grupo ia, então, selecionando os envelopinhos e soltando montinhos
na quantidade certa. Por exemplo, num produto que iam três strips, soltavam um mon-
tinho de três, e quem estava junto às caixinhas ia acondicionando com a bula. Fechava a
caixinha e deixava passar na esteira. Aí seguia, colocava na caixa de embarque. 
Aparecida: Com os anos, o Aché foi crescendo e teve uma hora que não cabia mais nada.
Então, mudamos para Guarulhos. Eu lembro que o senhor Jonas, pai do senhor Victor,
levou a gente de Kombi para conhecer o prédio onde íamos trabalhar. Era tudo grande,
com muitas máquinas, um prédio lindo... Foi uma mudança radical.

As irmãs Aparecida de Lourdes Vono Palhardi,
Marli Vono e Marlene Vono Soares nasceram
em Populina (SP). Cida nasceu em 1954, 
seguida pelas gêmeas, quatro anos mais
novas. Começaram a trabalhar no Aché ainda
meninas e atuaram na empresa até 2002.

As gêmeas Marly e
Marlene aos cinco anos



As irmãs Aparecida de Lourdes Vono
Palhardi, Marli Vono e Marlene Vono
Soares nasceram em Populina (SP).
Cida nasceu em 1954, 
seguida pelas gêmeas, quatro ano



Na volta, em 1956, arrumei um emprego, na Wheaton, americana. Eu sabia falar
inglês desde pequeno e eles só queriam isso. Ninguém me perguntou nada de
escola. Esse era o meu medo. A Wheaton estava vindo com uma grande novidade
para a indústria farmacêutica brasileira, na mesma época em que iam chegando
aqui as multinacionais do ramo. Ela estava começando a fazer os vidros de peni-
cilina. É preciso lembrar que nessa época tomava-se milhões de doses de penicili-
na, sem receita. Morria muita gente de choque anafilático. Volta e meia o cara
“pum”! Caía morto na farmácia. É que se pensava que penicilina resolvia tudo.
Vendia milhões. 
Em São Paulo, a fábrica foi criada no velho galpão que temos até hoje, lá na
Avenida Jabaquara. Quando eu entrei, deviam ser uns 250, 300 funcionários no
máximo. Eu fui trabalhar como vendedor, vendia vidros de penicilina. Precisavam
do nosso vidro, pois ninguém tinha essa tecnologia. Produzíamos em alta veloci-
dade. A Pfizer foi um dos primeiros, depois a Squibb. Logo depois foi fundado o
laboratório Aché. 
No começo, éramos os únicos fornecedores do Aché. O primeiro produto que fornece-
mos foi o frasco standard. Se não me engano, havia de comprimidos também – naquela
época, os comprimidos vinham em frascos. Eu visitava o Depieri, o Miro, e pegava os
pedidos. De vez em quando, ia junto lá no estoque, que era ali do lado da cozinha. Então
tomava nota em um papel. Mandava confirmação do pedido, geralmente para dois, três
meses. Nós mandávamos entregar. Eram uns caminhões horríveis. Para nós, ele era um
cliente muito pequenininho. Mas você sabe que a roda que range mais é a que leva mais
óleo? Então, se você é pequenininho, mas é simpático, todo mundo fica prestando
atenção em você. O pessoal do Aché era assim e hoje é um dos maiores laboratórios do
Brasil, taco a taco com as multinacionais.
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eus avós e minha mãe nasceram na Europa. Meu avô era um cidadão inglês
nascido em Portugal. Trabalhava no Bank of London, por isso minha mãe
nasceu em Paris. E depois ele foi transferido para o Brasil e morreu aqui. Meu

avô paterno era político, foi senador da República Velha em São Paulo. Era presidente da
Câmara, caiu junto com o Washington Luiz. Até os seis anos, convivi com ele. O meu
pai, Haroldo de Azevedo, foi fazer Direito no Rio e aí começou a dar aulas de Geografia.
Foi se entusiasmando, largou o curso de Direito e foi ser professor de Geografia. Escreveu
livros didáticos, de um sucesso enorme. Depois, foi para a USP como catedrático. 
Ele conheceu a minha mãe no Rio. Ela chegou no Brasil com 10 anos. Vieram numa
condição muito boa. Tocava piano muito bem, cantava, cozinhava maravilhosamente.
Namoraram, se casaram e vieram pra São Paulo. Foi aqui que eu nasci, como meus três
irmãos e uma irmã. Eu tive uma infância muito gostosa. Minha casa era no Vale do
Pacaembu, era como uma fazenda, com cachoeira, cavalos e tudo. Eu achava ótimo. A
cidade era fabulosa. Com oito, nove anos, eu pegava o ônibus, saía do meio do barro e ia
para o centro da cidade. Era o meu recreio.
Minha primeira escola foi o Colégio Stanford, meio inglês, meio brasileiro. Precisavam me
amarrar de manhã para eu não fugir. Passava um ônibus, me jogavam dentro e eu ia aos
gritos para o tal colégio. Todo mundo ia gritando. Fui para o São Luiz, mas também não
me dei muito bem. Fui expulso de vários colégios. Meu pai ficava furioso. Eu vivia de cas-
tigo. Finalmente me despacharam para um colégio interno lá em Minas, na Zona da Mata,
onde passei praticamente a minha adolescência. E voltei para São Paulo falando mineiro. 
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Por trás dos vidros
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Luiz Antonio Duff Azevedo nasceu na capital paulista, em 1937. Aos 19
anos, começou a trabalhar na Wheaton, uma importante fornecedora de
vidraria para a indústria farmacêutica. Desde então, começou um longo
relacionamento com o Aché. Em 2002, aposentou-se como diretor.

Luiz Antonio Duff
Azevedo nasceu na capi-
tal paulista, em 1937.
Aos 19 anos, começou a 



do a prática. Lá tinha um funcionário que fazia alguns trabalhos para o Aché
e eu o ajudava. Surgiu então o convite. Fui entrevistado pelo Adalmiro e acabei
ingressando no Aché em outubro de 1970.
Fui então trabalhar lá no Imirim, Chora Menino, Santana... – cada um
chama de um jeito. Eu senti uma mudança muito grande de ambiente. Eu
trabalhava na Avenida Paulista e fui para um sobradinho em frente a uma
marmoraria e do lado de um cemitério. Eu pensei que não ia agüentar. Não
tinha refeitório e nem adiantava ter dinheiro, porque você não tinha opção
para comer ali pelas imediações. Então era "sanduba" mesmo. 

O que me animou foi quando eu comecei a mexer na parte financeira deles. Era uma
empresa pequena, mas redondinha. Tinha todos os compromissos pagos, impostos,
salários, fornecedores. Tinha uma boa carteira de duplicata e ainda sobra de caixa! Podia
até fazer aplicação no mercado financeiro. Até então, havia uma pessoa que fazia a con-
tabilidade manual. Era o senhor Waldemar Mendes. Era tudo escrito nos livros. Eram
livros grandes, de capa dura, uma caligrafia invejável. Ele passou a trabalhar diretamente
comigo. Arrumei mais um operador e um auxiliar. Depois uma pessoa para cuidar dos
livros fiscais e, assim, fui montando a equipe.
Nessa época, já estavam construindo em Guarulhos. Até na entrevista, o Adalmiro me
mostrou a maquete: "Essa aqui é a fábrica que nós estamos construindo". Em junho ou
julho de 1973, nós fomos para a Dutra. Levamos tudo. Aí fechou realmente em Santana. 
Todo mundo ajudou na mudança. Eu mesmo enchi o carro de livros, notas fiscais, papéis,
documentos e levei. O prédio novo era bonito, arrojado, com ar-condicionado. Uma
coisa impressionante! Aí, não perdia nada para a Boehringer. Mas continuamos ainda
datilografando as notas, ensacando dinheiro e pagando os funcionários com cédulas... As
mudanças foram acontecendo aos poucos conforme a necessidade. 
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eu pai era sitiante. Ele e minha mãe moravam em Campestre, interior de
Minas, onde eu fiquei até os três anos. Meu pai se chama Antonio
Fernandes Souza Filho e mamãe, Efigênia Conceição de Jesus. Ele logo

vendeu as terras para tentar uma vida nova em Poços de Caldas, onde passou a plantar
batata e café para vender para atacadista. 
A gente morava na chácara, que ficava no fim da Rua Assis de Figueiredo. Para quem não
conhece, é uma avenida que atravessa a cidade de ponta a ponta, vai de um morro a outro
morro, porque lá só tem morro. A gente adorava. Era uma delícia andar de carrinho de
rolimã nas calçadas com quadradinhos e fazer aquele barulho enorme: "Trtrtrtrtr!!!!". O
duro era carregar, mas, quando a gente é menino, a gente faz de tudo. Na adolescência,
nosso programa passou a ser o cinema. A gente assistia a primeira sessão e depois ia para
praça e ficava andando até umas dez da noite. Chamava footing. Quem tinha poder aquisi-
tivo um pouquinho maior andava na calçada e os outros, na rua. Tinha essa divisão. 
Na época, eu já trabalhava no empório do meu pai. Ele vendia secos e molhados. Tinha
aquele negócio de fazer caderneta, contas... E parece que eu fui pegando amor pelos
números. Acho que por isso entrei no curso técnico de contabilidade. Depois, eu fiz admin-
istração de empresas e ciências contábeis. Ainda quando estava no segundo ano do técnico
de contabilidade, como eu não tinha a perspectiva de conseguir alguma coisa melhor, falei:
"Vou concluir o meu curso em São Paulo". E vim para cá. Tinha vinte e dois anos. 
Tive que batalhar bastante para conseguir me formar. Trabalhava durante o dia e estudava à
noite. Meu primeiro emprego na área foi na Boehringer. Fiquei uns quatro anos aprenden-
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Antonio Fernandes Filho, o “Toninho
Contador”, nasceu em Campestre (MG),
em 1943. Entrou no Aché, em 1970, como
contador e, 31 anos depois, aposentou-se
no cargo de diretor financeiro.

Antonio Fernandes Filho, o
“Toninho Contador”,

nasceu em Campestre 



2

A Fortaleza:

A D E S C O B E RTA D O S P R I M E I RO S T E S O U RO S A B R E

O H O R I ZO N T E.  AD M I R Á V E L,  N A B E I R A D A

E S T R A D A,  E RG U E-S E A G R A N D E F O RTA L E Z A.

MAT R I Z D E S O N H O S E B ATA L H A S.



47

asci em Itápolis e ainda bebê me levaram para Novo Horizonte, para o sítio
dos meus avós. Meu avô era daqueles italianões bigodudos, sérios. Eu me lem-
bro bem da avó Fortunata, uma mulher preparada, professora. A casa dela era

bonitinha, de tijolo, com um terreiro e um pomar. As outras casas, inclusive a nossa, eram
de pau a pique, de chão batido. Nessa casa, morávamos nove irmãos. Todo mundo ia
junto trabalhar na roça. O meu pai era um homão de 1,96 de altura e meio bravo. Minha
mãe era baixinha, bem loirinha e muito boa. Um doce.
Quando mudamos para Urupês, eu comecei ir à escola, já mocinho. Lá, conheci a minha

primeira namorada que acabou sendo minha esposa. Em 1949, com 20 anos, me
casei e viemos para São Paulo. No casamento teve aquela festa! Nossa, mataram 60
e tantas cabeças de frango, mais um boizinho, cabrito, peru... E muita cerveja. Só
que não era gelada. As garrafas vinham dentro de uma palhazinha, em sacos. 
Chegando em São Paulo, eu não conhecia nada e um vizinho me convidou para
trabalhar com ele. E, no fim de quatro casas, eu já era praticamente o oficial.
Depois, fui para uma firma. Eu era muito curioso e queria ver os desenhos.
Peguei o jeito. Em dois anos, eu era mestre; com cinco, abri firma. Era a Braulino
Valentin Jorgetti. Depois veio a Construtora Jorgetti Sociedade Civil Limitada.
Quando eu estava construindo quatro sobrados em frente do Clube Sírio-Libanês,
o pai do seu Victor, seu Jonas, que passava lá de carro, viu o meu serviço e gostou.
E, então, me convidou para fazer a casa no terreno dele. O seu Victor ainda era
garotão. Depois, quando foi fazer o Aché, ele me procurou e disse: "Braulino, o
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Aché vai fazer uma obra enorme, concreto aparente, queremos que você vá para lá". 
Quando cheguei em Guarulhos, não tinha nem desenho para eu ver, nada. Até que
chegou o topógrafo, me deu os alinhamentos e falou: "Depois eu volto para marcar-
mos a obra". Eu pensei: "Não vou esperar coisa nenhuma. Eu marco é já". Quando
ele voltou a obra estava marcadinha e falei: "Pode chamar o bate-estaca". Uma parte
do terreno era um campo de futebol limpinho, mas do lado era tudo vargem. Tinha
dois metros de água, tinha até peixinho. Depois nós fomos aterrando. Chegamos a
gastar mais de sete, oito mil caminhões de areia.
Começamos as obras em 1968, e em 1973 o Aché mudou para lá. Na mudança, trabal-
hamos demais. Sabe como foi? Chegavam as caixas de remédio, eu jogava para você, você
jogava para ele... Passava pelo meio das pernas para o outro. Olha, tinha gente que senta-
va no chão, que não agüentava mais. Em um dia e meio, mudamos o laboratório. Depois,
começamos a fase II e continuamos a obra até o rio. Na fase III, foi construída a Química. 
Até metade da fase IV, nós fazíamos mais de 500 sacos de cimento por dia. Eram duas
betoneiras juntas. Depois entrou o doutor Paulo, o genro do seu Raphael, e falou: "Vocês
estão matando o homem?". Aí começou a vir concreto pronto. Fiquei com o sábado livre
e comecei a tirar férias junto com a turma.
Depois teve o Aché IV, onde ia funcionar a Expedição. Pela primeira vez, fiz concreto pro-
tendido, puxado por cabo de aço. Gostei muito. Depois, veio o Aché V. Foi a obra que deu
mais trabalho por causa da altura: 12 metros. Era vigamento de ferro. A marquise até
provocou muita encrenca entre eu e o arquiteto. Ela tinha 92 metros de comprimento por
quatro metros e fazia 45 graus. Era muito pesada. Havia pilares a cada nove metros e eu
tinha medo de desformar. O arquiteto queria que eu tirasse de uma vez. Mas eu falei:
"Quem está lá debaixo é a minha turma". Então começamos a tirar da ponta e ficamos res-
guardados atrás. Se caísse, caía no chão. Mas não aconteceu nada. E ficou muito bonita.

Braulino Valentin Jorgetti nasceu em
Itápolis, interior de São Paulo, em
1929. Em 1968, é convidado para ser o
mestre-de-obras dos novos prédios do
Aché em Guarulhos, onde trabalhou
até sua aposentadoria, em 1992.

Braulino Valentin Jorgetti
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só lidava com garotada, e foi passando o meu medo. Comecei a encarar tudo
como divertimento, sempre tinha um desafio para enfrentar. 
Entrei como auxiliar de embalagem, e a maioria das tarefas era manual.
Logo conheci um office-boy, o Wilson, que mais tarde tornou-se meu

marido. Hoje ele é gerente de expedição. Namoramos uns três anos, e quando com-
pletei 18 anos nos casamos só no civil, e contra a vontade das
famílias, que achavam que era muito cedo. O importante é que
a gente tinha dado um passo, e deu certo. Mais tarde nasceu a
minha filha. Como eu tinha saúde, fiquei trabalhando até o
último momento. Fiquei com ela o período de lei, e depois a
minha sogra ficou cuidando dela para a gente trabalhar. 
Quando a Cidinha saiu da empresa, eu tinha 18 anos e eles me
passaram para supervisora na área de embalagem. No primeiro
momento, me assustei, mas encarei legal. Ela tinha já me ensinado o serviço. Na época,
o senhor Raphael, que era um dos sócios, cuidava da produção. Fiquei ali até ir para
Guarulhos, onde a estrutura ficou um pouco diferente. No Imirim eram poucos os
comandantes, e o nosso acesso aos quatro donos era quase direto. Cada um deles era
muito bom no que fazia, era um casamento perfeito. Talvez por esse motivo o Aché
sempre teve muito sucesso.
Quando entrei na empresa, já tinham comprado o terreno em Guarulhos, estavam fazen-
do a planta e tratando de construir o prédio. Quando foi em 1969, eles já nos informaram
da construção, mas ainda não sabiam a data da mudança. Até que, em outubro de 1972,
quase final de ano, eles mandaram uma carta para todos os funcionários com uma foto da
obra, explicando que era a nossa nova casa. Ficamos muito emocionados, tenho isso
guardado até hoje. Só que a mudança para Guarulhos iria transformar tudo. Ia ser outro
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inha família é mineira. Dizem que meus avós paternos são descendentes de
índios. Meu pai era alfaiate. Morávamos com meus avós naquelas casas anti-
gas. Minha mãe ajudava na alfaiataria, cuidava da casa, de mim e dos meus

cinco irmãos. Eles não deixavam a gente circular muito por causa dos clientes, então a
gente ficava mesmo era brincando naquele quintalzão. 
Quando viemos tentar a vida em São Paulo, eu tinha uns cinco anos. Meus irmãos mais
velhos foram trabalhar, e o meu pai se empregou numa alfaiataria que costurava para os
Matarazzo. A minha mãe teve que trabalhar fora também, de diarista, até engrenar. Em
1958, 1959, fomos morar no Chora Menino, onde era o Aché. Eu fiz o primeiro ano
numa escola estadual. Ah, eu era bem levada, muito briguenta. Ainda sou... Mas, apesar
de brigar com as meninas na escola, eu tirava boas notas. 
Com 15 anos, tinha completado a sétima série. Então, fui até o Aché, meio por acaso,

com uma prima que estava procurando emprego.
Mas como só estavam admitindo meninas
menores de idade para auxiliar de embalagem e
ela era maior, o emprego ficou para mim. Assim,
de repente. Eu nem tinha documentos. Fui tirar a
papelada e comecei no Aché, em 68. O meu
primeiro dia de trabalho foi muito assustador. Até
chorei no banheiro. Nem sabia o que era trabal-
har. Mas fui bem recebida, a supervisora Cidinha

M

A I D A PA R A GUA RU L H O S P ROVO C A U M A R EVO LU Ç Ã O

N A Á R E A P RO D U T I VA D O AC H É.  A M O D E R N I Z A Ç Ã O D A S

I N S TA L A Ç Õ E S E D O S E QU I PA M E N TO S É AC O M PA N H A D A P O R

N OVO S P RO C E D I M E N TO S D E S E G U R A N Ç A E QUA L I D A D E.

D Ó R I S  R A M O S  N E V E S

A menina “briguenta”
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A mineira Dóris Ramos Neves nasceu em Poços
de Caldas, em 1953. Começou a trabalhar no
Aché com 15 anos de idade, como auxiliar de
embalagem. Participou da mudança da empre-
sa para Guarulhos, onde hoje é gerente de
planejamento e controle de produção.

“Em outubro de 1972,
mandaram uma carta
para todos os funcionários
com uma foto da obra,
explicando que era a
nossa nova casa.”

Braulino Valentin Jorgetti nasceu em Itápolis, interior
de Braulino Valentin Jorgetti nasceu dsfasdfdsfdfdsfd



layout, outro fluxo de trabalho. No início de 1973, uma parte dos fun-
cionários foi para o Aché novo, para já ir começando a colocar alguns
equipamentos para funcionar, enquanto os outros, no caso nós,
ficamos no Imirim produzindo o estoque para depois poder parar, levar
tudo e instalar na fábrica nova. Nesse tempo, inclusive, eu fiquei como
supervisora e às vezes trabalhava das sete da manhã até a meia noite.
Eu me lembro que, no primeiro dia em Guarulhos, os quatro sócios reuni-
ram toda a equipe para nos dizer qual era a idéia, o que esperavam de nós.
Eles não tinham dispensado ninguém, era livre para quem quisesse ir, e
todo mundo foi. A festa de inauguração foi em dezembro do mesmo ano,
uma festa muito bonita, era tudo garotada, foi só divertimento. Todo
mundo cantando, dançando, comendo... Fizemos muita bagunça. E os
sócios também participaram. Ver a participação deles não só no trabalho,
mas também na festa, ali, brincando com a gente, foi muito gratificante.

No começo, quando vimos aquela imensidão, ficamos assustados, com medo de não dar
conta, porque as metas de produção eram maiores, lógico. No Imirim, a gente não con-
seguia mais atender à demanda. Antes, o Aché era como uma casa, mas dali para a frente
ia virar uma empresa mesmo e o nosso comportamento teria que mudar. Passamos por
treinamentos, nos foram dando noções de segurança para mexer com os novos equipa-
mentos. Aí eles foram percebendo as necessidades, contratando mais profissionais, e
treinando pouco a pouco. E continuou crescendo. 
Eu me lembro do Aché sempre em obras, construindo novos prédios. Quando teve que
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aumentar o Aché I para fazer a parte de trás, o Aché II, fecharam o setor onde a gente tra-
balhava para impedir acesso. Só depois quebraram as paredes, fizeram as ligações. Quando
iam inaugurar o Aché V, organizaram um tour com todos os funcionários, porque as
equipes não se agüentavam mais de curiosidade. Disseram que ia ser um prédio
inteligente, que as torneiras abriam e fechavam sozinhas, que o ar-condicionado e as luzes
eram automáticos. Mas eu sempre continuei no prédio antigo, porque o meu trabalho é
planejamento e temos que ficar perto da produção. 
De supervisora, fui para a gerência de quatro áreas: embalagem, envelopamento, hipoder-
mia e estéril. Foi uma carga redobrada de responsabilidade, mas achei muito gratificante.
Em 1996, 1997, passei para a gerência de planejamento e controle de produção, que antes
não existia. Eles precisavam de alguém que conhecesse todo o fluxo da empresa, e aí a
minha experiência valeu. Porque, apesar de eu não ter formação, eu tinha informação téc-
nica e prática. Foi mais um desafio, porque em 26 anos de empresa eu nem sabia ligar um
computador, nem tinha noção da área administrativa. Tentei aprender, e estou lá até hoje. 
O meu maior desafio foi realmente a informática. Eles tinham comprado um sistema inte-
grado, o BPCS, que ia dar mais agilidade aos processos. E eu fui estudar o sistema para
poder implantar. Foi uma barra, porque o sistema era todo em inglês, e eu não sabia inglês.
Eu e outros funcionários então unimos forças, cada um contribuiu com o que sabia. Eu
passava para eles o que eles não entendiam, que era o fluxo da empresa todinha, e eles colo-
cavam no software. Nós acabamos ensinando para os consultores como o sistema deles
funciona, porque algumas coisas nem eles sabiam. Nós mesmos fomos garimpando, explo-
rando, descobrindo. Eu me desafiei e a equipe deu um baile. E os desafios continuaram.
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A mineira Dóris Ramos Neves nasceu em Poços de Caldas, em 1953.
Começou a trabalhar no Aché com 15 anos de idade, como auxiliar de
embalagem. Participou da mudança da empresa para Guarulhos, onde hoje
é gerente de planejamento e controle de produção.
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o Victor Siaulys, que cuidava do desenvolvimento e lançamento de produtos. Ele me
aprovou e convidou para conhecer a fábrica do Imirim. Na fábrica, estava o Depieri. Eles
me explicaram o que queriam e vi que era a chance que esperava para desenvolver o meu
potencial. O que me preocupava era meu salário, porque eu já estava casado. Chutei um
valor, eles toparam. Então falei: “Não tem jeito. Agora tenho que ficar”.
Entrei para organizar o controle de qualidade no Imirim. Começamos desenvolvendo
produtos que estavam parados, porque o Victor criava, pesquisava, estudava as fórmulas,
mas não conseguia desenvolver, que era exatamente o que eu sabia fazer. Dos produtos
que desenvolvi, meu maior desafio foi o Energisan. Já haviam tentado fazer, mas a fór-
mula cristalizava. O produto não se tornava estável. Comecei a pesquisar. Fazia uma fór-
mula, punha em estufa, mas ela não se mantinha. Quebramos a cabeça até descobrir que
o problema era o sal. Mudamos o sal, acertamos a fórmula e o produto foi lançado com
sucesso. Chegamos a fabricar um milhão de ampolas por mês. 
Fui fazendo isso e ao mesmo tempo participando do projeto da fábrica em Guarulhos
com o Ruy Ohtake e o Raphael, irmão do Adalmiro, que na época cuidava da obra. Toda
semana nos reuníamos, desenvolvíamos o layout e íamos para Guarulhos ver a obra, que
estava em fase avançada. No Imirim, eu já vinha observando o pessoal trabalhar, os
parâmetros que usavam, fui estruturando o setor, tentando mostrar o conceito de quali-
dade. Então, começamos a comprar equipamentos de maior porte para instalar na fábri-
ca nova, que tinha um conceito mais moderno de fabricação. A gente trocava idéias, sem-
pre buscando encontrar um processo que eliminasse ao máximo o trabalho manual. 
Durante um ano, montamos todo o sistema produtivo e de controle de qualidade no
prédio que a gente chama de Aché I, que já começava a tomar corpo. Deixamos tudo pré-
montado, pois não podia falhar. Finalmente, fizemos a mudança em apenas um final de
semana. Dividimos o pessoal em duas turmas, uma para Santana e outra para Guarulhos,

eu avô paterno era carroceiro, fazia entregas. Ele e a minha avó vieram da
Itália como imigrantes, já casados. Da minha avó, tenho muitas lembranças,
porque foi ela que me criou. Meus pais trabalhavam fora, eram enfermeiros.

Passei minha infância em Pinheiros, onde nasci. Morávamos todos juntos. Era um ter-
reno muito grande, com duas, três casas. A casa da frente era da matriarca. Mais tarde
mudamos para uma casa maior, na Vila Madalena. 
Fiz todos os meus estudos em Pinheiros, em escolas do governo, que eram o top do ensi-
no na época. Depois, fiz química no Liceu Eduardo Prado, no Itaim. Pouco antes de me
formar, arranjei o meu primeiro emprego, em um laboratório pequeno, que ajudei a mon-
tar e organizar. Em seguida, entrei na Laborterápica Bristol e trabalhei dois anos no contro-
le de qualidade. Depois, mudei para a Squibb, onde
fui passando por várias áreas afins. Em 1972, saí a
convite do Aché. Lá encontrei o desafio que queria. 
A proposta surgiu de uma forma inusitada. O
Adalmiro já me conhecia do futebol. Ele tinha um
time chamado Grécia, onde eu jogava também. Um
dia, a secretária dele me ligou, fomos conversando e
vi que eles já tinham o meu perfil profissional. Me
convidaram para fazer entrevista no escritório na
Álvaro de Carvalho, onde funcionavam o marketing
e o setor de vendas. Conversei com Adalmiro e com
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O C OT I D I A N O D A P RO D U Ç Ã O AVA N Ç A C O M N OVO S P RO J E TO S,
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BR AC C O-NOVOT E R Á PI C A E A PA RC E R I A C O M O PA R K E-DAV I S .
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A N T O N I O  A L U Í Z I O  R U S S O

A química das mudanças
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Antonio Aluízio Russo nasceu em 1943,
no bairro de Pinheiros, na capital paulista.
Em 1972, entrou no Aché para trabalhar
no controle de qualidade e tornou-se o
“Toninho Químico”. Passou por várias
áreas da produção até assumir, em 2002,
a diretoria-geral da empresa.

Antonio Aluízio Russo nasceu em 1943, no bairro de Pinheiros,
na capital paulista. Em 1972, entrou no Aché para trabalhar no 
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Também tivemos que fazer uma linha dedicada só a fazer Mylanta e Agarol, que tinham
vidro de tamanho grande.  Precisamos ainda passar por uma auditoria internacional antes
da fábrica começar a funcionar, auditoria que continua até hoje e é muito construtiva.
Eles chegam para ver os produtos do Parke-Davis, mas como a fabricação é comum,
acabam inspecionando tudo. Fomos aprendendo e acabamos reunindo as condições de
laboratório de primeiro mundo.
É importante lembrar que começamos num sistema totalmente manual. Com a informa-
tização, demos aquele pulo, criamos um sistema próprio de controle de planejamento, o
BPCS, e ainda o MLT, que explora todo o planejamento. Treinamos o pessoal, fizemos os
pilotos. Mas foi duro encaixar a informatização na cultura da empresa. Foi um ano de tra-
balho pesado, virando a noite. Até que chegou o dia de acabar com o sistema antigo. Um
corte, sem retorno. Se não funcionasse, parava a empresa. Eu nem dormia. Mas deu certo.
Hoje ele funciona redondinho e já temos até uma versão nova.
A informatização também envolveu a modernização das máquinas de produção. Foi
quando começamos a desenvolver a planta nova, que ainda está em construção. É o pro-
jeto Farma 2001, concebido em 1996, e que propõe a construção e a montagem de uma
fábrica de primeiro mundo, adequada às novas normas e leis. O conceito mais moderno
é a rastreabilidade total do produto, através de código de barras. São máquinas sem con-
tato manual. É tudo automatizado, informatizado, o produto entra e sai pronto lá na
frente. Os operadores estão lá só para abastecer. Fomos comprando esses equipamentos e
montando um pequeno “piloto” para testar todo o material que ia ser usado na fábrica
nova. Começamos a acertar o piso, a parede, o teto, o sistema de ar-condicionado.
Estamos testando, adequando, treinando o pessoal. O piloto tem uma área de 1.500 met-
ros quadrados, enquanto a fábrica nova terá 42 mil. Então, podemos errar agora, depois,
não. E hoje o meu maior sonho é esse: ver a conclusão da fábrica.
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e pusemos em prática o esquema que tínhamos montado. Todo mundo já estava prepara-
do e cooperou. Na segunda-feira, começamos o trabalho normal. Tinha ido máquina,
matéria-prima, tudo conforme o planejado.
A mudança foi um marco na história do Aché. Ele tinha crescido muito e estava desorga-
nizado. Agora, já tinha uma fábrica planejada, em termos de qualidade, fluxo e logística.
O ambiente de trabalho ficou mais confortável. A disposição das máquinas era adequada
aos padrões de qualidade. A transformação foi radical. Depois vieram o Aché II, Aché III,
Aché IV. Quer dizer, há 30 anos o Aché tem estado em obras. Nunca parou de crescer. 
Nesse caminho, um projeto marcante foi a Planta Química. Dos princípios ativos usa-

dos pelo Aché, cerca de 90% são importados. Então, em 1979,
inauguramos uma Planta Química para a fabricação de matérias-
primas para nosso uso. Eu mesmo fui, em 1980, com o Yang, um
pesquisador chinês, buscar tecnologias para a fabricação de tártara-
to de ergotamina e furosemida, na Hungria. Depois, buscamos o
dipiridamol, na Alemanha, e fomos ainda para Milão. Voltamos e
chegamos a produzir muita matéria-prima, como o diclofenaco
resinato e a própria frutose. O grande problema foi o custo dos

intermediários, quase igual ao da matéria-prima pronta. Então, decidimos que a maior
parte das substâncias continuaria sendo importada. 
Outros marcos importantes foram as aquisições feitas pelo Aché. Primeiro foi a compra
do Bracco-Novoterápica. No início, ele continuou funcionando onde estava, depois
trouxemos tudo para Guarulhos, começando uma nova tecnologia que até então o Aché
não tinha: a linha de cápsulas. Depois, foi a parceria com a Warner-Lambert, a Parke-
Davis. Por ser uma multinacional, tivemos que incorporar outros cuidados. Montamos,
por exemplo, uma área estéril para a fabricação de creme e de pomada, que era o Fibrase.

“Dos produtos que
desenvolvi, meu maior

desafio foi o Energisan.
Quebramos a cabeça

até descobrir que o
problema era o sal.”

Antonio Aluízio Russo nasceu em
1943, no bairro de Pinheiros, na
capital paulista. Em 1972, entrou
no Aché para trabalhar no cont-
role de qualidade e tornou-se o 
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minha avó era negra, baixinha. E meu avô era bem altão, de olhos azuis. Ele
tinha uma pensão. O pessoal caminhoneiro, cavaleiro, vinha, dormia, fazia
refeição. Tinha uma salinha só para jogar truco. Eu não saía de lá. Era em

Álvares Machado, no interior paulista. Depois fomos morar em Rosana, que tinha terras
mais baratas. Mas meu pai não gostava muito de agricultura, preferia transportar. A gente
ia até o Mato Grosso com a carroça, atravessava a balsa, ia numa fazenda buscar frutas
para vender ou trocar por galinha, porco. A minha mãe trabalhou muito mais na roça do
que meu pai. Nós aprendemos com ela. Depois do trabalho, a gente tomava banho para
ir para a escola à noite. Na hora do descanso, a gente ia para a beira do rio, levava os cava-
los para dar banho e ficava lá, pescando. Foi assim até os meus 18 anos, quando vim para
São Paulo. Era 1973.
Meu primeiro trabalho foi de ajudante de produção numa empresa que não existe mais.
Eu embalava tinta. Até que cansei e me convidaram para fazer um teste no escritório.
Passei e comecei a tomar conta da produção. Mas como o serviço era só de dia, à noite eu
ainda ia embalar tinta. E fazia bicos no final de semana. Então eu ganhava bastante. No
ano seguinte, comecei a fazer o colégio, em Santana. Terminei e aí pedi demissão.
Trabalhei em outras empresas até que eu vi um anúncio do Aché recrutando supervisor
de segurança. Eu tinha feito esse curso na Fundacentro. Fui lá, fiz a entrevista, passei e fui
cuidar da área de segurança.
O trabalho era na portaria, e eu falei: “Não agüento isso não”. Na outra empresa, eu tinha
uma atividade bem dinâmica. Aí me mandaram atualizar todos os livros de Cipa. Tenho
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Voto de confiança
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calo até hoje de tanto escrever. Depois me passaram a parte de segurança patrimonial.
Primeiro, eu montei a equipe de vigilantes. E, quando o senhor Victor assumiu a área
operacional, aproveitei para pedir bastante coisa. Aí começou a transformar. Foi quando
comecei a vislumbrar algo mais para a frente e fui promovido a gerente. Logo, veio a ter-
ceirização. Foi um processo simples e rápido. 
Quando o seu Victor assumiu a área, ele falou: “Vamos terceirizar”. Isso foi em 93, e me
foi dado o primeiro aviso. Ele falou: “Você abre a tua empresa”. Eu respondi: “Não estou
preparado. E se não der certo?”. “Se não der certo você volta a trabalhar aqui.” Aí aceitei,
mas não tinha capital. Então, o senhor Victor falou: “Está precisando de dinheiro?”.
Respondi: “Não, vou montar o meu negócio para sobreviver das próprias pernas”. “Então
faça.” Como eu não tinha capital, peguei a rescisão do Aché, joguei minha casa, juntei
mais o carro. Esse foi o patrimônio que eu comecei. Abri um escritoriozinho no centro
de Guarulhos, sem ninguém saber de nada. Fui recrutando o pessoal, treinando. Até
então, não havia sido desligado da empresa. Continuava gerente da segurança. O proces-
so não podia ser traumático. 
Até que, no dia 28 de fevereiro à noite, liguei pedindo pra juntar todo o mundo da por-
taria que eu queria conversar com todos. Então disse: “A empresa vai ser terceirizada e eu
vou começar com uma empresa amanhã às seis horas da manhã. E os senhores estão todos
demitidos. Quem quiser ficar comigo, fica”. Sobraram só duas pessoas. Foram todos
embora, porque o salário era muito baixo. Depois, muitos voltaram. E nesse dia, 1º de
março de 1994, eu comecei com a Provise, com 13 funcionários. E foi progredindo. Hoje
já são quase 300. Temos um escritório administrativo em Alphaville e uma base opera-
cional própria em Guarulhos. Ainda hoje, o Aché é um cliente importante. Mas o mais
importante é que a Provise nasceu lá. O Aché deu a chance, apostou no Luis, que foi
empregado e agora é empregador. Foi um grande voto de confiança. 

Luis Carlos Moreira Lino nasceu em Álvares
Machado, interior de São Paulo, em 1954. Em
1987, entrou no Aché como supervisor de segu-
rança. Em 1994, montou a Provise Segurança
Especial, que continua prestando serviços ao Aché.
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O médico Philippe
Aché, seu cunhado, o
advogado João Meira
Alves Filho, e o microbi-
ologista e farmacêutico
João Palma Travassos
criam o Laboratório de
Hormoterapia Aché,
Travassos & Cia., em
Ribeirão Preto (SP).

década de 20

Aos 66 anos, falece
Philippe Aché. Seu
cunhado, João Meira
Alves Filho, vende sua
participação no labo-
ratório a João Palma
Travassos e seu irmão.

1935

década de 50
Após a II Guerra Mundial, há uma grande expansão dos laboratórios 
farmacêuticos estrangeiros no país, com a chegada do Wyeth (1949),
Squibb (1953), Upjohn (1954), Cyanamid (1955), Parke-Davis (1955),
Syntex (1957), Merrel (1958), Searle (1959), Ayerst (1960), 
Mead-Johnson (1961), Eli Lilly (1962), Pfizer (1969), Byk (1969).

Aos 62 anos, falece João
Palma Travassos. O labo-
ratório Aché, Travassos &
Cia. é herdado por sua
filha, Carmem Cecília
Travassos Prado Lopes. 

1956

O laboratório é vendido para Agostinho
Cabrera Jr., que, junto com outros 16
acionistas, firma contrato social do Aché
Laboratórios Farmacêuticos Ltda.

1961

Ocorre uma grande mudança de
sócios da empresa, permanecendo
apenas José Francisco Cancella,
Gabriel Moreno Prieto, Angel
Sanchez Martín e Lucia Aché.

1964

Adalmiro Dellape Baptista, Antônio
Gilberto Depieri e Victor Siaulys

criam, em São Paulo (SP), a
Prodoctor Produtos Farmacêuticos

Ltda. para distribuir os produtos do
laboratório Sintofarma.

1965

O Aché é comprado por
Adalmiro Dellape Baptista,
Antonio Gilberto Depieri,
Chrysantheme Ribeiro
Baptista, Edmundo de
Azevedo Xavier, José Carlos
de Luca Magalhães,
Raphael Wladimir Dellape
Baptista e Victor Siaulys,
transformando-se em Aché
Laboratórios Farmacêuticos
S/A. Além desses, per-
manecem os quatro anteri-
ores, somando 11 sócios.

1966

década de 70
Expansão industrial na cidade 
de Guarulhos. Em 10 anos, a 
população dobra, somando cerca
de 533 mil habitantes. Em 2000,
o número chega a 1 milhão.

O Aché incorpora a firma
Prodoctor Produtos
Farmacêuticos Ltda. Apenas
as famílias Dellape Baptista,
Depieri e Siaulys permanecem
sócias da empresa.

O laboratório muda para
novo prédio na Rodovia
Presidente Dutra, Km 393,
em Guarulhos (SP). Assinado
por Ruy Ohtake, o projeto
arquitetônico do Aché I é
premiado na I Bienal
Internacional de Arquitetura.

1973

O Aché adquire o labo-
ratório Bracco-
Novoterápica, sediado
em São Paulo (SP) desde
1961, quando ocorreu a
fusão do laboratório
nacional Novotherapica
com o italiano Bracco.

1978

O Aché é escolhido
como “empresa do
ano” pelo melhor
desempenho no setor
farmacêutico em
avaliação da revista
Exame.

1979

Implantação dos
primeiros computa-
dores de grande
porte no Aché.

1980

1975
É sancionada pelo governo federal a Lei nº
6224, regulamentando a profissão de propagan-
dista. Desde então, o dia 14 de julho passa a ser
considerado o “Dia do Propagandista”.

Construção do Aché III, em Guarulhos (SP), para abrigar a Planta
Química do Aché destinada à produção de matérias-primas para
consumo interno. No decorrer do tempo, o projeto não se sustenta,
chegando a 2002 apenas com a produção de duas substâncias.

Laboratórios estrangeiros começam a entrar
no Brasil, sobretudo em função das facili-
dades, como a isenção de impostos, ofere-
cidas pelo governo de Getúlio Vargas. 

1968
Criação, pelo governo
brasileiro, do CIP (Controle
Interministerial de Preços),
que passa a tabelar os
medicamentos até 1992,
com importante papel no
mercado farmacêutico.

Em 1929, Alexander Fleming descobre
o primeiro antibiótico, a penicilina,
abrindo caminhos para o crescimento
da indústria farmacêutica, que será
impulsionado nos anos 40.

É a época de fundação dos primeiros laboratórios
no Brasil, incluindo Raul Leite, Moura Brasil,
Orlando Rangel e Silva Araújo (no Rio de Janeiro)
e Fontoura, Pires e Torres (em São Paulo).

O Aché no tempo
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O Aché firma parceria com a multinacional norte-
americana Parke-Davis para produção e comercialização
de seus medicamentos. Instalada no Rio de Janeiro 
(RJ) desde 1955, ela passou a fazer parte do grupo
Warner-Lambert Company em 1970 e, em 2000, 
é incorporada pela Pfizer. 

1982

Início das pesquisas
com fitomedica-
mentos através de 
convênios entre 
o Aché e diferentes
universidades 
do país.

1987

Formação da Prodome - uma joint-venture entre o Grupo
Aché e o laboratório norte-americano Merck Sharp &
Dohme, sediado em Campinas (SP) desde 1958.

1988

O Aché adquire o controle de 42% da Schering-Plough.
Instalada no Rio de Janeiro (RJ) desde 1926, a empresa
alemã Schering foi comprada na década de 60 pelo 
conglomerado Schering dos Estados Unidos, incorporando,
10 anos mais tarde, a Plough Inc. Em 1989, o controle
acionário da Schering-Plough passou para um grupo de
empresários brasileiros.

1990 1993 1994

Lançamento do Projeto Farma 2001, uma
fábrica de última geração a ser construída
em Guarulhos (SP) até 2001. O término da
construção é depois prorrogado para 2005.

O Aché ganha o “Prêmio
Excelência Empresarial”,
concedido pela Fundação
Getúlio Vargas.

1996

A empresa de consultoria
McKinsey & Co. é contratada para
elaborar um plano estratégico 
para os negócios do Aché.

1997

O Aché é considerado
a melhor empresa 
do ano no segmento
Químico/Farmacêutic
o pela Fundação
Instituto Miguel
Calmon.

1998

Instalação de sis-
tema de tecnologia
de informação
(BPCS) no Aché,
integrando todas as
áreas da empresa.

1999

Os acionistas do Aché abdicam 
de cargos e funções administrativas e
constituem um Conselho de
Administração e uma Diretoria
Administrativa, iniciando um intenso
processo de profissionalização 
da empresa.

2000

A Prodome Química e
Farmacêutica conquista o
primeiro lugar no ranking das
“Melhores e Maiores 2001” 
da revista Exame.

Termina o contrato do Aché com
a empresa Schering-Plough.

2001

Os produtos da
linha Parke-Davis
deixam de ser
produzidos pelo
Aché.

2002

1991
Entra em vigor no país
o Código de Defesa
do Consumidor.

1992
Deixa de vigorar o CIP (Controle Interministerial de Preços).
O controle oficial dos preços dos medicamentos passa a ser
exercido pela SAE (Secretaria de Acompanhamento
Econômico). Os laboratórios farmacêuticos conquistam
maior liberdade para definir preços de marcas e produtos.

Criação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), vinculada ao Ministério da Saúde, para fis-
calizar e regular os medicamentos no país.

Sancionada a Lei dos Genéricos (Lei nº 9.787), 
estabelecendo o medicamento genérico, que passa
a ter papel de destaque no mercado farmacêutico.

1986
O governo brasileiro lança o Plano
Cruzado I após uma elevação histórica da
inflação. É o primeiro de uma série de
planos econômicos com grande impacto
no mercado farmacêutico nacional.

Um dos sócios do
Aché, Raphael
Wladimir Dellape
Baptista, deixa a
companhia.

Criação do Serviço 
de Atendimento ao
Consumidor (SAC) 
no Aché.

Primeira terceirização
na empresa, incluindo
serviços gerais, enge-
nharia, arquitetura e
segurança patrimonial. 

Início da implantação 
no Aché do Programa 
de Qualidade Total e 
do Programa dos 5 Ss.

Inaugurado o Aché V, um prédio
inteligente, construído para abrigar a
administração do laboratório. 

Sancionada a Lei das Patentes (Lei nº 9.279), que regula
direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
Entra em vigor um ano depois, com grande repercussão
no mercado farmacêutico: não é mais permitida a cópia
de medicamentos antes do vencimento de suas patentes.
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tas para as indústrias farmacêuticas do eixo Rio-São
Paulo e, em 15 dias, o Aché me respondeu. Eu nunca
tinha ouvido falar da empresa. O seu Victor Siaulys
me ligou, dizendo que queria conversar comigo em
São Paulo. Eu vim. Quem me entrevistou foi o Antonio Aluízio Russo, depois conversei
com o Antonio Gilberto Depieri. E, em 1975, fui contratada como farmacêutica. Foi
meu primeiro emprego, como se fosse a primeira paixão. O Aché tem um encanto. Você
sente vibração positiva, não dá para explicar. Só você sentindo.  
Na época, a farmacêutica responsável era a Lúcia Aché, que eu não cheguei a conhecer.
Quando ela faleceu, assumi o seu lugar – cargo que ocupo até hoje. Nessa função, tenho
que conhecer a legislação pertinente e representar a empresa perante os órgãos fiscali-
zadores. Também chefiei o controle de qualidade por uns 12 anos. Depois, eu passei para
a área de registros e fui trabalhar com o seu Victor. Depois de desenvolvido e testado, cada
novo medicamento vai para a área de registros, você monta um dossiê completo e manda
para o Ministério da Saúde. Ele analisa tecnicamente, vê se pode ser deferido ou não, e
publica no Diário Oficial da União. Se deferido, e o marketing se interessar, a produção
é acionada e é preparado o lançamento. 
No Aché, eu acompanhei o nascimento de vários produtos. Eu nunca me esqueço, por
exemplo, do Cefalium. Ele tinha uma fórmula cuja composição continha Diazepan, que
é controlado, com tarja preta. Então, o seu Victor quis mudar essa fórmula e conseguiu.
Ele falava: "Emy, eu conversei com o doutor Rafael e ele disse que toda pessoa que sente
dor de cabeça e toma um remédio, acaba sentindo náusea. E, para náusea, nada melhor
do que cloridrato de metoclopramida". Ele foi consultar os livros dele e em questão de
minutos falou: "Coloca dez miligramas no comprimido". Fizemos o relatório, mandamos
para Brasília, e ele foi deferido. Foi um sucesso.

eu pai chama-se Schinichi Ogawa e minha mãe Emiko Sasaoka Ogawa. Eles
nasceram no Japão. Meu pai veio para o Brasil com toda a família com 14 anos
de idade. De Santos foram para Bastos, depois para Louveira, sempre tentan-

do a agricultura, sem sucesso. O casamento dos meus pais foi feito através de miai. Quer
dizer, por combinação entre as duas famílias. Eles se casaram e, como meu pai sofria muito
com o frio, decidiram mudar para o Rio de Janeiro. Então, eu morei em Jacarepaguá até os
quatro anos. Depois mudamos para o Núcleo Colonial Santa Alice, que é uma colônia de
japoneses. Lá tive uma infância muito feliz. A gente brincava escondido e depois apanhava.
Eu aprontava muito, mas ganhava prêmio na escola. Sempre fui a primeira aluna.
Meu pai começou com plantação de citros, hortaliças e criação de galinha. Mas não deu
certo. Então, o que ele fez? Um dia, ele estava sentado e viu uma goiabeira dentro da água
e observou que era resistente. Aí ele resolveu desenvolver a planta geneticamente, melho-
rar a fruta. Pediu apoio das universidades, mas não conseguiu. Então, fez a pesquisa sozi-
nho, com a ajuda de minha mãe. Consultou livros, professores e acabou desenvolvendo
seis variedades de goiaba. Em 1958, surgiu a primeira goiaba de mesa no Brasil, que dá o
ano inteiro. É a goiaba Ogawa, o nome do meu pai. Ele mostrou que ele não precisava ir
trabalhar no Japão para ganhar dinheiro. Conseguiu unir a família e, até hoje, ela está toda
junta. Eu sou a única que está fora do Rio de Janeiro.
Eu fiquei na colônia até ingressar na faculdade. Em 1969, prestei vestibular para farmá-
cia na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Entrei e fui morar na casa dos meus
padrinhos. Me formei com especialização em farmácia industrial. Aí mandei algumas car-

M

EM GUA RU L H O S,  O AC H É S E E S T RU T U R A PA R A N OVO S

L A N Ç A M E N TO S.  CA D A P RO D U TO R E S U LTA D E U M LO N G O

P RO C E S S O D E PE S QU I S A D E M E RC A D O,  D E S E N VO LV I M E N TO,  
R E G I S T RO,  A P ROVA Ç Ã O E C O N T RO L E D E QUA L I D A D E.

E M Y  A Y A K O  O G A W A  

Primeira paixão

66 67

Filha de imigrantes japoneses, 
Emy Ayako Ogawa nasceu em
Jacarepaguá (RJ), em 1949.
Formou-se em farmácia e estreou
no Aché em 1975. É a farmacêutica
responsável do laboratório. 

Filha de imigrantes
japoneses, 
Emy Ayako Ogawa
nasceu em 



Medicamentos, e quando venderam
a área física no Rio de Janeiro e toda
a produção foi dirigida para São
Paulo, fui convidado para vir para cá. 
Comecei no Aché em 1984, no Departamento de Desenvolvimento de Produtos.
Durante muitos anos, o Aché sobreviveu desenvolvendo similares de produtos existentes
no mercado. Aos poucos, fomos montando uma estrutura, que não existia. O meu
primeiro desafio foi um produto chamado Energivit, que ainda está em linha. Na época,
ele estava sob a forma de núcleo, parado em barricas, quase uma tonelada. A produção
dependia de um polímero importado, mas havia problemas de importação. Ninguém
sabia quanto tempo ia demorar. O desafio foi desenvolver um filme alternativo para reves-
tir esses tabletes. A Emy me deu muita força, me explicou qual era o pepino: “Se você
resolver, marca dez pontos no conceito da empresa”. E eu cá comigo: “Vou encarar”. 
Na verdade, eu já tinha tido contato com um polímero no Rio, misturar uma cor com a
outra para revestimento do comprimido. Então, eu fui lá no meu arquivo da memória,
saquei a fichinha e consultei. Usei a minha experiência e não tive dificuldade. Trinta dias
depois o produto já estava indo para o mercado. Foi a minha primeira fórmula no Aché.
Aí eu falei: “Emy, agora, eu quero mais bancada”. Ela liberou um pouco mais e, quando
percebeu, eu já tinha tomado um lado todinho da bancada dela.
Como indústria nacional, o Aché tornou-se uma escola para mim. Eu aprendi a me virar,
a ser mais dinâmico, mais ágil. Até porque a gente não precisava esperar a bênção da
matriz estrangeira. O Aché tinha, e ainda tem muito, dessa flexibilidade para lidar com
os problemas, uma característica própria da indústria brasileira.

eus pais trabalhavam na agricultura, em Teresópolis, em terras herdadas do meu
avô. Eu, quando pequeno, era levado de um lado para outro nas plantações. O
meu pai me colocava dentro de um jacá de bambu e ia colher tomate. A gente

morava bem perto da casa dos meus avós. Eu lembro bastante da minha avó paterna. Ela
dava as suas pitadinhas escondidas do meu avô. A gente ia para um canto e conversava muito
na beira do fogão de lenha. Ela costumava fazer publicidade de mim para as meninas boni-
tas. Eu era solteiro, bem apanhado e, quando eu chegava, elas corriam para me visitar. 
Eu fui para o Rio de Janeiro aos sete anos de idade. No Rio, meu pai parou com a lavoura
e foi ser caseiro de um médico. Me lembro do meu pai podando o muro de cedro, aque-
le cheiro, que posso sentir até hoje. Quando o filho do médico ia lá, levava uns trenzinhos
elétricos e outros brinquedos que eu não podia ter, e eu brincava também. Eu tinha car-
rinhos feitos por mim mesmo com madeira, fazia as rodinhas. 
Lá eu fiz o antigo primário, depois o ginásio e o curso técnico em química. Trabalhei um
tempo numa mercearia e, aos 16 anos, eu fui parar no Laboratório Atalaia, no Rio de
Janeiro, que produz homeopáticos a partir de ervas medicinais. No laboratório, a gente
processava a erva, obtinha o extrato fluido e colocava em vidrinho para comercialização.
Aprendi a fazer xampu, creme rinse... de tudo um pouco. Fiquei até 1966. Depois do serviço
militar, fui para o Laboratório Maurício Vilela, trabalhar em serviços gerais, limpeza.
Caprichei, e logo depois me mandaram para o desenvolvimento de produtos, junto com o
farmacêutico responsável pelo laboratório. Era uma indústria nacional renomada, depois
incorporada pela Beecham. Lá aprendi o básico. Fui para a Parke-Davis, que já era Aché
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Nascido em 1948, Elomir Dália Teixeira é de Teresópolis (RJ).
Formado como técnico em química, atuou em diferentes
laboratórios no Rio, incluindo o Parke-Davis, depois incor-
porado pelo Aché. Em 1984, mudou-se para Guarulhos,
onde hoje é supervisor de desenvolvimento de produtos.

Nascido em 1948, Elomir
Dália Teixeira é de
Teresópolis (RJ). Formado
como técnico em química,
atuou em diferen



roupa do corpo e umas panelas de barro. Chegamos e foi fácil de arrumar emprego,
porque você descia na rodoviária e os donos das fazendas já estavam à procura de pessoas
para trabalhar. Deram uma casinha para nós, de tábua, bem arrumadinha com fogão à
lenha. Era o paraíso. A família inteira trabalhava no café. Como eu tinha cinco anos e
meus irmãos eram menores, eu ficava cuidando deles sentada embaixo do pé de café.
Passou um tempo, começou a fartura, comida à vontade, frutas, que a gente plantava no
meio do cafezal. Quando o dinheiro não dava para comprar mistura, minha mãe ia pescar
no rio. Como boa filha de índio, ela mesma fazia o balaio de pescar ou mergulhava. Não
sei como ela conseguia, mas vinha lá de baixo com o peixe na mão. 
Até que em 1962, deu uma grande geada, que acabou com tudo lá. Tiveram que tocar
fogo no cafezal, a boiada morreu e voltamos à estaca zero. Aí apertou, passamos necessi-
dade. Então meu pai soube que em São Paulo tinha trabalho, era aventureiro e resolveu
vir, sem conhecer ninguém. Desta vez viemos de trem, desembarcamos na Estação da Luz
e fomos para debaixo da ponte. Os que passavam nos davam o que podiam. Fazia um frio
terrível. Um dia, um camburão nos recolheu e levou para um albergue, onde ficamos uns
dois meses, pegando piolho, sarna, comendo uma sopinha pouca, numa caneca suja.
Enquanto isso, meu pai, desesperado, ia procurando emprego. 
Até que um dia encontrou um conhecido do Paraná que nos tirou do albergue e levou
para a casa dele, em Guarulhos, dividindo conosco o pouco que tinha. Ficamos lá até que
meu pai encontrou serviço, começou a ter salário todo mês, e deu para a gente mudar.
Juntou ele, minha mãe e eu trabalhando, e fomos indo. Eu já tinha dez anos e nunca tinha
ido para escola. Apareceu então uma senhora e falou: “Se você trabalhar em casa eu te dou
um caderno e um lápis e arrumo um jeito de te matricular”. Eu olhei para minha mãe e

eus pais se casaram e ficaram morando perto da família, em Campo Alegre,
Alagoas. Tipo índio mesmo: ficam os pais ali e os filhos vivendo em volta. Se
você dá um grito, chega todo mundo. Essa tradição a gente tem até hoje.

Nossa casinha era de sapê, com paredes de barro. Lembro que parte do barro caía e ficá-
vamos deitados vendo o mundo lá fora através das frestas da parede. Éramos cinco irmãos.
Meus pais iam para a lavoura e minha mãe deixava a comida pronta: água com farinha de
mandioca e uma piaba, que era um peixinho bem salgado. O resto a gente se virava.
Pegava passarinho, tatu, galinha, ovos. Na infância, os meus brinquedos eram os meus
irmãos. Minha boneca era o menorzinho. Lá não tinha escola, mas meus pais nem davam
importância. Eles não sabiam nem ler nem escrever. Já vinha de gerações. Então, eles
achavam que não precisava.
A nossa vida era plantar mandioca, de onde saía o pão de cada dia. Depois de colher, leva-
vam a mandioca para a casa de farinha, lá no fundo do quintal, e convidavam os vizinhos
para ajudar a descascar. Raspavam, colocavam numa prensa e depois num tipo de um
forno, onde se revezam, cada um mexendo um pouco, até a farinha dourar. Depois de
pronta, dava um pouco para cada um, porque o alimento era aquilo. O restante o meu
pai colocava dentro de um saco, em cima de um jeguezinho e ia vender aos quilos na feira.
Foi indo assim, até que a mandioca acabou. Chegou a seca e a vida ficou difícil. 
Então falaram que no Paraná era bom para trabalhar na lavoura. E fomos todos de pau-
de-arara. Me lembro que o caminhão estava cheio de coco, e nós lá no meio, tudo cober-
to com um encerado preto. Fomos sem mudança, porque a gente não tinha nada, só a
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A alagoana Maria Valderez dos Santos nasceu em 1956, 
na cidade de Campo Alegre. Depois de se mudar com a
família para o Paraná, fixou-se em Guarulhos. Em 1979,
entrou no Aché como embaladeira. Hoje, formada em
química e estudando farmácia, atua como analista química.

A alagoana Maria Valderez dos
Santos nasceu em 1956, 
na cidade de Campo Alegre.
Depois de se mudar com a 



73

aprovado, ia abastecendo a máquina, que fazia os comprimidos cada um no seu formato.
Era o Tandrilax, Combiron, Dorilax.  No final, acabei trabalhando em todas as áreas de
produção do Aché, sempre estudando. 
Quando terminei o colegial, surgiu uma vaga para inspetor de qualidade. Então fiz um
curso à noite, paguei do meu bolso, passei no teste e comecei na função. Eu via o pessoal
analisando aqueles balões coloridos e ficava fascinada. Eu pensava: “Um dia eu ainda vou
sentar numa cadeira dessas. Vou ser uma analista química”. O Aché estava crescendo, e só
para me testar prestei vestibular para química na Universidade de Guarulhos. Acontece
que passei no vestibular em terceiro lugar. Não acreditei. Mas, em vez de ficar contente,
comecei a chorar. O salário que eu recebia não dava para pagar. Cheguei em casa, contei
para o pai e para a mãe, e disseram que eu era doida. Achavam que quem precisava fazer
uma faculdade era meu irmão mais velho, que eu era mulher, logo ia casar e não precisava
disso. Mas depois, tudo se ajeitou. 
No início, o Aché me deu uma bolsa e, no segundo ano, já me passaram como auxiliar
de laboratório, dentro da minha profissão. Fiz a experiência, deu certo, e com o salário
dava para pagar a faculdade. Antes de concluir o curso, já passei para analista sênior,
depois analista pleno, que é o mais alto estágio. O lema do Aché era: “Estudem, porque
quando a gente precisar de um profissional, nós não vamos buscar lá fora, vamos escolher
aqui dentro”. Em 1994, me formei em química.  Foi o orgulho da família. Pude dar para
eles comida da melhor, quase igual a que eu comia aqui. 
Então fui percebendo que, como química, eu ficava limitada. E que, se eu fizesse farmá-
cia, ampliaria o meu campo de trabalho. E resolvi tentar de novo. Quando meus pais sou-
beram, mais uma vez, acharam um absurdo. Mas eu insisti, expliquei os meus motivos,
mostrei os benefícios, mas eles continuaram contra. Teimei e prestei um novo vestibular
e entrei na mesma faculdade. Já estou no segundo ano. Às vezes, eu penso: Puxa vida, será
que eu vivi tudo isso mesmo, estou aqui inteira e ainda querendo mais?
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ela disse: “Você quer filha? Vai ser menos um em casa e eu sei que você vai estar bem
cuidada”. Eu falei: “Lógico. Eu quero ir para a escola”. A minha sede era aprender. 
A escola não tinha carteira: sentávamos no chão, cruzávamos as pernas, o caderninho em
cima. A professora não tinha lousa, ela passava a lição no próprio caderno, ensinando a
fazer aquelas cobrinhas. Quando eu comecei a conhecer as letrinhas e juntar as palavras,
ia para casa e ensinava meus irmãos. 
Aí meu pai me arrumou serviço como embaladeira numa firma de papel higiênico. Meu
primeiro salário, nem acreditei que aquele dinheiro era meu. Dei logo para a minha mãe e
falei: “Compra uma roupa para mim e outra para senhora!”. Aí ela me comprou uma saia
branca e uma blusinha. Para ela, como andava muito de pé no chão, ela comprou um chine-

lo. Continuei estudando e um dia vi uma plaquinha no Aché dizendo que
estavam precisando de gente. Eu conhecia a Zenaide, que trabalhava lá e
me acompanhou. Fiz um teste, que era montar caixinhas para colocar
remédio dentro. Como tinha experiência de embrulhar o papel, num
instante fiz uma pilha, e me contrataram.  Era 1979. 
Quando entrei, fiquei abismada. Era tudo limpinho. E a comida? Nossa!
Eu tinha horror a marmita. Desde a lavoura, marmita para mim era
fome, comida ruim e fria.  E, no Aché, a comida era quentinha, tinha
sobremesa, suco. Nem tive coragem de contar em casa, para não ficarem
com vontade. Aí me dei conta que não tínhamos nem o direito de comer. 
Comecei como embaladeira, montando as caixinhas de remédio.

Depois de um ano, fiz os testes, passei e fui para o envelopamento.  Tinha que colocar os
comprimidos dentro do alvéolo das placas e lacrar. Em seguida fui para a hipodermia,
uma área bem delicada, onde faziam as ampolas, tipo o Dextrovitase. A sala era esterili-
zada, a gente vestia roupa branca, luva, máscara, parecia um astronauta. Não tinha con-
tato nenhum com o líquido. A própria máquina injetava. A nossa função era colocar a
ampola vazia com uma mão, tirar cheia com a outra e colocar dentro do cestinho, na
velocidade da máquina. 
Depois fui para a esterilização de ampolas. Fiquei lá quase dois anos e fui para o setor de
comprimidos, como operadora de máquinas. Era só alimentar a máquina e ela fazia o
resto. Dali, passei para a manipulação, onde preparava a matéria-prima para comprimi-
do. Era como uma receita de bolo. O pó vinha pesadinho, tinha que peneirar e misturar.
Em seguida, o controle de qualidade pegava uma amostra e levava para analisar. Se
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mediário. Ele passava lá com uma Kombi, retirava o material
para levar para o laboratório. Quando ele deixou essa área, me
convidaram para ser representante. E, como eu estava começan-
do, me passaram os clientes mais distantes. Entre eles, o Aché,
que ficava em Guarulhos. Lá, o primeiro contato foi com o
Depieri, que era da parte de compras. Cheguei tremendo. Era
principiante e ainda por cima tinha que falar com o dono do
Aché!  Mas ele me deixou muito à vontade, me ajudou demais.
Fizemos amizade e até programamos uma pescaria. 
O senhor Helmut, dono da Niccolini, tinha um rancho na barranca do rio Paraguai, lá
em Mato Grosso, e convidei o Depieri para ir lá, porque ele adora pescar. Ele falou: “O
quê? De avião? Nem pensar!”. Ele nunca tinha entrado num avião. Mas eu consegui con-
vencer. Chegou todo eufórico, já tinha tomado Somalium. Me lembro até hoje, ficou
vermelho quando aquele bichão começou a soltar. Aos poucos foi relaxando, passou a
olhar, olhar. Tirou o cinto, já ficou de pé, espiava para fora. Ficou maravilhado. Chegou
em Corumbá, entramos num teco-teco e, na volta, quando ele entrou no grande, já achou
que era uma maravilha. Adorou a viagem. Depois, acabou comprando avião. Hoje, ele só
anda de helicóptero. 
No dia-a-dia, eu tinha que ir para o Aché pegar material, trazer cotação de cartucho, rótu-
lo e bula. A entrega era por caminhão. Naquela época, não havia bem um contrato. Era
um pedido. Então, eles recebiam e faziam uma programação para dois, três meses em
cima desse material. O Aché tinha um estoque e a gente repunha. Ele pedia e tinha que
ser atendido: parava tudo, trabalhava no final de semana. E, durante muitos anos, fomos
assim crescendo juntos. 

eu pai era filho de portugueses e passou a infância no interior. Ele conheceu
minha mãe lá mesmo, no footing. Era viúvo e tinha dois filhos. Casaram e
vieram para São Paulo. Ele foi trabalhar de pedreiro. Depois, de empreiteiro

e melhorou um pouquinho. Não deixava faltar nada em casa e não gostava de prestação.
Lembro que o carnê da primeira televisão, que as minhas irmãs compraram, ficava escon-
dido porque ele não podia saber.
Até os meus 22 anos, nós pagávamos aluguel. Sempre mudando de um bairro para outro.
De todas as casas em que nós moramos, a mais marcante foi a da Vila Olímpia. Era perto
da hípica e de uma tecelagem. Então vinham aqueles cavalos puros-sangues, e a gente
pegava as linhas da tecelagem, passava de um lado a outro da rua, ficava escondido até
ouvir o “tropé” que eles faziam. Era uma farra. Era uma farra também o rio que tinha no
fundo, o Uberabinha. Como era pouca água, a gente cercava o rio, enchia, fazia uma
piscina e nadava. 
Nessa época, eu já trabalhava com carreto na feira. Ganhava o meu dinheirinho, além de
lanche e refrigerante das donas de casa. Tinha bastante freguesa. Com 10, 11 anos, arranjei
um emprego fixo num armazém. Depois fui para uma fábrica de boneca de pano. A gente
enchia os paninhos de algodão, montava as bonecas, colocava a cabeça, colava. Mais tarde,
com 14 para 15 anos, eu entrei na Niccolini, uma gráfica de porte, que produzia embala-
gens da linha farmacêutica. Comecei de macacão mesmo, depois fui fazendo carreira, até
que virei representante autônomo junto aos clientes. Um dos principais era o Aché. 
Conheci o Aché um pouco antes, quando o Victor ia direto na empresa. Não tinha inter-
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Nascido em São Paulo, em 1943,
Jair Antoninho Batista de Oliveira é
representante comercial do setor
gráfico há mais de 30 anos e
acompanhou de perto o desen-
volvimento do Aché.
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e fiz ficha tudo direitinho. Naquela época não tinha
teste, estavam precisando e eu comecei a trabalhar.
Isso faz mais de 15 anos. Para falar a verdade, eu
nunca tinha entrado em uma empresa assim grande.
Meu Deus do céu! Eu sou tímida e logo pensei: “Eu vou embora depois do almoço”. Só
pensava nisso. Mas acabei me acostumando e agradeço a Deus de estar aqui.
Eu entrei para trabalhar no setor de limpeza, no setor de embalagem e envelopamento. O
uniforme era preto com uma golinha cor de abóbora. Varria o chão, lavava parede, as tubu-
lações... Eu só não limpava as máquinas, pois são as operadoras de máquina que limpam.
A limpeza mudou muito. Eu sou da época de passar o rodo no chão, torcer o paninho...
Agora o equipamento é bem diferente. Fiquei uns sete anos trabalhando no setor. Nesse
tempo minhas filhas voltaram a morar comigo. Elas foram crescendo e estudando. 
Logo, passei a ser operadora de máquina na produção. O salário aumentou. Eu não espera-
va, eu já agradecia a Deus por estar empregada e ter essa promoção foi maravilhoso. Hoje
sou responsável por destruir o material que é reprovado.Tenho que destruir cartuchos e blis-
ters que não podem sair da empresa.  Sete e meia, vou para o setor, faço a ginástica. Depois
separo o resíduo que vai para o galpão para ser incinerado. Depois volto para trabalhar na
minha máquina, para destruir os blisters, cartuchos, plásticos. Coloco o material, sai picadi-
nho, cai numa caixinha e ensaco direitinho. Depois é recolhido, porque é lixo especial. 
Com a promoção, consegui comprar minha casa. Não é uma casa de um valor, mas para
mim representa muito ter um cantinho para morar. O dinheiro que ia para o aluguel
agora fica para a casa, roupa, calçado. Dá mais tranqüilidade. A minha vida está bem,
moro com a minha filha e os três netos, Bruno, Everton e Luciano. Agora meu sonho é
continuar trabalhando para poder dar estudo para eles terem sua vez.

io Novo é uma cidade pequena. Eu nasci lá. Toda minha família é de lá. Não sei
muito sobre meus pais. Vivi com eles até os dois anos. Minha mãe faleceu, e
meu pai pegou as crianças e distribuiu. Somos quatro, cada um foi morar com

uma família. Eu fui morar com a Mercedes e o Antonio. 
Onde a gente morava, tinha muita plantação. Eles trabalhavam na roça e eu ia junto.
Ficava sentada, pertinho deles. A gente dormia cedo, lá não tinha energia elétrica, as notí-
cias era só por um radinho a pilha. A escola, eu freqüentei pouco tempo. Só estudei o
primeiro ano. Eu lembro que tinha um pé de laranja-lima e, na hora do recreio, a gente
corria para lá. Eu gostava muito de lá. Gostava de pescar num
riozinho. Pescava de anzol e minhoca, que eu pegava na roça.
Era lambari, traíra... Depois cozinhava e comia. Também brin-
cava de balança e de roda com as crianças dos vizinhos. 
Na roça a vida era gostosa, mas difícil. Com oito anos, nos
mudamos para São Paulo. Viemos por causa do sonho. Meus
pais vieram para trabalhar para uma família de portugueses.
Fui para uma escola pública. Tinha uniforme, cheguei a ganhar
medalhas, era sempre a primeira. Eu saí de casa de 18 para 19
anos. Foi quando nasceu a minha filha Edilaine. Dois anos
depois, nasceu a Luciana. Durante um tempo, elas ficaram
morando com o pai. Minha vida estava difícil, até que uma
colega que trabalhava no Aché me falou para vir aqui. Eu vim
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A mineira Berenici Vieira nasceu em
1957, na cidade de Rio Novo. Ainda
menina, mudou-se para São Paulo.
Em 1986, começou a trabalhar no
Aché no setor de limpeza e hoje é
operadora de máquina, na produção.
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latório do Aché, pegou uma senha para mim e fui chamada. Entrei em 1991.
O prédio da produção era enorme. O que mais me chamou a atenção foi a
limpeza, a organização, tudo identificado direitinho, no seu devido local. Nas
outras empresas em que trabalhei, era tudo misturado. Foi uma diferença
muito grande. Meu primeiro uniforme era todo marrom, com gorrinho de pano.
Fazíamos duas trocas. Hoje já são sete, uma para cada dia, e o uniforme é lavado aqui.
Em fotos antigas, a gente vê os colegas de uniforme verde, colarinho branco. Tinha uns
cor de abóbora, mas não cheguei a usar. Atualmente uso calça cinza e blusa branca de
manga comprida para proteger do medicamento. Para proteção do ruído, usamos pro-
tetor auricular. 
Comecei como ajudante de produção no envase de líquidos. Eu tinha que pôr os vidros
na roda para abastecer a máquina. Também montava as caixas de transporte para colo-
car os cartuchos com o vidro. Antes, o processo era mais manual, a gente tinha que ficar
ali toda hora. Na rotuladeira, os rótulos vinham enrolados em elástico, tinha que tirar,
colocar na máquina, que puxava um por um, passava na cola, no carimbador e colava
no vidro. Hoje tem a etiquetadora, com rótulo adesivo, que já cola direto.
A máquina de fita, para fechar as caixas, também era totalmente manual. A gente tinha
que montar a caixa, primeiro a parte de baixo, e passar a fita de papel. Ela tinha uma
colinha seca, que passava por um pincel com água e ficava mole. Você colocava, fecha-
va a caixa e esperava um tempinho para secar, para não desmontar. Aí virava o lado,
colocava os cartuchos, fechava a parte de cima, puxava a fita novamente e colocava.
Hoje, você só faz a dobra e a máquina puxa, ela mesma fecha e lacra com fita adesiva.
É um avanço considerável. Mas a maior mudança foram as máquinas alemãs L-7 e a
L-8. No caso do Sorine, os meninos pegam um saco cheio de frasquinho de plástico
enchem o compartimento e pronto - a máquina vai levando e fazendo tudo. 

eus pais trabalhavam na lavoura e moravam em fazendas próximas, lá na
Bahia. Eles se casaram e vieram para Guarulhos. Eles tiveram sete filhos,
uma escadinha. Meu pai foi ser operário. Minha mãe não trabalhava fora,

mas  pegava alguns serviços para melhorar a renda familiar. Eu a admiro muito.
Quando criança, ela não podia nem sair, porque meu avô era muito severo. Assim
mesmo, ela conseguiu estudar até a quarta série com a ajuda da minha avó e da sua
própria determinação. E, apesar das dificuldades, ela correu atrás e deu para os filhos
o que ela não teve. 
A vida foi difícil, mas também tenho recordações felizes. Me lembro daquela brin-
cadeira de furar lata, colocar uma corda e sair andando, tipo cavalinho. Brincar com
pneu, colocar água dentro, dois cabos de vassoura e sair correndo pelo meio da rua. 
Depois nós voltamos para a Bahia. Vendemos nossos poucos móveis e colocamos
aquele monte de panelas em sacos. Era uma tristeza, um casal cuidando de um monte
de crianças na estrada. Nas paradas de ônibus, era aquele tumulto. Foram várias as via-
gens de ida e de volta, porque meu pai não se fixava nem lá, nem aqui. Até que chegou
uma hora que minha mãe deu um basta. Viu que os filhos estavam crescendo, atrasan-
do na escola de tanto ir e vir. Então falou para o meu pai: “Se você quiser, vai sozi-
nho”. Aí ele se acalmou e ficaram por lá mesmo. 
Mais tarde, eu e meu irmão voltamos para Guarulhos. Foi um desafio deixar uma
família grande para trás e começar tudo novo. Chegando aqui, consegui emprego tem-
porário numa fábrica, depois em outra. Até que minha prima, que trabalhava no ambu-
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Filha de baianos, Graciene Maria Pereira nasceu em Guarulhos (SP),
em 1970. Entrou no Aché em 1991 como ajudante de produção.
Mãe do pequeno Luan, hoje cursa a faculdade de letras e é auxiliar
III do setor de envase de líquidos.
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família Brandão, do meu pai, é de origem portuguesa e tem uma história docu-
mentada de mais ou menos 200 anos. Quando meu tataravô e bisavô chegaram
no Arraial de Cássia, em Minas, ainda não era nem município, nem cidade. Lá

se instalaram com uma pequena fazenda e formaram toda uma prole até chegar no meu
pai. Começaram a cultivar café, além de criar gado de corte e
leiteiro. A cidade cresceu, mas a família se fixou ali e foi se espal-
hando por outras regiões. Até hoje, em todo sudoeste mineiro,
tem muita família Brandão.
Meu pai conheceu minha mãe em São Paulo. Ele tinha feito
curso de prática dentária e veio montar um consultório. Mas,
depois de se casarem, se mudaram para Capetinga, em Minas.
Como a cidade era muito pequena, a minha mãe, próximo ao
meu nascimento, foi para a casa dos meus avós paternos e eu
nasci lá, em Cássia. Era uma casa enorme, devia ter uns mil
metros quadrados, com aquela cozinha típica da fazenda, sem
forro, com fogão à lenha e piso de madeira. Lembro que minha
avó fazia a quitanda, conforme a tradição mineira, que é bis-
coitinho de polvilho, pão de queijo, broa de milho. Eram
receitas dos portugueses.
Depois, voltamos para São Paulo, onde vivia minha avó mater-
na. Lembro que ela morava nas Perdizes e eu ia visitá-la de
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bonde. Eu adorava. Na época, o bairro não tinha prédio nenhum, só casas lindas com
chácaras no fundo, onde tinha muita perdiz, que é um tipo de ave. Por isso, deram esse
nome ao bairro. Com 13, 14 anos, fui estudar em um colégio interno, dos maristas,
chamado Coração de Jesus. Ficava em Varginha, sul de Minas. Lá
eu era bom de bola e também comecei a jogar snooker. Jogava
todo dia, sempre que tinha uma folguinha. Diziam que eu ia
viciar. Viciar, nada. Eu tinha responsabilidade. E devo isso aos
irmãos maristas. Tanto que passei em duas faculdades em
primeiro lugar, com 17 anos. Fui o aluno mais novo que entrou
na Faculdade de Medicina de Minas Gerais. 
Cursei medicina em uma época romântica, quando começou a
bossa nova. Lembro muito bem quando o João Gilberto foi cantar no Minas Tênis Clube,
em julho de 61. Ele estava começando. O pessoal dizia: “Quem é esse João Gilberto? Ele
não tem voz”. Depois, veio a revolução. O primeiro movimento militar começou em Belo
Horizonte em 31 de março de 64. Na época, eu estava no quinto ano da faculdade, tra-
balhava como interno e morava no hospital. O pessoal ligou o rádio e deram a notícia:
“O general Aragão saiu com tanque e vai tomar o Palácio da Liberdade”. Então disseram:
“Não saiam do hospital porque eles estão prendendo todo mundo”. Quem não escutou
a notícia e foi na manhã seguinte para a faculdade encontrou o exército na porta. O pes-
soal ia chegando e eles iam pondo dentro do caminhão, sem perguntar nada. Alguns cole-
gas e professores desapareceram, devem ter morrido. 
Eu me formei em julho de 65 e vim para São Paulo. Como eu queria fazer ginecologia
obstetrícia, fui direto para a Santa Casa. Além de trabalhar lá, tinha emprego em outros
hospitais e no consultório. E, já na época, recebia os propagandistas do Aché, como tan-
tos outros laboratórios. Anos mais tarde, conheci o Victor Siaulys. Eu estava vendendo

O ginecologista Dagoberto de Castro Brandão nasceu
em Cássia (MG), em 1942. Em 1982, foi convidado a
chefiar o departamento médico-científico do Aché.
Deixou a empresa três anos depois, retornando em 1996
para integrar o grupo de pesquisas de fitomedicamentos.
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neste país. E começou o diálogo e o surgimento de idéias. A intenção era estender esse
tipo de reunião para as empresas e o Aché foi a primeira que topou. 
Começamos, então, a ver o caminho. No final de 1996, fomos consultar o maior cien-
tista brasileiro, chamado Sérgio Ferreira. E ele nos disse: “A única coisa que se pode
pesquisar agora são plantas. É menos oneroso e mais provável de ter sucesso. Não adi-
anta mais fazer pesquisa com sintéticos, a gente perdeu o bonde da história”.
Chamamos o professor Carlini, o professor Calixto, o Kurtz e surgiu a necessidade de
formarmos um núcleo. Criamos o Neped, Núcleo Estratégico de Pesquisa e
Desenvolvimento, o primeiro núcleo de pesquisa dentro do
Aché. Depois, já em 2000, 2001, criamos o Gepefito –
Grupo Especializado em Pesquisa de Fitomedicamentos.
Nós elegemos algumas plantas, começamos as primeiras
pesquisas e hoje já estamos chegando à fase inicial dos
primeiros produtos. As pesquisas são feitas em parceria com a
universidade. O Aché, como qualquer outra indústria, não consegue fazer a pesquisa pro-
priamente dita, mesmo porque não há interesse. Então, o Aché escolhe os pesquisadores,
discute com os eles a metodologia a ser usada e os passos a serem dados. A empresa investe
recursos técnicos, humanos e financeiros. As universidades federais entram com os
pesquisadores. Posso dizer que, até o momento, já foram investidos cerca de três milhões
de dólares nesse projeto. Mas esse valor vai crescer, porque estamos na dianteira. Depois
do Aché, outras empresas começaram suas pesquisas. Mas fomos os pioneiros. 
Eu já estou chegando aos 60 anos e continuo com vários sonhos. O mais importante deles
é ver o lançamento de um produto desenvolvido pelo Aché. Será um marco não só na
história da empresa, mas do país. Pela primeira vez, o Brasil vai mostrar que tem
condições de criar um medicamento novo descoberto e desenvolvido aqui mesmo.
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um dos meus telefones, ele viu o anúncio e veio comprar. Conversamos e ele me pediu
que mandasse um currículo. E, quando o Aché comprou a Parke-Davis, ele me convidou,
então, para trabalhar lá. E lógico que eu topei. Foi em março de 82. 
Comecei como chefe do Departamento Médico-Científico, que já existia. Formei uma

estrutura melhor, mais organizada. O Victor era da divisão de
marketing, que cuidava de todo o processo de registro dos medica-
mentos. A gente ajudava nos treinamentos, nos manuais,
atendíamos a 40 solicitações de médicos por dia. A gente bolava
uma metodologia, escolhia professores das faculdades e eles discu-
tiam sobre um produto já registrado. A gente queria documentar,
ver os resultados, escrever e publicar para, depois, os propagandis-
tas levarem esses trabalhos para os outros médicos.

Fiquei no Aché até o fim de 85, quando fui convidado pela Hoechst  para assumir
a diretoria médica, onde fiquei 11 anos. Foi importante, porque lá eles faziam
pesquisa. Mas depois resolvi montar minha própria empresa para prestar serviço de
consultoria. E, quando o Victor soube disso, me chamou e me propôs implantar
uma área de pesquisa e desenvolvimento no Aché, que ainda estava na estaca zero.
Era o meu sonho. 
Devo prestar uma homenagem ao José Eduardo Bandeira de Mello, na época presi-
dente da Abifarma. Ele disse: “Dagoberto, acho que para o nosso país ser soberano em
produto, nós temos que fazer pesquisa, senão, daqui a 20 anos, nós vamos estar na
mesma. É preciso fazer uma interação entre a universidade e a indústria no Brasil”.
Então, reunimos em torno da mesma mesa professores, médicos, cientistas e técnicos
das indústrias. Algo que nunca tinha acontecido. O Bandeira conseguiu quebrar esse
tabu. Talvez esse tenha sido o momento em que começou toda a história da pesquisa

“Então, reunimos em
torno da mesma mesa
professores, médicos,

cientistas e técnicos das
indústrias. Algo que

nunca tinha acontecido.”
“Continuo com vários sonhos.
O mais importante deles é ver
o lançamento de um produto
desenvolvido pelo Aché.”

O ginecologista Dagoberto de
Castro Brandão nasceu em
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tica. Comecei na Lilly, depois fui para a Sintofarma, a Norquisa… até chegar à presidên-
cia da Abifarma, onde batalhei a liberação dos preços junto ao governo. Surgiu muita
polêmica, briguei muito e acabei renunciando. Fui me dedicar ao meu sonho de unir a
indústria farmacêutica com a pesquisa e montei uma empresa de consultoria chamada
Farmaética. Quando divulguei a idéia pelos jornais, o Victor me ligou, fez algumas per-
guntas e disse que eu estava contratado. Quando cheguei, o Miro tinha saído da presidên-
cia, e o Victor e o Depieri queriam profissionalizar o Aché. E me perguntaram: “O que
você quer fazer?”. “Eu quero dar palpite.” “Está bom.” Foi assim que eu entrei, em 2001. 
Quando me vi consultor de uma empresa brasileira do porte do Aché, senti um
orgulho enorme. Achei fantástica a estratégia de investir todas as fichas no médico.
O Aché é uma máquina de venda que alcança quem estiver vestido de branco, nem
que seja um pipoqueiro na porta do hospital. A amizade com os médicos é uma dire-
triz da empresa. Em troca, eles a adoram. Fui analisando melhor a situação e logo
detectei problemas. A saída, a meu ver, era mesmo a profissionalização. E disse isso
a eles. Meu envolvimento então começou a crescer, a evoluir até que me convidaram
para presidir a empresa. Quase caí de surpresa, mas aceitei.
Era o início de uma guinada obrigatória para o Aché, com muita chance de sucesso. Por
um lado, a empresa não pode mais imitar, porque tem a Lei das Patentes. Por outro, muitas
empresas estão se resignando a fazer os genéricos. A alternativa é o Aché comprar bons pro-
dutos já existentes ou investir em pesquisa, fitoterapia e biotecnologia. Penso que o grande
projeto, a longo prazo, é o desenvolvimento das plantas brasileiras com respaldo científico.
Temos que acreditar na ciência brasileira. Dessa forma, acho que o Aché tem tudo para ser
a maior indústria farmacêutica de toda a América Latina.

nome original da família do meu pai era Figueira de Mello. O nome Bandeira
de Mello surgiu, depois, com uma batalha de Portugal contra Isabel de Castela,
da Espanha. Um português que se chamava Figueira de Mello recuperou a

bandeira portuguesa que havia sido tomada pelos espanhóis. Ele se feriu gravemente e
trouxe a bandeira entre os dentes. Então, o rei de Portugal simbolicamente o chamou de
Bandeira de Mello. A partir de então, a família passou a ter esse nome. 
Não sei dizer quando a família veio para o Brasil. Mas vieram para a Paraíba, e depois parte
foi para Pernambuco. Em Pernambuco, o meu trisavô foi diretor da Faculdade de Direito
do Recife, onde o filho dele, o meu bisavô, se formou. O meu avô já nasceu no Rio de
Janeiro e meu pai em São Paulo. E repetimos a história. Meu pai foi diretor da Faculdade
de Direito da Universidade Católica, onde eu me formei. Foi ele que me deu o diploma. 

Passei a minha infância e adolescência em São Paulo numa
casa onde moravam meus pais, cinco irmãos e minha avó
materna. Minha mãe tinha uma visão social da vida, era
muito suave, o que muito nos influenciou. Meu pai, embo-
ra fosse um tanto autoritário, fazia questão de conviver
com os filhos, discutir tudo livremente. Acho que isso me

deu condições de ter um bom desempenho na vida profissional. Havia muito respeito,
princípios de solidariedade e de ética.
Saí da casa de meus pais quando me casei, com 24 anos. Já formado em Direito, fiz
Administração na Faculdade Getúlio Vargas e, de repente, fui entrando na área farmacêu-

O
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Trilha de surpresas
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O advogado José Eduardo Bandeira de Mello nasceu em 
São Paulo (SP), em 1939. Estreou no mercado farmacêutico
nos anos 60, presidiu a Abifarma (Associação Brasileira da
Indústria Farmacêutica) e, em 2001, foi contratado como 
consultor do Aché. Logo se tornou diretor-geral da empresa,
cargo que ocupou até agosto de 2002.

O advogado José Eduardo
Bandeira de Mello nasceu em 

São Paulo (SP), em 1939.
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Quando o laboratório é comprado pelos sócios atuais,
sua principal linha de produtos baseia-se em extratos de
órgãos de animais: Soro Hormônico,
Hormonocereberino, Hormonoplacentino, Hormono
Ofatálmico, Travasma. Também são produzidos 
Adê-Pulmin, Doribelan, Fastil, Paratossil,
Instilotricin, Fosfoplex, Sensiclase e Dextrovitase.

1966

Lançamento do sulfato
ferroso antianêmico
Combiron.

1967

Mudança de fórmula e nome
do Instilotricin para Sorine –
descongestionante nasal de
grande sucesso.

1968 1970

Lançamento do
polivitamínico com
minerais Energisan,
um grande sucesso
nos anos seguintes
até ser retirado do
mercado em 1986.

1973

Publicado registro do
Moderex, um moderador
de apetite que se torna
grande fenômeno de ven-
das em meados dos anos
1980. Em 1994, ele muda
de nome para Fluramina,
saindo de circulação três
anos depois.

Lançamento do Tandrilax,
que tem ação antiinfla-
matória, analgésica, miorre-
laxante e antitérmica.

1980

O Sinutab, produzido até então pelo
Parke-Davis, é adquirido pelo Aché. Este
medicamento inova ao associar a ação anal-
gésica e antitérmica à ação anti-histamínica
e descongestionante.

1981

O digestivo Digeplus, até
então vendido como
Enziplus pela Bracco-
Novoterápica, começa a
ser produzido pelo Aché. 

1983

O antiácido Mylanta Plus e o
antiinflamatório, antipirético e
analgésico Ponstan, registra-
dos pelo Parke-Davis, passam
para o Aché. Anos mais tarde,
o Ponstan passa para a Pfizer.

1984

Lançamento do Decapeptyl através de acordo
com a Universidade Tulane, dos Estados Unidos,
cuja fórmula foi desenvolvida pelo Professor
Schally, Prêmio Nobel de Medicina.

Início das pesquisas em
fitomedicamentos através
de um convênio entre a
Aché e a Unicamp
(Universidade Estadual de
Campinas) para estudar a
Triticum vulgare. 

1987

O Aché celebra 
convênio com a USP
(Universidade de São
Paulo) para pesquisa
de fitomedicamentos.

1988

década de 30
Sucesso do Soro Hormônico, produzido
pelo recém-criado laboratório Aché, Travassos
& Cia., para tratar doenças nervosas.

Lançamento do Colpix, Diazetard e
Somalium – o primeiro antidistônico 
genuinamente nacional.O Aché celebra
convênio com a USP (Universidade de São
Paulo) para pesquisa de fitomedicamentos.

Produtos no tempo
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Início de uma nova
pesquisa em conjunto
com a Unicamp para
descoberta do princípio
ativo antiinflamatório de
uma planta conhecida
vulgarmente por erva
baleeira.

Lançamento do antiinfla-
matório Biofenac e do
antilipêmico Lopid.

1989

Após extensas pesquisas, 
o Aché e a Unicamp 
desenvolvem o processo de
fabricação da matéria-prima
do remédio Triac, usado no
tratamento da obesidade e
para complemento hormonal
em câncer de tireóide. 

Lançamento do antiinfla-
matório e analgésico Flogene
e do antiácido e antiulceroso
Gelusil M Líquido, que
depois deixa de ser produzido
pelo Aché.

1993

Lançamento do antibiótico
Novamox e do Gastrium,
para tratamento de úlceras. 

1995

O Aché é o primeiro laboratório no
Brasil a introduzir o braille nas
embalagens dos medicamentos. 

Compra de novos equipamentos
europeus, que seguem o padrão
GMP (Good Manufactoring
Practices) para o setor de
Embalagem e Sólidos, além de 
nova tecnologia para controle de
toda água utilizada no Aché na 
fabricação de seus produtos.

Lançamento do xarope Notuss, 
para tratamento de gripes, 
resfriados e dor de garganta; do
Candizol, para o tratamento da
candidíase vaginal; e do xampu
Capel, para o tratamento anticaspa. 

O Aché bate recorde de lançamentos, com 13 novos produtos no mercado: o
antibiótico Novatrex, com quatro apresentações; o antiinflamatório Biofenac CLR;
o Deprozol para amebíase intestinal; o Redupress para combate à hipertensão; 
o antifúngico Traconal; o antiulceroso Lanzol; o complexo vitamínico Bio-Sel; 
o Fluramina para o tratamento da obesidade; o Rebone para osteoporose; o
Combiron gotas; o Osteoral; o Decongex Plus; e o anticoncepcional Femina.

1996 1997

Recorde industrial: o Aché produz
9.294.881 medicamentos e
11.745.407 amostras, totalizando
21.040.288 unidades/mês.

Lançamento do antiepiléptico Auram
e do descongestionante nasal Freenal.

1998

Lançamento do polivitamínico Femme e do
contraceptivo de emergência Postnor-2.

1999

Lançamento do antiin-
flamatório Biofenac
Aerosol – único dio-
clofenaco na forma
aerosol no mercado.

2000

São adquiridos
equipamentos que
tornam as embalagens
totalmente invioláveis,
proporcionando 
maior segurança ao
consumidor.

Concluída a informatização do sistema 
produtivo, que permite o completo 
rastreamento dos produtos – desde a
chegada dos insumos à entrega nos 
distribuidores – através do código de barras.

2001

Cresce o investimento 
na pesquisa científica 
baseada na biodiversidade
brasileira. Estão em
desenvolvimento cinco
novos fitomedicamentos,
com um lançamento 
previsto para 2003.

2002
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eu pai montou uma das primeiras farmácias de Osasco, onde eu nasci.
Naquele tempo, o médico não prescrevia o produto, dava uma fórmula,
que meu pai manipulava. Ele tinha o curso técnico de farmácia, porque

ainda não existia faculdade. Quando eu era pequeno, eu gostava de ficar lá, olhando
aquelas balanças com pesos pequeninos para registrar miligramas. Eu lembro que as
prateleiras eram de madeira, cheias de vidros grandes com rótulos colados a pincel.

Eles eram esterilizados para guardar os sais.
A farmácia era na esquina da Rua Padre Damázio com a Antônio Agu. Logo ao
lado era a minha casa. Depois, meu pai trocou de farmácia, e nos mudamos.
Fomos morar num sobrado bem grande, em frente à catedral de Osasco. Atrás,
tinha um seminário, com campo de futebol, minizoológico e um pomar muito
grande. Eu lembro que os padres distribuíam frutas para a criançada, e a gente ia
brincar de bolinha de gude, pião, carrinho. Foi uma infância muito gostosa.
Minha adolescência, eu também passei em Osasco. No começo, a gente pensava
pouco em namorar. Era mais jogar bola, fazer cabana, soltar pipa... Havia a turma
da rua de cima e a da rua de baixo. Na fase dos 17 anos, começaram os bailinhos
e eu fui trabalhar como DJ. Inclusive, foi numa dessas festas que conheci a minha
esposa. A gente começou a namorar, e entrou a fase da seriedade. Tinha que esco-
lher: ou trabalhar na noite ou casar. Passamos seis anos no vai e volta, e me deci-
di. Comecei a trabalhar no Bradesco e fiz o pedido de casamento. Juntos com-
pramos tudo e casamos sem dívidas. Fiquei no banco por quase quatro anos, até

M

PE R S O N AG E M C E N T R A L D O AC H É,  O P RO PAG A N D I S TA C H E G A
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Escolha feliz
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que, em agosto de 85, iniciei o processo de entrada no Aché.
Eu tinha um cunhado que trabalhava no laboratório Bristol-Myers Squibb e comentou
comigo sobre o trabalho, e achei que eu me daria bem. Fiz a entrevista, o curso, fui
escolhido e comecei a trabalhar na região de Osasco mesmo. Foi um salto muito grande.
Para você ter uma idéia, quando recebi o meu primeiro pagamento, estranhei. Achei que
estava errado e até fui reclamar com meu supervisor. Era muito mais do que eu recebia
no banco. Nunca tinha visto tanto dinheiro. Mas estava certo. Fiquei contentíssimo!
No dia-a-dia, eu fazia todo aquele ritual comum ao acheano da época. Barba feita, camisa
de manga comprida, gravata e blazer. Não importava o calor. Pegava a malinha, a famosa
Catarina, e ia para o ponto de encontro. Ali se reuniam todos os propagandistas da área
e o supervisor. Era geralmente numa praça ou hospital. Então, eu separava as fichas do
dia e ia fazer, além das visitas médicas, a venda nas farmácias, porque na época o Aché não
tinha distribuidora. Era também a gente que depois efetuava a cobrança com boleto. Os
médicos, eu visitava em hospitais, postos de saúde, consultórios. 
A gente tinha que visitar, vender, cobrar – o que a concorrência não fazia. O nosso
número de visitas também era maior. Além disso, não tínhamos carro da empresa. Por
isso, a gente era marginalizado. A vida útil de um acheano era curta, as pessoas não agüen-
tavam. Eu mesmo recebi vários convites para mudar de laboratório. Mas fiquei. Não dá
para explicar. Eu me identifiquei com a empresa. Era um desafio atrás do outro. 
Nas reuniões, colocávamos metas, objetivos. A gente chegava numa farmácia e tinha que
cumprir um mínimo de vendas. Se o dono da farmácia achava muito, a gente ameaçava
ir embora e só voltar no próximo mês. Era o bastante para fechar o negócio. Eles não
podiam ficar sem os produtos, porque vendia muito. Foi uma luta, mas provamos que o
Aché era confiável, e hoje ele é muito respeitado. Tornou-se uma potência. Mas não foi
por acaso, foi por muita dedicação. 
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Neto de portugueses e italianos, José Carlos Ceschini nasceu em
1960, na cidade de Osasco (SP). Casou-se em 1982 e é pai dos
pequenos Cauê e Caíque. Desde 1985, Ceschini é propagandista
do Aché e hoje atua na região da Grande São Paulo.

Neto de portugueses e
italianos, José Carlos Ces-
chini nasceu em 1960, na
cidade de Osasco (SP). 

Neto de portugueses e italianos,
José Carlos Ceschini nasceu em 



Quando criança, nós morávamos em uma casa antiga no bairro do Bexiga, em
São Paulo. Lá funcionava a alfaiataria do meu pai, a Alfaiataria Santa Terezi-
nha. O primeiro cômodo da casa era para ele, com aqueles móveis de imbuia

e peroba, incluindo o balcão, onde ele fazia os moldes de papel e cortava os ternos. Tinha
também um cantinho onde tirava as medidas dos fregueses. Meu pai era um artista. Cada
ponto que dava tinha que ser uma obra de arte. E, do lado dele, estava sempre a minha
mãe. Ela também costurava e o acompanhava até tarde da noite. No início, os clientes eram
pessoas comuns. Mas, de repente, em 1949, apareceram lá alguns atores, Cacilda Becker,
Walmor Chagas, Ziembinsky, Cleide Yáconis, Sergio Cardoso, e contaram que estavam
fundando um teatro do outro lado da rua, o Teatro Brasileiro de Comédia. Então, per-

guntaram para meu pai se ele podia confeccionar vestimentas de época para
a primeira peça. Meu pai recebeu aquilo como um desafio, fez muito bem
e, daí para frente, costurou todas as roupas do teatro. 
Eu era um molequinho de seis, sete anos e ficava fazendo a minha lição
num cantinho. E fui crescendo assim, convivendo com essas pessoas e
jogando bola, pois eu era fanático por futebol! Meu pai dizia que eu era um
craque, e o sonho dele era me ver como ponta-direita do Corinthians. Ele
tinha uma verdadeira neura por esse clube. Eu jogava muito. Meu pai até
me levou para treinar e cheguei a fazer parte do antigo Comercial, que hoje
é o São Caetano. Mas já estava no cursinho e decidi estudar medicina. Na
época, não tinha muita opção: ou era engenharia ou direito ou medicina.
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O menino da bola
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Escolhi a medicina e entrei na PUC de Sorocaba. Eu ainda não trabalhava. Me lembro que
toda vez que vinha a São Paulo, meu pai puxava um tostãozinho aqui e outro ali para me
dar. Aquilo me cortava o coração. Então, eu me virava como podia. Jogava um pouco de
sinuca, um pouco de pôquer... até que no final do primeiro ano me convidaram para fazer
monitoria, e monitor não pagava a faculdade. Mesmo assim, no terceiro ano, fui ganhar uns
trocados num programa de esportes na rádio Cacique. E fui aliviando o bolso do meu pai. 
Quando eu estava no quinto ano, conheci um médico de um time da cidade que pre-
cisava de um estudante para ajudar. Topei na hora. Eu sempre quis me especializar em
medicina esportiva, para ser médico do Corinthians. Depois, me formei e me mudei para
São Paulo. Trabalhava de manhã numa metalúrgica e à tarde num consultório, no centro
da cidade. Foi quando recebi as primeiras visitas de propagandistas. Eles começaram a me
ensinar uma medicina que não se aprende na faculdade. Embora a gente tenha aula de
farmacologia, só estudamos aquilo para passar no exame, depois esquecemos. Como eu
tinha pouca clientela, então dava tempo de eles me darem verdadeiras aulas sobre os pro-
dutos. Ficava tudo na minha cabeça e aprendi a receitar. 
Um dos propagandistas que me visitava era o Miro. Aliás, todos os sócios do Aché
começaram assim, com aquela mala pesada, suando. E, de repente, eles compraram um
laboratório! Essa história me fascinou tanto que o nome Aché passou a ser para mim um
símbolo de luta, de quatro homens que resolveram se arriscar e se transformar em donos
de uma empresa, que eu vi crescer. 
Na verdade, qualquer que seja a história de um laboratório, ela passa sempre pela pasta
do propagandista. Por isso, até hoje, gosto de prestigiar esse pessoal. No meu consultório,
onde atendo 40 pacientes por dia, o propagandista não espera, é uma ordem minha. Ter-
minada a consulta, ele entra na frente do próximo paciente. Faço questão. Afinal, ele pre-
cisa defender o seu produto e conquistar meu receituário. É a sua batalha.
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Nascido em 1943, na capital paulista, Osmar Pereira Soares de Oliveira formou-se
médico em 1975. Especializado em medicina esportiva, é também radialista e apresen-
tador de televisão. Atende os propagandistas do Aché desde o início da sua carreira.

Nascido em 1943, na capital
paulista, Osmar Pereira Soares de
Oliveira formou-se médico em 
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bisavô do meu pai veio de Portugal e chegou a ser alferes da cavalaria de dom
Pedro, cargo outorgado a ele por José Bonifácio, em Bragança Paulista, no inte-
rior de São Paulo. O meu pai tem até hoje o título original, expedido na época

do Império. A partir daí, a família cresceu em Bragança. O meu avô se chamava José Augus-
to Silveira e era barbeiro na cidade. O meu pai também nasceu lá e veio para São Paulo ado-
lescente. Ele ingressou na Guarda Civil, começou como praça e fez toda a carreira até chegar
a inspetor chefe de divisão. Depois, quando o governo encampou a Força Pública e a Guar-
da Civil e criou a Polícia Militar, ele ficou como tenente-coronel até se aposentar.
Lembro que ele me levava a todos os desfiles na Avenida Nove de Julho. Eu gostava. Pen-
sava em ser policial ou soldado. Tanto que, quando fui dispensado do serviço militar, pedi
uma carta para ele para me apresentar na PM, porque eu queria servir. Não consegui, mas
continuei indo sempre no quartel com o meu pai. Ele era comprador da farmácia de um
hospital da Caixa Beneficente da Guarda Civil e eu o acompanhava. Então, pela primeira
vez, vi aquele pessoal de maleta, paletó e gravata. Gostei e cismei que ia ser propagandista.
Mas só fui realizar esse sonho bem mais tarde. 
Meu primeiro trabalho foi como corretor, ainda menino, ajudando meu pai, que tinha
uma imobiliária em paralelo ao quartel. Depois, aos 14 anos, eu pedi uma moto, ele não
quis me dar e duvidou que eu conseguisse comprar. Não deu outra. No mês seguinte, eu
estava empregado como vendedor numa revendedora Honda, em São Bernardo do
Campo. E comprei a minha moto. Comecei com uma Suzuki 50. Depois passei para uma
Honda 125, 350, 360, até que comecei a correr em Interlagos. Meu pai ficava doido.
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AT R AV É S D E U M M A R K E T I N G D I F E R E N C I A D O,  O AC H É
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Sem medo de voar
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O programa da juventude era namorar e andar de moto. Era tempo da Jovem Guarda, do
cabelo comprido, da calça boca-de-sino. Foi quando conheci a minha esposa. A gente tinha
15 anos e saía escondido para passear de moto. Cinco anos depois, nos casamos. Nessa
época, eu estava trabalhando num escritório de despachante, que meu pai tinha comprado
lá na Via Anchieta. Mas já tinha outro sonho: ser piloto de avião. Então fui fazer o curso.
Naquela época, faltavam pilotos no Brasil, principalmente piloto agrícola, para pul-
verizar plantações. Então, o que acontecia? Você fazia o curso de piloto
privado, que era de 50 horas, e o governo pagava todo o curso de piloto
agrícola. No final, você voava para o Ministério da Agricultura por
algum tempo, para compensar o curso, e depois você entrava no merca-
do como piloto autônomo. Era o final de 1976. Aí aconteceu aquela
revolução lá em Portugal e vieram vários pilotos portugueses para o Brasil, voando a
troco de casa e comida.  Então, o governo resolveu baixar uma portaria que qualquer

piloto agrícola precisava ter 200 horas de vôo para ingressar no
curso. E eu já tinha vendido o escritório e só tinha dinheiro para
fazer as 50 horas! Aí desanimei.
Minha esposa estava grávida, e eu tinha que arrumar um emprego
fixo para poder sustentar minha família. Na época, eu freqüentava
a igreja evangélica e tinha dois amigos que trabalhavam no labo-
ratório Sintofarma e me disseram: “Você não quer ser propagan-
dista?” Vendi a moto, comprei um fusquinha 77 e ingressei na
empresa. Fiquei lá um ano até que o Aché abriu um monte de vagas
para propagandista. Foi aí que eu entrei, em 1977. 
Comparado com os laboratórios multinacionais, o Aché não era con-
vencional. O médico era tratado como gente, tinha sonhos e frus-
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O paulistano Vagner Castilho Silveira nasceu em 1955.
Estudou em São Paulo, onde teve diferentes empregos
antes de ingressar no Aché como propagandista, em
1977. Trabalhou na empresa até 1982 e, depois,
retornou em 1991 para atuar no marketing. Hoje é 
gerente nacional de vendas.

O paulistano Vagner Castilho Sil-
veira nasceu em 1955. Estudou
em São Paulo, onde teve difer

“Meu sonho
era ser piloto
de avião.”



trações. Não era considerado um deus, distante. Era
uma empresa mais dinâmica. O pessoal era jovem,
atirado e, como entrava na empresa sem experiên-
cia anterior no mercado, não tinha vícios. A maio-
ria era caixa de banco, acostumada a trabalhar para
caramba, ganhando pouco. 
No total, fiquei um ano como propagandista.
Depois, fui promovido a supervisor e a gerente no
Rio de Janeiro. Anos depois, como a família queria
voltar para São Paulo, pedi uma transferência, que

consegui a fórceps. Só que não encontrei o que eu tinha no Rio, em termos de trabalho
e salário. Aí decidi sair do Aché, em 82. 
Fiquei 10 anos fora, trabalhando em vários tipos de empresa, até que senti que queria
voltar e coloquei isso em oração a Deus. Porque o Aché marcou minha vida, o Vagner do
Aché era diferente do Vagner que estava no mercado, que não crescia profissional-
mente, apesar de ganhar dinheiro. Aí liguei para o Adalmiro e abri meu coração: “Eu
quero voltar como gerente, quero começar onde eu parei”. Isso foi em 91. Depois
conversei com o Vavá, o Valdemiro Gouveia, contei de novo a história e ele me ofer-
eceu uma vaga no Departamento de Marketing como gerente de produto pleno, que
era o que eu queria.
Nesse momento, foi criado o Departamento de Marketing para bolar as campanhas,
as literaturas, o enfoque que seria dado a cada produto. Os grandes sucessos con-
tinuavam sendo os remédios antigos, como Combiron, Carnabol, Colpistatim. A
idéia é que enquanto a gente continuasse propagando os produtos, acreditando na
propaganda, a venda deles continuaria. E realmente foi isso o que aconteceu. Sem-

pre acreditando que a mágica do Aché era o relacionamento. 
Uma embalagem bonita não vende se não tiver apelo de marketing, uma campanha
criativa e alguém que fale com o médico, apoiado por essas ferramentas. Então, a gente
tentava fazer campanhas bem-humoradas e brindes inovadores. Lembro que tínhamos
um produto parecido com os concorrentes. O único diferencial era o sabor banana –
os outros eram sem sabor. Como a gente não tinha verba para dar amostras, o propa-
gandista oferecia, como brinde, um pacote de balas sabor de banana. O médico
começou a fazer a associação, e o produto alcançou sucesso. 
O mesmo aconteceu com o co-marketing. Um dia, por exemplo,
vi que o Circo Vostok estava em São Paulo. Fiz contato com eles
propondo divulgar o espetáculo em troca de ingressos. Nossos
propagandistas entregariam um panfleto nos consultórios.
Como tínhamos uma agência de publicidade dentro do Aché,
nos pediram também a impressão de cartazes. Topei, porque
dividindo o custo pelo valor do ingresso, dava ingresso pra caramba! Mas falei: “Vou
fazer o convite para o circo com o nome do meu produto”. Eles concordaram. O pro-
pagandista chegava lá no consultório e oferecia os convites. O médico ligava para o
circo e fazia a reserva para a família toda. Foram dois meses incríveis. A tal ponto que
o Alexandre Vostok me ligou: “Vamos parar, porque o espetáculo tem sido só para os
médicos. Eu nem tenho conseguido abrir a bilheteria!”.
Então, tratar o médico como um consumidor passou a ser um outro grande diferen-
cial do Aché. Em vez de dar um bloco de receituário ou uma caneta de brinde,
começamos a distribuir ingressos para circo, cinema, a sortear passagens de avião.
Conseguimos vender muito, sem gastar um tostão. Foi um grande sucesso, que
começou a inspirar outras empresas.
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“O propagandista chegava
no consultório e oferecia os
convites. O médico ligava
para o circo e fazia a reserva
para a família toda.”

O paulistano Vagner Castilho Silveira nasceu em 1955.
Estudou em São Paulo, onde teve diferentes empregos
antes de ingressar no Aché como propagandista, em 

O paulistano Vagner Castilho Sil-
veira nasceu em 1955. Estudou
em São Paulo, onde teve difer-
entes empregos antes de ingressar
no Aché como propagandista, em 



9 2 A C H É  E  S U A  G E N T E : C O N S T R U Ç Ã O  D A  F O R T A L E Z A

uando meus pais se casaram, eles foram morar na casa da minha avó, lá no
bairro do Ipiranga, onde se conheceram. Eu me lembro que nos fundos tinha
pé de pêssego, abacate, ameixa.  A gente subia nas árvores para catar fruta,

caçar passarinho. Eu brincava à tarde, porque de manhã, ia para a escola. O uniforme era
camisa branca e calça azul marinho, e tinha que estar sempre limpinho. Todo dia, a gente
chegava e cantava o hino nacional, o hino à bandeira e o hino da escola. Depois, íamos
para a classe em fila, um com a mão no ombro do outro. Na hora da saída, era preciso
esperar tocar o sinal. Não podia correr. A diretora era superenérgica e, se pegasse alguém
correndo, puxava a orelha de verdade.
Nessa época, meu pai já trabalhava na indústria de linhas, onde ficou até se aposentar. Ele
começou nas caldeiras e depois passou para a área de tingimento de linhas. Eram barcaças
enormes, cheias d’água – um vapor violento! Nessa água, colocavam a tinta e mergulha-
vam as linhas. Depois, meu pai foi melhorando e chegou a encarregado-geral da fábrica.
Foi seu primeiro e único emprego.
Comigo foi diferente. Eu comecei a trabalhar como office-boy, com 16 anos. Na época,
eu já cursava o colegial técnico de química industrial. Desde criança, eu sempre gostei de
embalsamar aranha, gafanhoto, borboleta... Com muito custo, convenci a minha mãe a
comprar formol. Aquilo me fascinava, e eu pensava: “Vou ser químico”. Fiz o colegial,
entrei na faculdade, mas na verdade nunca trabalhei na área. Procurei emprego no setor
químico, mas os salários não compensavam. Eu já trabalhava como encarregado-geral de
expedição de uma indústria de plásticos, e ganhava melhor. Acho que, por isso, desisti do
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Noites sem dormir
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diploma e resolvi ser vendedor. Vendi de tudo que você imagina. Comecei numa conces-
sionária de carros até ir para a lanchonete do meu irmão, no Ipiranga. Lá conheci muita
gente e foi aí que surgiu o Aché. Eu nunca tinha ouvido falar da empresa nem sabia o que
era um propagandista. Mas topei. Sabia vender e gostava de química; juntando o útil ao
agradável, fui fazer a entrevista. Cheguei lá, sem experiência, e fiquei quietinho no meio
de muitos candidatos. No fim, fui escolhido para fazer o curso, que era eliminatório. Você
só era registrado depois. Foram 15 dias difíceis. Estudei muito, nossa! Duas, três aposti-
las de 30, 40 folhas para fazer a prova no outro dia. E era dissertação, nada de teste. 
Eu chegava em casa oito horas, tomava um banho, descansava meia hora e virava a
noite estudando. O primeiro dia, você agüenta, o segundo também. No terceiro, você
já está caindo. Então, o que eu fazia? Pegava água bem gelada, colocava numa vasilha e
começava a lavar o rosto. Só que chegou uma hora que a água gelada também não esta-
va adiantando. Aí, comecei a encher a bacia de gelo. Enfiava a mão no gelo e punha no
rosto. Peguei uma sinusite, mas sobrevivi. Entrei no Aché em 1985.
Depois de propagandista, eu logo passei a treinador. Em 1989, fui para a supervisão de
vendas. Voltei a trabalhar no campo, mas com a responsabilidade de cuidar de uma equipe
de 10, 12 homens. Depois, criaram uma área de treinamento mais organizada e, em 1995,
fui para a gerência, onde estou até hoje. Nesses anos, o setor mudou muito. É só pegar o
exemplo do próprio processo de admissão. Hoje, quem faz o curso já é funcionário do
Aché. Já está registrado. O efeito psicológico é outro: ele está lá para aprender a trabalhar.
O método e o material de ensino também mudaram. Antes, o manual era feito em xerox,
com letra pequena, texto difícil. Agora, já temos vídeo, apresentações no computador e
material mais ilustrado. Todo conteúdo é avaliado pelo departamento médico-científico e
a equipe de treinamento do marketing. Talvez a carga de informações até seja maior, mas
o aprendizado ficou mais fácil. E a idéia foi sempre essa: criar e ir melhorando. 
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Odiles Jesus de Freitas nasceu em 1961 na capital paulista,
onde vive até hoje. Com curso técnico em química, começou
a trabalhar no Aché como propagandista em 1985. Tornou-
se supervisor de vendas e, em 1995, passou para a área de
treinamento, da qual é gerente. 

Odiles Jesus de Freitas nasceu em 1961
na capital paulista, onde vive até hoje.
Com curso técnico em química
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Por todo país, correm ao 
vento as aventuras e desventuras 
dos destemidos propagandistas.
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Cadê a Conceição?
Conheci minha esposa no sábado de carnaval. No final do baile, eu falei: “Vamos amanhã passear em
Copacabana?”. Ela topou e começamos a namorar. Eu marquei de a gente se encontrar no dia
seguinte. Liguei para a casa da tia dela e perguntei: “Cadê a Conceição?” “Conceição viajou para a
Bahia, depois vai para a casa dela em Fortaleza”. Tinha ido embora, me abandonado. Como era car-
naval, ela achou que eu não queria nada sério. Eu falei: “Assim que ela ligar para a senhora, peça
para ligar para mim”. Por telefone, consegui convencê-la a voltar. O pai dela brigou: como é que
ela podia viajar por causa de um namoro? Mas ela segurou firme. Em junho, o pai dela parou de
mandar dinheiro. Aí ela falou: “Vou levar o meu namorado para o senhor conhecer”.
Na época, eu trabalhava em banco e estudava à noite. Aí voei para Fortaleza. Eu tinha que voltar
depois das férias. Mas, quando chegamos, o pai dela a proibiu de voltar. Era tipo aqueles coro-
néis de antigamente. E ela, muito apaixonada, começou a chorar. Aí eu falei: “Eu não tenho
condição de te sustentar, mas se você quiser morar na casa dos meus pais no Rio até eu me for-
mar, eu fico trabalhando no banco e a gente se casa. Você quer arriscar?” Ela aceitou e con-
venceu o seu pai. Arrumaram paletó para mim, gravata, tudo. E voltei casado para o Rio. 
Moramos com minha mãe, mas não deu certo. Aí viemos para Fortaleza e comecei a procurar
trabalho. Um amigo da família que conhecia o Aché me disse para tentar. Eu nunca tinha ouvido
falar da empresa. Mas fui lá. Ele tinha me dito para procurar o Gabriel. Quando cheguei, ele falou:
“Não pode mais, não. O curso começou ontem”. Eu
respondi: “Meu amigo, cheguei do Rio essa sem-
ana, estou recém-casado, preciso de emprego.
Deixa eu tentar”. Ele falou: “Você é bom de
memória?” Respondi que sim. Então disse: “Se
você fizer o teste de ontem mais o de hoje, eu
deixo você tentar”. Eu topei, continuei e passei,
graças a Deus. Aí comecei como propagandista, no
centro da cidade. Com paletó  emprestado, é claro. 

Jorge Eduardo Quental de Barros nasceu em
1962, no Rio de Janeiro (RJ). Entrou no Aché em
1985 e hoje é gerente regional da Filial Norte.

Mala emprestada
Eu trabalhava numa loja de confecções, com
um rapaz que fazia colocação de carpetes,
cortinas. Eu ficava no escritório, fazendo
contatos. Um dia ele ficou me esperando na
saída, que eu fechava a loja, e me disse: “Eu
vou te levar lá numa entrevista”. “Para quê?”
“Tem uma vaga para tu viajar.” “Mas que
vaga é essa?” “É para viajante representante
de laboratório.” Eu disse que não sabia nem
como funcionava e que não ia. Mas ele 
insistiu e eu fui. 
Cheguei lá, tinha uns 30 rapazes esperando,
e o supervisor na época era o Saldanha. Eu
tinha um bigode enorme, ele perguntou:
“O que tu faz aí, bigode?”. Eu disse: “Vim
aqui na entrevista para ver como é”. No
fim, terminei passando, e ele perguntou:
“Tu tens mala para viajar?”. “Não, mas eu
consigo.” “Tens carro?” “Não, mas eu peço
emprestado ao meu cunhado.” “Tens
roupa para ir a Porto Alegre?” “Que tipo
de roupa?” “Terno.” “Não, mas isso aí é o
de menos, se compra.” Aí consegui tudo, e
são 18 anos que eu estou no Aché.

Edson Roberto Brocarti Ferrari nasceu 
em 1959, em Cruz Alta (RS). Entrou 
no Aché em 1983 e é propagandista no 
Rio Grande do Sul.

Sonho conquistado
Trabalhei um bom tempo na roça com os meus pais, e
o meu sonho de criança era ter uma vida melhor, tra-
balhar numa grande empresa, ter um bom salário. Um
dia, quando eu trabalhava lá no Bradesco, em Marília,
fiquei sabendo que tinha um gerente contratando 
representantes para um laboratório. Entrei em contato
com ele e mais tarde surgiu uma vaga em Tupã. 
Fiz as entrevistas, e com muito esforço consegui ser
admitido. Foi difícil, porque eu ainda não preenchia as
condições exigidas. Tinha que ser casado, para ter mais
responsabilidade, e eu ainda era solteiro, casei com 27
anos. Precisava ter idade superior a 23 anos e eu tinha
22. E mais um detalhe: tinha que ter carro, que a
empresa ainda não fornecia. Curioso é que o carro que
eu tinha era do meu pai, um Corcelzinho bem velho.
Foi difícil convencer o gerente que meu pai disponibi-
lizaria o carro para eu poder trabalhar. Foi até curioso
porque quando fui contratado eu estava com o carro
na porta do hotel, um carro tão simples, tão velhinho,
que quando eu saí, já tarde da noite, o pneu estava
furado e eu não tinha nem macaco. Tive que ir até a
cidade à procura de um macaco emprestado para
poder trocar o pneu. 
Quando eu soube que tinha sido aceito no Aché, foi
um momento de muita alegria. Na minha região, que é
muito pobre, um emprego de propagandista no 
Laboratório Aché é realmente uma grande conquista. 

Carlos Alberto Camargo nasceu em 1965, em 
Herculândia (SP). Entrou no Aché em 1988 e 
é propagandista em São Paulo.



O  D E S A F I O  D A  S E L E Ç Ã O

Promessa cumprida
Todo mundo me dizia que os critérios para se entrar no Aché eram bastante rigorosos.
Tinha a condição de aparência, tinha que ser casado, gostar de estudar e ter raciocínio
rápido. Uma inteligência, digamos, acima da média normal das pessoas. E tinha que ter
uma idade na faixa de 20, 22 anos. E eu simplesmente tinha 36 anos! Eu tinha todo o
perfil, menos a idade. Me disseram que eu teria poucas chances. Mas eu achei que minhas
características eram suficientes para sobrepor à idade. E fui fazer a minha entrevista em
Maceió. Só que antes de fazer a entrevista, fiz a promessa de passar um mês rezando o
terço, todos os dias, à noite. E eu comecei a rezar. Sentava na cama e começava. E de
repente caía, batia com o rosto na cama porque não agüentava de tanto sono, mas mesmo
assim não deixava de rezar. Então passei 30 dias rezando 
o terço, pedindo para que desse tudo certo. Aí fui fazer a entrevista. 
Eles começaram a me perguntar de tudo. Desde minha origem até a situação financeira.
Com quantos anos eu me casei. Se eu era uma pessoa econômica. Aí eu expus
que realmente eu era uma pessoa bastante econômica, chegando ao ponto
de ser chamado de mão-de-vaca. Aí, expliquei que eu já tinha uma casa e
que não devia nada. E que já estava terminando de pagar um apartamento
em Maceió. Então eles ficaram admirados. Ficou claro que eu era uma pes-
soa que realmente tinha um perfil, que não andava gastando dinheiro em
vão. E comecei a explicar da minha harmonia familiar, com a minha esposa
e filha. E o meu esforço de ter chegado ali, tendo saído de uma família
humilde. Tinha entrado e saído da faculdade sem perder uma disci-
plina. Então eu relatei tudo isso. Em seguida, o gerente chegou para o
supervisor e disse: “Olha, quero toda a documentação do George. 
Então, ali, naquele momento, selei a minha entrada no Aché.

George Brandão de Lima nasceu em 1962, em Arapiraca (AL).
Entrou no Aché em 1997 e é propagandista em Alagoas.

O vendedor Adalmiro
O meu irmão mais velho, Álvaro, aposentou-se da Drogasil, comprou uma
farmácia na Praça Buenos Aires, em São Paulo, e me convidou para vir de
Ourinhos para trabalhar com ele. Era, mais ou menos, 1948. E lá fiquei 
15 anos. Era a Farmácia Buenos Aires. Para fazer pomadas, tínhamos vaselina.
Para fazer as poções para reumatismo, era salicilato de sódio e, para pertur-
bações digestivas, era citrato de sódio e ácido cítrico. E
havia ainda as tinturas vegetais: acônito, beladona,
valeriana, verbadiana. Eram umas 50 tinturas. Esse era
o arsenal da farmácia na parte de manipulação. Entre
os produtos industrializados, estavam os nacionais,
como o Elixir Nogueira. Depois vieram as multina-
cionais, a Bayer, a Schering, e começaram a produzir.
E a gente tinha que ter um estoque. Eles faziam propa-
ganda médica, e foi nessa época que eu conheci o
Laboratório Aché, que ainda era inexpressivo, de
segunda categoria, chamado de “laboratório de porão”.
Ainda não pertencia aos donos atuais. Anos mais tarde,
fui visitado por um representante da Squibb, chamado Miro. Ele vinha de
malinha, tomava nota dos pedidos, mas não era só isso. Ele conhecia a arte
de vender. Eu sei que eu ia comprar dois e no final comprava 10. Se ia com-
prar 10, comprava 100. Uma farmacinha comprar 100 frascos? Isso é para
grandes drogarias, mas a gente comprava.

Paulo Queiroz Marques nasceu em 1921, em Itaberá (SP). Farmacêutico e
proprietário da Drogamérica, em São Paulo (SP).

O Aché está sempre mudando.
Quando a gente vai se acostumando,
já vem outra mudança. É o tipo da
coisa de quem vive, não é?
Eduardo da Silva Araújo nasceu em
1961, em Caruaru (PE). Entrou no
Aché em 1994 e é propagandista em
Pernambuco



Primeira propaganda
O meu primeiro dia de trabalho foi fazer uma visita, com o meu supervisor, ao
doutor Carlos Nascimento, dono de um hospital numa cidade a 70 km de onde
moro. Às oito horas da manhã, estávamos no hospital e o médico nos convidou
para entrar no seu consultório. O meu supervisor me apresentou a ele, e a partir
daí eu tinha que começar a minha primeira propaganda. 
Eu não tinha nenhuma experiência, mas saí do curso muito bem treinado. O
texto estava decorado. Se houvesse uma interrupção, eu podia me atrapalhar.
Então abri a minha pasta e comecei a propaganda. Nesse momento, o doutor
Carlos se pôs a conversar com o meu supervisor, que já
tinham amizade. E, como eu não tinha nenhuma ginga
e a propaganda era decorada, eu me perdi. Não sabia se
parava, ou se continuava. Se parasse, eu teria que
começar tudo de novo, mas também não podia parar a
propaganda no meio. 
Daí, o doutor Carlos me disse: “Pode continuar, eu já 
conheço esse produto, mas estou prestando atenção”. E
continuou conversando com o meu supervisor. Fiquei sem
saber o que fazer e acabei por lhe entregar a literatura. Ele
continuou conversando, e eu continuei totalmente perdido. Então eles começaram a
rir e o doutor Carlos disse: “Essa sua propaganda você nunca mais vai esquecer na
tua vida”. Eu já estou há 16 anos na empresa e realmente não esqueci, me lembro
como se fosse hoje. 

José Roberto Martiolli nasceu em 1958, em Itambé (PR). 
Entrou no Aché em 1986 e é propagandista no Paraná.

Dia de estréia
Lembro perfeitamente, nunca mais vou
esquecer do meu primeiro dia de trabalho.
O Aché tem uma teoria muito bonita,
mas quem não tem vivência acha que tudo
o que acontece na sala de treinamento vai
se repetir na rua. E não é assim. 
No fim do meu primeiro dia, sentei na
sarjeta e decidi que ia pedir as contas. 
Não tinha conseguido pôr em prática, em
nenhuma das 18 visitas que fiz, nada do
que tinha aprendido em 20 dias de curso!
Achei que os médicos não permitiram,
não consegui fazer o lançamento do 
Laboratório Prodome, uma propaganda
extensa. Fiquei frustrado, bastante magoado.
E liguei para o meu supervisor, o Gerson
Antunes da Cunha, para lhe dizer que
queria pedir demissão. No outro dia, ele
me convenceu a ficar. Mas só fui ficar 
satisfeito lá pelo terceiro dia, quando um
médico mais experiente, do Centro de
Gravataí, finalmente me deixou fazer uma
propaganda mais completa. Ficou perfeita.
Completamente correta. 

Nilo Cipriani da Silva nasceu em 1960, em
Porto Alegre (RS). Entrou no Aché em
1988 e hoje é gerente regional da Filial Sul.

Vírgula por vírgula
Eu estava em Sobral e um colega me disse: “Tem vaga no
Aché. Um gerente está aqui na cidade”. E eu perguntei:
“Quem é o Aché?” Eu nem sabia que existia essa profissão
de propagandista. Eu achava que era ser vendedor e fui.
Cheguei no hotel, me apresentei ao gerente e ele, pela
desenvoltura da conversa, me deu um questionário. Eu
preenchi, e ele me deu uma literatura do Cefalium e do
Drapoleniun Creme. E disse: “Você vai decorar palavra
por palavra desse texto e hoje à tarde você vem e me diz
o texto”. Voltei. 
Na primeira tentativa do Cefalium, não saiu a primeira
frase. Tentei o outro: “Doutor, Drapoleniun Creme,
bumbum de bebê não merece palmada nem pomada,
Drapoleniun Creme”. Não saiu nada, nada, nada. E ele
me disse: “Estou vendo que você está nervoso. Você
parece que tem interesse, então eu vou lhe dar uma última
chance. Amanhã de manhã você vem aqui no café de
manhã, mas não pode errar”.
Antes de ele acordar, eu já estava no hotel, prontinho,
bonitinho, lindo. Aí eu disse palavra por palavra, vírgula
por vírgula. A minha sorte que ele não mandou parar. 
Se não eu desarmava e tinha que começar tudo de novo.
Aí ele disse: “Agora está certo. Acho que fiz jus em 
acreditar em você”. Depois, esperei 10 dias pela resposta.
Fui pré-selecionado. Fui para Fortaleza por conta do Aché
e passei duas semanas fazendo prova de manhã e à tarde.
E, graças a Deus, fui aprovado.

Nelson Iglesias Viñas Filho nasceu em 1969, em Sobral
(CE). Entrou no Aché em 1994 e é propagandista no Ceará.

O  D E S A F I O  D A  S E L E Ç Ã O

Este é o diferencial que fez o Aché
crescer: a valorização do médico,
sem discriminar sua região.
Divino Marques Sobrinho nasceu
em 1962, em Goiânia (GO).
Entrou no Aché em 1995 e é pro-
pagandista em Goiás.
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Relatório completo 
Em 1982, o Aché assumiu os produtos da Parke-
Davis e recebemos o anestésico Catalar. Ninguém
conhecia os anestésicos e nem sabia como trabalhar
com os anestesistas. Então, como treinador, tive
que começar cadastrando todos os anestesistas de
Belo Horizonte, descobrir seus hábitos, seu perfil,
para só depois trabalhar com o produto. 
Fiquei quatro meses indo aos hospitais às cinco e
meia da manhã. Me identificava, falava do Catalar
e fui adquirindo um grande know-how. Fui catalo-
gando suas principais vantagens, os efeitos colaterais
mais questionados pelos médicos e o que eu
mesmo tinha observado. Na ficha, anotei também
informações sobre o perfil dos médicos: os mais
sérios, os mais descontraídos, como e quando
preferiam ser abordados. 
Descobri que o trabalho do anestesita é no bloco
cirúrgico. É nesta porta que o propagandista tem
que aguardar, já que eles não têm consultório. O
anestesista chega, vai ao vestiário, se troca e pode
até te atender. Mas às vezes ele já entra direto e
nem quando quando dá um intervalo. A conversa
tem que ser totalmente técnica, muito elaborada,
senão ele nem te dá atenção. Por isso, o propagan-
dista deve estar muito bem preparado para ter
sucesso nesse trabalho. Eu fui aprendendo tudo
isso e apresentava nas reuniões para a equipe.

Mário Sérgio Pereira nasceu em 1959, em Gover-
nador Valadares (MG). Entrou no Aché em 1982 e
é hoje gerente regional da Filial Sudeste.

Argumentação afiada
Numa visita para um otorrino, começamos
a conversar sobre o Notuss. Era um setor
novo. Então, ele falou: “O Notuss xarope
adulto é muito ruim, ninguém consegue
tomar. Só gosto da pastilha”. E eu pensei
comigo: “A minha cota não é só de pastilha,
é de xarope também”. Então, argumentei:
“Mas, doutor, posso lhe fazer uma pergun-
ta?” Ele falou: “Pode”. “Não tem aquele
paciente que só quer xarope para passar a

tosse e se o doutor der
pastilha ele não vai
gostar?” “Tem.” “Esse
paciente liga para o
sabor?” “Não.” “Então,
tem que pensar no lado
psicológico. Se o efeito é
o mesmo, o senhor vai
prescrever o que vai ser

mais agradável ao paciente. E nessa hora o
Notuss adulto vai ser melhor, mesmo que
o doutor não goste do sabor.” Aí, ele
olhou para mim, a sala estava cheia de 
representantes de outros laboratórios, e
falou: “Esse aqui não é propagandista, não.
Esse aqui é vendedor”.

Paulo César Rocha nasceu em 1968, em
Campinas (SP). Entrou no Aché em 1997
e é propagandista em São Paulo.

Hora certa
Como faço hospital e consultório, con-
verso com os propagandistas nos dois
lugares. No hospital, tem um dia para
uma conversa com todos de uma só
vez. No consultório, cada um tem seu
horário. Uma vez chegou um propa-
gandista do Aché e viu que eu estava
atrasadíssima para um compromisso e
sem carro. Gentilmente, ele me ofere-
ceu carona, e foi ótimo. Imagina ficar
ouvindo propaganda num momento
inoportuno! Se há uma emergência ou
alguma confusão, eles compreendem e
transferem a visita para outro dia. Em
contrapartida, não deixo o propagan-
dista ficar esperando indefinidamente
ali de pé, carregando a mala. Podendo,
atendo rapidamente. Esse tipo de rela-
cionamento favorece as duas partes. Ele
faz o trabalho dele com tranqüilidade e
eu, o meu. 

Sandra de Oliveira Campos nasceu em
1956, em São Paulo (SP). Médica pedi-
atra formada em 1980, em São Paulo.

Churrasco para residentes
Quando o Aché lançou o Biofenac, iniciamos as
vendas e surgiram as primeiras receitas. Só que
enquanto saía uma, duas receitas de Biofenac, saíam
dez, 15 de Voltarem, Cataflan, que tinham o
mesmo sal. Surgiram ainda novas drogas, e estava
aquela disputa. Como propagandistas, vendedores e
cobradores, recebíamos comissão, que completava o
salário que tínhamos em carteira. Então, senti que
era hora de fazer alguma coisa. 
Como o Aché tem uma sede bem estruturada,
com quadra, churrasqueira, pedi autorização à
gerência para oferecer um churrasco para oito 
residentes do Hospital de Santa Rita. Eu arcaria
com os custos e o Aché, com a área de lazer. Eles
aceitaram. Convidei os residentes, que ficaram na
maior ansiedade, contentes com o convite, porque
no hospital todo dia eles comem a mesma comida.
O churrasco foi à noite. Tinha tudo planejado:
carne temperada, cerveja... Eu mesmo fui o 
churrasqueiro, o garçom. Foi um sucesso. Eu tinha
terminado um fechamento de 93% naquela 
semana. No próximo mês, já foi para 143%!

José Geraldo Freire nasceu em 1959, em Alpinópo-
lis (MG). Entrou no Aché em 1982 e é propagan-
dista em Minas Gerais.

Trabalhando no Aché, você
não é apenas um propagan-
dista, você é um acheano. 
Marcelo Justus nasceu em
1968, em Ponta Grossa (PR).
Entrou no Aché em 1994 e é
propagandista no Paraná.
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Jogo de cintura 
Para manter um bom relacionamento com os
médicos nós temos que ter todo o dia muito
jogo de cintura. Isso vai depender também da
nossa percepção e criatividade diante de médi-
cos que vêm das mais diferentes formações.
Então temos que nos adaptar ao jeito de cada
um e, principalmente, saber do que gostam, se
preferem propagandas rápidas, curtas, longas,
se apreciam ou não literatura, amostras grátis...
Precisamos ficar atentos, porque se formos
maçantes não tiramos a venda. 
Para ter sucesso, o propagandista tem que
perceber rapidamente e corresponder às vari-
ações de humor do médico. Às vezes, ele é
brincalhão, nos recebe com sorrisos e abraços,
mas na próxima visita pode não ser assim. Ele
pode estar com problemas profissionais ou
familiares e não estar para brincadeiras. Então,
temos sempre que entrar no consultório com
uma postura profissional e perceber como o
médico está naquele dia. Aí, a gente pode se
abrir, rir com ele, se ele chora, a gente até
chora com ele, mas uma coisa é certa: temos
que vender o nosso produto.

Divino Marques Sobrinho nasceu em 1962,
em Goiânia (GO). Entrou no Aché em 1995
e é propagandista em Goiás.

Amor à primeira vista
Eu trabalhava na Secretaria de Saúde do Estado, era professora da universidade e resolvi
abrir um consultório, que depois vim saber ficava no mesmo prédio onde funcionava o
escritório do Aché, no Edifício Costa e Silva, na Avenida Nazaré, lá em Belém. Então
montei meu consultório, junto com uma pediatra e comecei a receber visitas do Aché.
Num determinado dia, eu recebi a visita de um propagandista acompanhado de seu
supervisor. Até hoje ainda se usa: às vezes, o propagandista sai com o supervisor, que vai
ver se ele está fazendo a propaganda corretamente. E, quando vi o supervisor, me
apaixonei. Eu, muito jovem e ele também jovem, muito batalhador, muito bem vestido.
Na época, o Aché exigia que os propagandistas andassem de terno, paletó e gravata. E
meu marido se destacava porque ele usava um colete por baixo do paletó. Também se
destacava na maneira de falar. Eu olhei para ele e me apaixonei. Com menos de dois
meses, nos casamos. E já estamos com 29 anos de casamento! Amor, a gente não explica,
e eu tenho essa história de amor com o Aché.

Célia Maria Fiúza de Albuquerque nasceu em 1947, em Belém (PA). 
Médica formada em 1972, atua no Ceará.

Sorriso aberto
Eu não determino nem dia, nem hora, mas
eles vão aparecendo. Entre uma consulta e
outra, mando o propagandista entrar, que tem
que ser claro e rápido. Se eu criar um clima
agradável, ele se desempenha bem. Se eu for
brusco, ele fica atrapalhado. Então sempre
abro a porta com um sorriso. Ele já entra à
vontade, põe aquela malinha
ali em cima e começa a
falar. Normalmente dura
um minuto, dois no máxi-
mo. Sem contar as conver-
sas paralelas: “Como é que
foi o jogo?”. São relaciona-
mentos que às vezes duram
anos. Outro dia, lá no Hos-
pital das Clínicas, passei no
berçário, e chegou um sen-
hor: “Doutor Flávio, quanto
tempo!”. Era um propagandista que me visitava
na Guarda Civil, em 1970, e agora estava uma
posição muito boa em seu laboratório. Foi
uma festa!

Flávio Adolfo Costa Vaz nasceu em 1938, em
Natal (RN). Médico pediatra, formado em
1964, é hoje diretor do Instituto da Criança
do Hospital das Clínicas, em São Paulo. 

O propagandista tem
que saber esperar. É uma
arte que a gente tem que 
aprender a desenvolver.
Leonildo Pessoa de
Azevedo nasceu em
1966, em Sapé (PB).
Entrou no Aché em 1995
e é propagandista na
Paraíba.
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O preço do bom humor

Um propagandista bem humorado obtém
maior sucesso. Eu quero citar o exemplo de um
colega que fez a propaganda, entregou a liter-
atura e o médico rasgou na frente dele. Nós
sabemos que, geralmente, a literatura vai para o
lixo, que sua vida útil é de alguns segundos.
Mas rasgar na frente? No entanto, esse propa-
gandista surpreendeu o médico, pois acabou
falando: “Doutor, isso aí custa dinheiro”. E o
médico respondeu: “Quanto custa?”. Ele falou
algo assim como cinco reais. O médico pegou a
carteira, tirou uma nota de 10 reais e deu para
ele. Ele então pegou mais uma literatura de
dentro da pasta e disse: “Doutor, rasga mais
uma porque eu não tenho troco”.

Carlos Alberto Camargo nasceu em 1965, em
Herculândia (SP). Entrou no Aché em 1988 e
é propagandista em São Paulo.

A gente não vende remédios, a gente vende a
idéia de prescrição. Quando você vai vender
um automóvel, a pessoa senta, olha, dirige.
Mas remédio, não. Estou vendendo uma forma
de terapia que o médico vai proporcionar para
o paciente. É completamente diferente. 
Luciano Dutra Fernandes nasceu em 1973, em
Porto Alegre (RS). Entrou no Aché em 1999 e
é propagandista no Rio Grande do Sul.

Ombro amigo
Afinal, os médicos são seres humanos também.
Um dia, aconteceu um fato que me abalou.
Fui visitar um médico no hospital de uma
cidadezinha, eu me anunciei para a secretária,
ela me pediu para aguardar, e percebi que
tinha alguma coisa estranha. Aí ela falou:
“Pode vir”. E foi me levando para um outro
lugar. É que aquele médico estava internado há
uma semana, e o seu estado não era bom.
Então, era claro que eu não podia chegar ali e
fazer a propaganda. Eu gostava muito dele. Ele
tinha muita experiência de vida, me ensinou
muito, e começamos a conversar. Eu estava
com a pasta na mão, falei: “O senhor está bem
e tal, eu estava aqui na cidade, aproveitei e vim
lhe visitar. Não sei se o senhor gostou”. Ele me
mandou sentar e conversamos coisas que nor-
malmente não se conversa em consultório. Ele
me contou que ficava ali sozinho, me contou
do livro que estava lendo, contou passagens da
sua vida e eu percebi que ali não estava mais o
médico, mas uma pessoa comum. Fiquei
muito contente e percebi que ele também. 

Roberto Antonio Gonçalves Dias nasceu em
1960, em Londrina (PR). Entrou no Aché em
1988 e é propagandista no Paraná.

Pega o peru!
Nós visitávamos os médicos do Hospital Central de Abreu e Lima e lá tinha um ginecolo-
gista chamado doutor Ercílio, que além de ser médico era um político influente da região. É
de costume do nosso povo sempre levar presentes para os médicos. E lá em Abreu e Lima
não era diferente.As pacientes do doutor Ercílio levavam todos os tipos de presentes: jaca,
melancia, galinha gorda... E ele ia colocando tudo o que ele recebia debaixo da mesa.
Como ele trabalhava num consultório muito apertado, nós tínhamos que ser objetivos e
práticos porque a quantidade de pessoas era grande. Um dia, eu entrei na sala e ele estava
com duas pacientes, além da ajudante. Então apoiei minha bolsa sobre a mesa dele, que
era o único espaço que tinha, e comecei a fazer a minha propaganda sendo muito sucin-
to. Até que em certo momento, sem querer, eu pisei em algo embaixo da mesa e percebi
que era algum animal porque fez barulho. Na hora, ele pulou e saiu correndo. Tratava-se
de um peru que o doutor tinha recebido de presente. No mesmo momento que a ave se

soltou, abriram a porta e o peru saiu voando. As duas pacientes que tinham leva-
do o presente para o médico ficaram aperreadas e, sem pensar duas

vezes, saíram correndo, gritando: “Pega o peru, pega o
peru!”.

Jorge Luis Paes Siqueira nasceu em 1968, em
Recife (PE). Entrou no Aché em 1998 e é propagan-

dista em Pernambuco.



Máquina de lavar
Um dia, eu estava trabalhando, e tocou o telefone.
Era a Márcia, secretária da doutora Maria José,
uma médica ginecologista que eu visitava. Ela
falou: “Cléber, a doutora quer falar contigo”.
Logo imaginei que ela estava precisando de algum
medicamento. Eu sempre deixo um cartão com o
meu telefone caso o médico queira solicitar algum
medicamento de última hora, até porque a gente

o visita só uma vez por mês. Eu
atendi, e ela disse: “Cléber, estou
com um problema”. Eu falei:
“Pois não, doutora, em que posso
ajudar?”. Ela disse: “A minha
máquina de lavar quebrou, a
minha empregada não sabe o que
fazer, nem eu. Preciso de um
mecânico”. Falei: “Vou dar um
jeito, aguarda um instante”. Por
coincidência, um amigo meu que
é mecânico de máquina de lavar

estava disponível e pôde socorrê-la. Ou seja, os
médicos podem contar com a gente até para coisas
que ninguém nem imaginaria. É uma forma de
manter um bom relacionamento.

Cleber Ramalho Caldeira nasceu em 1965, no
Rio de Janeiro (RJ).  Entrou no Aché em 1997 e é
propagandista no Rio de Janeiro. 

Corredor da morte
O nosso contato com a indústria farmacêuti-
ca começa nos congressos médicos, desde
que entra na faculdade. Mas a gente só vai se
ligar mais quando chega no quinto, sexto
ano e começa a lidar com paciente, pre-
scrição, nome de medicamento. É quando os
propagandistas começam a te adular. Eles
vão aos congressos, te dão canetas, bloqui-
nhos, bolsas. Depois, durante
a residência, o contato
aumenta. Eu lembro que, lá
no Hospital das Clínicas,
eles ficavam num corredor-
zinho entre os ambulatórios
da Ginecologia e da
Obstetrícia abordando a
gente, conversando,
mostrando os medicamentos
novos, dando amostra. Eu
lembro que nesse “corredor
da morte”, havia gente de todos os labo-
ratórios, mas do Aché nunca era um, eram
quatro ou cinco! Então eu conversava muito,
eu via os propagandistas como amigos. Tem
muita coisa que você acaba conhecendo
através deles.

Márcia Pereira de Araújo nasceu em 1970,
em São Paulo (SP). Entrou na faculdade em
1988 e é médica ginecologista em São Paulo.

A  C O N Q U I S TA  D O  M É D I C O

O lançamento é como uma
criança. Nasce e fica nas tuas
mãos. Você tem que ir cuidan-
do, dando carinho, observan-
do ele crescer. E o alimento
dele é a receita do médico. 
Carlos José Guerra Felismino
nasceu em 1969, em Fortaleza
(CE). Entrou no Aché em 1995
e é propagandista no Ceará. 

Criador de mulas
O médico ouve queixas o dia todo. Então, quando chega o propagandista, é o seu
momento de relaxar na cadeira, bater um papo, contar uma piada. E, de repente, ele
quer falar sobre a bolsa de valores. E se eu não souber nada sobre a bolsa de valores? Eu
tenho que me informar, saber alguma coisa para manter um nível de diálogo. Eu me
lembro que tinha um médico que eu visitava e fazia a propaganda, mas não o atingia.
Até que eu vi na mesa dele um monte de estatuetas de cavalos. Para mim, eram cavalos.
Aí eu perguntei para a secretária: “Por que é que ele tem tanto cavalo em cima da
mesa?”. Ela falou: “Não, não são cavalos. São mulas. Ele cria mulas”. Então eu entrei na
internet, pesquisei e aprendi um pouco. Na visita seguinte, cheguei e falei: “Sabe
doutor, um dia desses, eu estava lendo um artigo sobre mula”. Ele se admirou: “Ah,
você gosta?”. Eu falei: “Eu não tenho criação, mas eu li, achei legal”. “Puxa, eu sou cri-
ador”. A partir daí, a postura dele mudou completamente.

Pedro Luiz Figueira Gimenes Martins nasceu em 1964, em Votorantim (SP). Entrou no
Aché em 1995 e hoje é gerente distrital em São Paulo.
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Bolo de aniversário
Tu sempre buscas alternativas novas para surpreender
o médico. Então, começamos a fazer o “aniversário
surpresa”. A gente elegeu aqueles médicos de maior
potencial e, no aniversário deles, juntávamos todos os
representantes do setor – na época eram oito - e com-
právamos torta, balãozinho, salgadinho, refrigerante.
A gente combinava com a secretária e, mesmo que o
médico não tivesse compromisso naquele horário, ela
inventava qualquer coisa para ele ficar esperando.
Então, a gente chegava e entrava no consultório com
tudo. E a gente não falava de medicamento, era ape-
nas uma homenagem.

Carlos Eduardo Ribeiro Skolaude nasceu em 1973,
em Cachoeira do Sul (RS). Entrou no Aché em
1998 e é propagandista no Rio Grande do Sul.

Vasco no Maracanã
Quando a gente entrava na empresa, diziam: “Olha, você tem que agradar o médico,
se o médico torce pelo Flamengo, mas você é Botafogo, tem que virar flamenguista.
Se o médico torce para o Fluminense, você tem que virar tricolor”. E, numa das
primeiras propagandas que eu fui fazer, quando entrei no consultório do doutor
Horácio, eu vi assim no vidro da sala: “Flamengo é freguês. Vasco 3 a 2.” 
Eu entrei, coloquei a pasta: “Doutor, tudo bem aí? É um prazer conhecê-lo, meu
nome é Luiz Antonio e vascaíno como o senhor”. Pronto, o médico já se soltou:
“Você é vascaíno? Que chinelada que nós demos no Flamengo. Você viu...”. E eu
não tinha visto o jogo porque eu sou botafoguense! Eu nem gostava do Vasco na
época, como até hoje. E ele continuou comentando com entusiasmo – era um torcedor
fervoroso do Vasco da Gama. Aí, na outra semana, eu já procurei começar a ler um
pouquinho mais sobre o Vasco para poder conversar com ele. Até que, na semana
seguinte, ele disse: “Vamos assistir o jogo comigo. Já vi que você é vascaíno”.
E lá fomos nós assistir o jogo no Maracanã. Vasco e América. E o Vasco ganhou de três
a zero. Foi uma vitória realmente retumbante. E eu vibrando com a camisa do Vasco... 
Eu fiquei dois anos e 10 meses visitando, e alguns colegas sabiam que eu era
botafoguense e viam que eu já estava sabendo tudo de Vasco. E eu sempre preocu-
pado, porque algum dia alguém ia me desmascarar. Mas o doutor Horácio acabou
saindo do setor, e eu também. 
Mas, um belo dia, muitos anos depois, eu estava supervisionando outra área e, quando
entrei acompanhando o propagandista, encontrei adivinha quem? O doutor Horácio.
“Oh, meu amigo. O nosso Vascão!” E me deu aquele abraço. O propagandista, que era
botafoguense, já ia dizer alguma coisa, mas logo lhe dei uma cutucada. E escapei.

Luis Antonio de Cacio nasceu em 1956, no Rio de Janeiro (RJ). Entrou no Aché
em 1981 e foi gerente regional da Filial Sudeste até 2002.

Ponte confiável
Como médicos, às vezes, temos difi-
culdade em nos mantermos atualiza-
dos, até porque a indústria farmacêuti-
ca evolui rapidamente. Essa ponte
quem faz é o propagandista. E ele
ajuda muito. No caso dos profissionais
do Aché, eles não são preparados ape-
nas para vender ou para fazer propa-
ganda, eles conhecem Farmacologia, a
atuação da medicação, suas indicações
e contra-indicações. Então, isso nos
leva à credibilidade. 

Arnaldo Martins Silva nasceu 1967,
em Santos (SP). Médico formado em
1999, atuante em São Paulo.

Onze anos de trabalho, 
535 mil quilômetros de
estrada rodados, 132 ciclos,
2.376 dias de visita e 
47.526 visitas médicas.
Renato Antonio Piaia nasceu
em 1960, em Água Doce
(SC). Entrou no Aché em
1991 e é propagandista em
Santa Catarina.
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Súbito apagão
Quando eu trabalhava na Paraíba, eu e um colega chamado Marques fazíamos o giro juntos.
Um dia nós chegamos na casa de um médico chamado doutor Pedro, na cidade de 
Conceição do Piacó. Gente muito boa. Quando ele não estava no hospital, ele nos recebia
em casa, a qualquer hora. Quando a gente chegou na casa dele, o rádio estava muito alto e
começamos a gritar a gritar: “Doutor Pedro! Doutor Pedro!”. E nada, ninguém escutava. A
gente olhava pela brecha da porta e via que realmente tinha gente
em casa. “O doutor Pedro está aí. O carro dele está aqui. Ele só
pode estar em casa.” A gente passou bem uns dois, três minutos
gritando e nada. Aí o Marques olhou para mim e disse: “Pode
deixar que eu vou resolver o problema”. Procurou a chave-geral da
casa, abriu a portinha, que sempre fica no terraço e desligou.
Quando desligou, eu gritei: “Doutor Pedro!”. Finalmente ele
respondeu: “Ô, espera um momento”. Olhei para o Marques e ele
“pá” na chave de volta, ligou. 
Aí, o doutor Pedro saiu de lá de dentro, só de camiseta e bermuda,
dizendo: “Pode entrar”. Quando entramos, eu disse: “Tudo bom,
doutor? Como estão as coisas?”. E ele disse: “Rapaz, mais ou menos”. Eu vi que ele estava
assim meio chateado. E perguntei: “Mas o que houve, doutor Pedro?”.  E ele disse: “Não rapaz,
eu vou dizer uma coisa a você: morar em cidade de interior é horrível”. “Mas por quê? Cidade
tão calma, tão tranqüila como essa?” Ele disse: “Essas quedas de energia são imorais. Você viu?
Caiu a energia agora mesmo e fazia duas horas que eu estava no computador fazendo um tra-
balho importantíssimo e acabei perdendo tudinho. Essa queda de energia realmente é horrível”.
Aí eu e o Marques começamos a rir e ficamos olhando para o doutor Pedro até que ele
começou a rir também, sem entender nada. 

Onaldo Segundo Pereira de Queiroz nasceu em 1969, em Patos (PB). Entrou no Aché em
1998 e é propagandista na Paraíba e no Rio Grande do Norte. 

Não é fácil você olhar nos olhos do médico
e falar alguma coisa de acordo com o estado
de ânimo que ele está naquele momento.
Por isso, acho que o propagandista é um
analista da personalidade humana.
Osmar Pereira Soares de Oliveira nasceu
em 1943, em São Paulo (SP). Médico ortope-
dista formado em 1969, atua em São Paulo.

Sofá errado
No primeiro dia de campo, o supervisor me
disse: “Esses são os médicos que você vai visitar”.
Eu organizei um mapa das ruas para agilizar o
trabalho e, no primeiro dia, fui visitar um
médico, o doutor Rui, que hoje é um grande
amigo meu.
Cheguei no endereço, era uma casa, estava
aberta, e tinha uma senhora na porta, na
cadeira de rodas. Peguei a minha pasta de
propaganda, entrei, a senhora ficou me olhando.
Cumprimentei, sentei no sofá. A TV estava
ligada. Depois de uns cinco minutos, me sobe
um cheiro de feijão, eu pensei: “Onde eu
estou, será que aqui é alguma instituição?”.
Aquela senhora queria falar alguma coisa, mas
não falava nada. 
Daqui a pouco, eu olho na porta e tem dois
meninos. O rapazinho falou: “Quem é o sen-
hor?”. Eu falei: “Sou o Márcio, o propagan-
dista”. “O que o senhor está fazendo aqui?”
“Eu vim falar com o seu pai, o doutor Rui.”
Ele falou: “O doutor Rui não é mais aqui, é lá
na frente, mas eu levo o senhor lá, não tem
problema”. Quando eu saí da casa, chegou
uma mulher gritando, toda descabelada,
achando que era um bandido. Inesquecível!

Márcio Roberto Sorrilha nasceu em 1973, em
Sorocaba (SP). Entrou no Aché em 1996 e é
propagandista em São Paulo. 

Pai celestial
Certa vez eu estava visitando um pediatra,
doutor Joaquim, salvo engano. Era num hospi-
tal desses da periferia e ele era muito religioso.
A gente conversando, ele disse: “André, eu
estou viajando o próximo mês, eu vou a
Jerusalém”. Aí eu digo: “Jerusalém, que bom”.
“Vou aproveitar para visitar a casa do pai”. Aí
eu falei: “Puxa doutor, seu pai mora lá, é?”.
“Não menino, é o pai celestial.” São essas gafes
que a gente comete.

André Ricardo Ximenes nasceu em 1970, em
Caruaru (PE). Entrou no Aché em 1997 como
propagandista e hoje é gerente distrital de
Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
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Paletó cor-de-rosa
Em setembro de 94, aconteceu o Congresso Brasileiro de Pneumologia, do qual participamos.
A empresa fez um co-marketing com uma fábrica de vinhos do Rio Grande do Sul. Nosso
estande era em formato de um bar. Compramos salgadinhos e colocamos música ao vivo. Eu e
outro colega propagandista fomos ajudar na montagem do estande. Às 20 horas seria o coque-
tel de abertura. Por volta das 16 horas, eu fui orientado a ir para casa, tomar banho e voltar de
paletó. Só que eu não tinha tido contado com o paletó. O que eu podia fazer? Eu não queria
dizer para o meu gerente que não tinha um paletó. Então lembrei de um colega que trabalhava
na empresa, que tinha casado recentemente e poderia me fornecer o paletó. Assim que liguei,
ele me disse: “Pode ir para casa, tome banho e depois passe aqui.” Cheguei na casa dele por
volta das 18 horas. Ele já estava com o paletó pronto e me arrumou. Só que o paletó era cor
de rosa-choque, a gravata verde e a calça marrom! Ficou uma coisa de cinema, mas na hora eu
não me toquei; entrei no carro e fui embora. 
Quando eu parei o carro no pavilhão onde estavam montados os estandes, o colega da concor-
rência, quando me viu, já foi dizendo: “Caboré, você está ridículo com essa roupa”. Foi quando
me toquei, olhei para dentro e vi o meu gerente à minha espera. E eu sem
coragem de entrar. Assim que me viram, me colocaram na dispensa
onde ficavam os vinhos e salgadinhos. Abriram a porta da despensa e
me colocaram lá dentro. A minha função durante todo o coquetel, foi
pegar garrafa de vinho, abrir, colocar o braço para fora e servir...

Carlos Augusto do Nascimento nasceu em 1963, em Natal (RN).
Entrou no Aché em 1990 como propagandista e hoje é gerente
distrital de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Gato por lebre
Quem é novo, um dia entra numa furada.
Uma vez avisaram um enfermeiro do Hospital
Porto Alegre: “Olha, vai vir aqui um propa-
gandista novo, tu senta lá no lugar do médico
e deixa ele falar”. O propagandista novo tem
tudo na ponta da língua. Quer falar. Nesse
ambulatório, os uniformes dos médicos e dos
enfermeiros eram iguais. Então, quando eu
entrei na sala, ele estava lá sentado e me disse:
“Pois não, pode falar”. E eu, bah, todo faceiro,
falei de cinco produtos. Ele pediu amostra,
deixei. Então ele me deu um cartão e, quando
saí e fui ler, vi que era de um enfermeiro.
Olhei para trás, e estava todo mundo rindo.

Milton César Garcia Portolan nasceu em 1965,
em Porto Alegre (RS). Entrou no Aché em
1989 e é propagandista no Rio Grande do Sul. 

Fora de órbita
Estávamos no consultório de uma reuma-
tologista em Curitiba. Eram sete e meia da
manhã. Já havíamos iniciado a propaganda,
a primeira do dia, com toda aquela von-
tade. Era uma médica que dava resultados
para a gente. Nessa hora, entra um colega
da concorrência, todo atabalhoado e já
bem atrasado. Em vez de dar bom-dia, ele
falou: “Boa tarde, doutora. Tudo bom?”. A
médica olhou para ele, olhou para nós e
ficou meio assim. Ele fez a propaganda e,
no final, para terminar o desastre, falou:
“Doutora, uma boa tarde para a senhora e
um bom final de semana”. Isso era de
manhã, em plena segunda-feira. Virou as
costas, deu tchau para todo mundo e
entrou no banheiro. Foi só risada. A gente
nunca vai se esquecer disso. 

Jéferson Aparecido dos Santos nasceu em
1970, em Assaí (PR). Entrou no Aché em
1988 e é propagandista no Paraná.
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Novatrex

200 palmatórias
Eu me lembro muito bem do
lançamento do Novatrex, um
antibiótico que tinha como
tema “Não castigar o paciente
com um tratamento prolonga-
do”. Inspirado nesse tema, fui
em uma serraria onde mandei
confeccionar 200 palmatórias
pequenininhas usadas antiga-
mente como castigo. Então eu
chegava no médico, fazia a
propaganda do medicamento e
dizia: “Doutor, não castigue o
seu paciente. Dê a ele Nova-
trex”. Entregava o remédio e
uma palmatoriazinha. Alguns
médicos gostaram tanto que a
guardam até hoje.

Eliomar Varela Lima nasceu
em 1966, em Cedro (CE).
Entrou no Aché em 1995 e é
propagandista no Ceará.

Notuss

A literatura que tossia
Uma característica dos representantes é gostar
de todos os produtos. Parece que ele te per-
tence. Faz parte do teu coração, da tua vida.
Você o defende com unhas e dentes, em qual-
quer ocasião. Se falarem mal de um produto, é
uma ofensa pessoal. Eu me lembro que no
lançamento do antitussígeno Notuss, fazia
muito tempo que o mercado não recebia nen-
huma novidade. Os médicos ansiavam por isso
e eu ainda não tinha lançado nenhum produ-
to. Por sorte, recebemos um material ótimo
para trabalhar. Tínhamos uma literatura que,
ao abrir para o médico, a literatura tossia,
porque tinha um chip embutido. E mais: havia
um chip específico para a tosse de adulto, um
pouco mais grossa, e outra, infantil, que tossia
num tom mais fraquinho, que era destinada ao
pediatra. Então, a gente abria a literatura e
falava mais ou menos assim: “Doutor, o senhor
imagina isso aqui a noite inteira?”. Foi um
sucesso absoluto.

Jéferson Aparecido dos Santos nasceu em
1970, em Assaí (PR). Entrou no Aché em 1988
e é propagandista no Paraná.

Gelusil

Garçom no consultório
Nós tínhamos uma campanha do Gelusil, um antiácido, que incluía
a participação de um garçom. A gente chegava, fazia toda a propa-
ganda e, quando abria a pasta, dizia: “Doutor, me esqueci das
amostras, mas espera só um pouquinho que eu vou pegar no carro”.
E tu saía. E o médico ficava assim olhando. Quando a gente abria a
porta, entrava um garçom, trajado todo a rigor, com uma bandeja,
trazendo um Gelusil e um suco de laranja bem geladinho para o
médico. O mesmo alívio do remédio. Os médicos adoravam. Inclu-
sive tem um médico lá de São Leopoldo, o doutor Aníbal, que até
hoje lembra do garçom. Isso já faz uns oito anos. Cada vez que eu
vou lá, ele me diz: “Vai lá na geladeira e pega uma fôrma de gelo que
está escrito Gelusil e quero ver tu tirar as letrinhas inteirinhas, sem
quebrar”. Foi um brinde que a gente entregou na mesma época. Já
comprei outra fôrma de gelo para ele, mas não teve jeito: ele guarda
aquela até hoje. Mas pelo menos nunca jogou fora. Nem esqueceu a
marca Gelusil. 

Jorge Luiz dos Santos nasceu em 1961, em Venâncio Aires (RS).
Entrou no Aché em 1987 e é propagandista no Rio Grande do Sul.

Cefaliv 

O truque da batata
O Aché é de uma competência extraordinária.
Temos as nossas armas, ainda que não sejam
tão sofisticadas quanto às de uma multina-
cional. Apoiamos a nossa estratégia na criativi-
dade e, nisso, o brasileiro é imbatível. Só para
dar um exemplo, tivemos uma campanha do
Cefaliv, para dor de cabeça, que propunha
oferecer uma batata para o médico. Os outros
diziam: “Mas dar uma batata para o médico?
Que coisa mais absurda!”. Só que a campanha
alcançou o maior sucesso, porque o médico
perguntava: “Por que essa batata?”. Aí era a
hora de começar a falar do produto. O médico
estava curioso, pronto para ouvir e entender a
propaganda. O importante é isso, é despertar o
interesse do médico. E isso o Aché faz muito
bem. Em vez de uma caneta, dá ao médico
uma batata. E abre a comunicação. 

Pedro Luiz Figueira Gimenes Martins nasceu
em 1964, em Votorantim (SP). Entrou no
Aché em 1995 e é hoje gerente distrital em
São Paulo.
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Respexil

O “x” mais simpático
Uma campanha criativa que nós colocamos em
prática foi a do Respexil. Nós entrávamos no
consultório e tirávamos uma foto do médico.
Ele tinha que sorrir, dizer “x” e nós tirávamos a
foto. Quando ele dizia “x”, estava pronunciando
o “x” de Respexil, e nós queríamos exatamente
tornar essa marca mais evidente junto ao médi-
co. O “x” mais simpático receberia da empresa
um prêmio, além da publicação da foto em
material interno. Então, o médico se ajeitava,
algumas doutoras pegavam o pente, passavam
batom e tudo mais só para sorrir para a foto.
Foi uma campanha bonita, simples, que teve
uma repercussão muito grande.

Teonas Mauro Ferreira dos Santos nasceu em
1967, em Teresina (PI). Entrou no Aché em
1992 e é propagandista no Piauí.

Novocilin

Olha o aviãozinho!
Eu gostava muito do Novocilin. É um
antibiótico para as vias aéreas respiratórias e,
quando comecei, ele andava muito mal na
minha região, muito mal mesmo. Mas era um
produto fácil de trabalhar, porque tinha uma
substância muito apreciada pelos médicos. Era
um produto diferenciado dos concorrentes,
porque o nosso pozinho já vinha com um
diluente, que a concorrência não tinha. O
nosso dava maior segurança, evitava que os
pais errassem a dose, deixando o produto fora
de concentração. E, para completar, vinha com
uma colher-aviãozinho dosadora, que a crian-
çada adorava. Deu certo. O produto pegou
muito bem. Quando deixei de trabalhar com
ele, já era o mais vendido no meu setor. 

Fábio Henrique Rovina nasceu em 1966, em
Piracicaba (SP). Entrou no Aché em 1994 e é
propagandista em São Paulo. 

Accuvit

O nome certo
O Accuvit era muito interessante, porque a
gente chegava para o médico e dizia: “Doutor:
Accuvit. O antioxidante que todo polivita-
mínico gostaria de ser”. Teve outra campanha
que era: “Doutor: Accuvit. O doutor, pres-
crevendo Accuvit, vai estar prescrevendo dois
em um: antioxidante e polivitamínico”. Até o
próprio nome Accuvit, os médicos estranha-
vam no início. “Accuvit?” E nós respondíamos:
“Doutor, A de vitamina A, que é o betaca-
roteno. C de Vitamina
C e vit de vitamina”.
Foram grandes
sacadas de marketing.

Carlos José Guerra
Felismino nasceu em
1969, em Fortaleza
(CE). Entrou no
Aché em 1995 e é
propagandista no
Ceará.

Brondilat

O sopro da flauta
Tem um medicamento ao qual muito me
afeiçoei, mas que hoje não está mais comigo,
pois está na linha um. É o Brondilat. Foi o
primeiro produto que propaguei. Como o
Brondilat é para tratamento das vias aéreas
superiores, a literatura da época fazia analogia a
instrumentos musicais de sopro. Tinha uma
seqüência: flauta, trompete e vários outros.
Então, a cada ciclo de visita, a gente usava um
instrumento diferente para falar com o médico.

A primeira foi a flauta. Era tudo decoreba,
mas decorei tão bem, que até hoje ele
está na minha memória: “Doutor, a flau-
ta, ao lado das suas finalidades artísticas,
como a de outros instrumentos musicais
de sopro, coloca à prova a função respi-
ratória. E para que a função respiratória
do seu paciente não seja comprometida,
temos o Brondilat”. Está até hoje na
minha memória. Nunca esqueci. 

Luiz Airton Correia nasceu em 1962, em
Fátima do Sul (MT). Entrou no Aché em
1989 e é propagandista em Mato Grosso.

Nós também somos profis-
sionais da saúde. Por isso, eu
aprendi a nunca me inferi-
orizar perante o médico. Eu
o respeito como médico, mas
imponho o meu respeito
como propagandista, como
uma pessoa que se dedica, se
prepara, estuda e faz o que
gosta, com amor. 
Carlos José de Araújo nasceu
em 1965, em Brasília (DF).
Entrou no Aché em 1997 e é
propagandista em Goiás
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Fusquinha em chamas
Nas minhas viagens ao interior do Piauí, tinha
que levar de tudo. Rede, sapato, toalha, garrafa
com água, café. Tinha até que levar gasolina,
porque não tinha onde abastecer. E mais uma
mala com roupas para duas semanas ou mais. 
Eu tinha um Fusca 91, novo, todo arrumadin-
ho, que eu ainda estava pagando. 
Numa dessas viagens, eu estava voltando para
casa, com o tanque cheio. Aí o meu carro
começou a dar problema. Tentei dar um jeito,
mas não consegui. Já estava começando a fumaçar.
Saí, preocupado, porque o meu patrimônio era só
aquele, e eu precisava do carro para trabalhar. 
Comecei a jogar terra, mato verde, a fazer de tudo
para tentar apagar o fogo, mas nada! O carro
incendiou, foi perda total. Não consegui tirar nem
os documentos. Pedi a Deus e a tudo quanto é
santo para apagar o incêndio, e quando vi que não
tinha mais jeito, comecei a blasfemar. Até hoje,
não sei por que o carro incendiou.  A cidade mais
próxima ficava a uns 50 quilômetros! 
Nesse momento, veio um ônibus cheio de católi-
cos que voltavam de um evento cristão. Pararam
para me socorrer, me deram toda a assistência,
mas não puderam me consolar. Comecei a chorar
e o meu choro foi tão sentido, que praticamente o
ônibus inteiro se pôs a chorar junto comigo. 

Agenildo João de Moura nasceu em 1968, em
Picos (PI). Entrou no Aché em 1991 e é propa-
gandista no Piauí.

Bloqueio dos sem-terra
Nós visitávamos os médicos de Apiaí que só o
Aché visitava. Eram as cidades mais pobres do
setor, próximas da divisa com o Paraná. O
chamado “ramal da fome”: Itapeva, Apiaí,
Itararé, Capão Bonito. Nós saíamos logo cedo,
seis e meia da manhã, porque eram 140
quilômetros de estrada do hotel onde a gente
se hospedava até Apiaí.
Numa dessas viagens, tinha um bloqueio do
pessoal do MST, do Movimento dos Sem-
Terra. E não queriam deixar ninguém passar.
Estava aquela confusão. E nós fomos lá con-
versar com o líder dos sem-terra. Ele falou que
estava esperando o governador, que, enquanto
ele não chegasse, não liberava. E eu falei: “Eu
tenho remédio no carro e, se você não deixar
passar, vai estragar. Vai estragar e é para vocês
mesmos. Eu vou levar lá no hospital e tal”.
Então, depois de muita conversa, muita negoci-
ação, eles liberaram. Disseram: “Só passa remé-
dio e ambulância”. Só que a pessoa que negociou
conosco tinha que ir na nossa frente avisando os
outros: “Esse aqui é o pessoal do remédio. Pode
passar”. E todo mundo com facão, com foice,
pedaço de pau na mão. Mas chegamos lá.

Pedro Luiz Figueira Gimenes Martins nasceu
em 1964, em Votorantim (SP). Entrou no Aché
em 1995 e é propagandista em São Paulo.

Assaltantes de banco
Bem no final do Rio Grande do Norte, tem uma região chamada a Tromba do Elefante. Uma região
meio perigosa, com muitos pistoleiros, aqueles casos de famílias se matando e tal. Nessa época, além
de tudo, estava havendo muito assalto a banco na região, mas até então a gente não sabia. 
Chegamos, eu e mais dois colegas, em Apodi e, quando terminamos de visitar os médicos, o colega
pediu para dar uma passadinha no banco porque ele queria pegar dinheiro. Fomos, paramos os três
carros, placa de fora. Desceu só um. Entrou no banco. E os outros dois ficamos conversando do
lado de fora, bem vestidos, arrumadinhos. O pessoal da cidade ficou de olho, e a gente nem perce-
beu. E fomos para a cidade seguinte. 
Quando íamos chegando, tinha um quebra-molas na entrada da cidade e um cidadão que vinha
numa caminhonete acabou encostando no carro do colega. Aquela confusão. O camarada foi embora,
e ninguém foi louco de ir atrás. Mas, para poder fazer o sinistro do seguro, tínhamos que ir à delegacia
fazer o boletim de ocorrência. Chegando lá, conversamos com o delegado e começamos a nos identi-
ficar. Aí ele perguntou: “Vocês estiveram em Apodi?”. “Estivemos.” “O carro de vocês é placa de fora?”
“É.” “Rapaz, ainda bem que vocês se identificaram porque está havendo muito assalto a banco nessa
região e tinham dado alerta. Já tem barricada na estrada. Eu estou aqui sozinho na delegacia porque
mandei os guardas para os bancos. Estão escondidos, esperando vocês entrarem.” Logo, ele ligou para a
outra cidade e avisou: “Está tudo certo, o pessoal se identificou. É todo mundo gente de bem.”

Carlos Kleber Maia nasceu em 1970, em Catolé do Rocha (PB). 
Entrou no Aché em 1994 e é propagandista no Rio Grande do Norte.



O tatu ressuscitado
Um dia, eu e meu colega Chicão compramos um tatu na beira da estrada. Ele tinha uma
cordinha amarrada na perna, e colocamos o tatu dentro de um saco atrás do banco. Estávamos
indo vender em Vacaria e, quando chegamos, comentamos com a freira lá da farmácia que o tatu
tinha morrido. E ela disse: “Não, é só dar água que ele se reanima”. Dito e feito. Foi dar água e
ele ressuscitou. Mas, assim que bebeu, saiu à disparada pelo canteiro de horta das freiras no hos-
pital. Veio um e mais outro, um daqui, outro dali, até que conseguimos pegar o tatu. Botamos
dentro do saco, amarramos bem, largamos atrás do banco e saímos em direção a Caxias do Sul. 
No meio do trajeto, o Chicão me diz assim: “Luiz, tu tem medo de tatu?”. Eu digo: “Não. Por
quê?”. “Porque ele está te cheirando.” Eu olhei para trás, e o tatu tinha roído o saco, subido em
cima do banco e estava me cheirando. Quando eu vi e me virei, a Brasília se foi mato adentro,
numa capoeira. E o Chicão saiu correndo. Quando correu, eu disse: “Não corre, que o bicho
vai...”. Não deu outra. O Chicão saiu e o tatu saiu atrás. Bom, foi outro corre-corre. Até que
depois de mais de uma hora conseguimos pegar o tatu, amarramos bem, colocamos dentro do
porta-mala na frente até chegar em casa. Quando cheguei, peguei o tatu, coloquei dentro de uma
caixa, botei um pote com água e disse para o meu irmão: “Quando o pai chegar, pede para ele
tratar o tatu. Está bem?”. Fui para uma reunião em Porto Alegre, que era de dois dias. 
Na volta, passou um dia e fui olhar o tatu. A caixa vazia. Mas cadê? Procurei, procurei e nada.
Lá pelas tantas, disse para o meu pai: “Mas e o tatu?”. “Comi.” “Mas como?” “Mas não foi o
que você disse? Come o tatu?” Foi o que o meu irmão tinha dito para ele. Olhei e o casco esta-
va enterrado num palanque da cerca. Tanto trabalho, e fiquei na vontade...

Luiz Fernando Miot nasceu em 1955, em Caxias do Sul (RS). Entrou no Aché em 1983 e é
hoje gerente regional na Filial Sul.

Limpador quebrado
Quando entrei no Aché, eu tinha um
fusquinha branco. O pneu era todo care-
ca. Furava muito e tinha que andar com
dois estepes para dar conta. Era difícil
fazer a manutenção. Eu me lembro de
uma vez em que vendemos pouco e não
tinha jeito de fazer os consertos. Era uma
época de chuva, e o limpador de vidro do
meu lado estragou. Ele só ia e não volta-
va. Então, amarrei um náilon para
ninguém ver. Durante dois dias ficou
assim até ter jeito de consertar. Ele ia e eu
puxava. Ia e eu puxava. 

Márcio Antonio Brito Santos nasceu em
1957, em Carinhanha (BA). Entrou no
Aché em 1986 e é propagandista em
Minas Gerais.

Dureza total
Desde os 14 anos, quando comecei a trabalhar, eu
tinha o sonho de ser representante de laboratório. E
na época se dizia que a porta de entrada no ramo
era o Aché. Então, soube que tinha surgido uma
vaga, fui lá e fiz o que pude e o que não pude para
entrar. E consegui. Então, comecei a trabalhar no
Aché em 1987. Na época, o carro era por nossa
conta, tinha só uma ajuda de custo. O Aché sempre
cumpre o que promete, mas naquela época ela não
podia prometer muita coisa. Estava em crescimento.
Então, a gente usava o nosso carro, carro velho,
aprendi até mecânica! Vira e mexe tu estava emen-
dando um cabo na estrada, ou tendo que parar e
pedir ajuda, ou ainda chegava em casa com o aceler-
ador amarrado... Às vezes a gente não tinha nem
tempo nem dinheiro para se alimentar melhor. Eu
me lembro de um dia que a gente estava lanchando
uma coca-cola e um pastel. Os colegas vieram nos
gozar: “Poxa, o Aché agora está pagando coca-cola e
pastel?” O Aché era visto como um porão, quem
estava lá era um coitado, que a empresa nunca ia sair
dessa vidinha.  Só que saiu. Quando eles acordaram,
o Aché tinha ido lá para a cobertura, com simplici-
dade e muito trabalho, que fazemos com gosto. 

Jackson Joacir de Braga nasceu em 1964, em Caxi-
as do Sul (RS). Entrou no Aché em 1987 e é propa-
gandista no Rio Grande do Sul.

AV E N T U R A S  N A  E S T R A D A

“Viajante” é vendedor de bolacha, de
rede... A gente gosta de ser chamado de
propagandista. Eu até brinco: divul-
gador de científicos.  
Carlos Alberto Camargo nasceu em 1965,
em Herculândia (SP). Entrou no Aché em
1988 e é propagandista em São Paulo. 
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Amazonas

Vidros fechados
Quando entrei no Aché, você não recebia carro
como agora, logo com um mês de empresa. A
gente trabalhava com carro próprio. O meu era
um Gol 1990. Não era assim um carro ruim,
mas não tinha ar-condicionado. Você pode
imaginar trabalhar em Manaus sem ar condi-
cionado?! No verão, são 40 graus. Na verdade
não temos inverno: é calor com chuva. Então,
às vezes, é até pior porque continua quente e
você tem que andar com os vidros fechados
para não molhar tudo. Então, quando a gente
sai do carro para visitar o médico, você sempre
tem que ter algum esquema, saber onde lavar o
rosto, andar sempre com uma toalhinha, com
perfume dentro do carro para dar um retocada. 

Raimundo Elden Castro Pinheiro nasceu
em 1970, em Seringal Novo Brasil,
município de Lábrea (AM).
Entrou no Aché em 1998 e é
propagandista no Amazonas.

Maranhão

Travessia de barquinho
Comecei fazendo Maranhão e Piauí, que
são regiões difíceis, extensas, muito pobres,
com poucos habitantes. É só mato. A gente
roda quilômetros sem fim sem ver uma
casa, sempre dentro da mata. Às vezes, para
fazer uma visita, temos que botar o carro na
balsa, atravessar e do outro lado continuar
na estrada. Outras vezes, nem tem balsa.
Como é o caso do rio Parnaíba, que divide
o Maranhão do Piauí. A gente pára no lado
do Piauí, desce do carro com a pasta e sobe
no barquinho para atravessar. Desce do bar-
quinho e vai a pé pela cidadezinha para
encontrar os médicos, que são só três. E eles
logo se alegram: “Chegou o rapaz do Aché”.

Mário Rogério Gomes Loyola nasceu em
1967, em Campo Maior (PI). Entrou no
Aché em 1991 e hoje é gerente distrital no
Piauí e Maranhão.

Acre

Balsa e mosquitos
Comecei trabalhando só em Porto Velho, capi-
tal de Rondônia. Depois, comecei o Acre,
incluindo a capital Rio Branco, que dá um
retorno muito bom; Brasiléia, onde o potencial
é de 13 médicos cadastrados; e ainda Guajará-
Mirim, quase na fronteira com a Bolívia. 
Fazer Rio Branco é excelente, mas tem um
pequeno empecilho, que é a balsa, que atrav-
essa um rio enorme. Tenho que sair de Porto
Velho bem cedinho e preciso ir equipado,
porque além dos mosquitos, tem ainda os
carapanãs. Na primeira viagem, fui de bermu-
das, cheguei lá todo marcado. 

Neyglison Casara da Costa nasceu em 1973,
em Guajará-Mirim (RO). Entrou no Aché em
2000 e é propagandista em Rondônia e Acre.

Paraná

Grande família
A realidade do interior é gratificante. Você visita
o médico em pequenos consultórios, hospitais
municipais, clínicas de médio porte. E também
pode ser na casa, na fazenda... “Olha, cadê o
doutor fulano de tal?” “O doutor João está indo
para o sítio.” Então, eu calculo o tempo que eu
tenho e vou atrás do doutor. Já jantei em casa de
médico, já almocei, já ganhei leite de presente. É
como se você fizesse parte da família. Aniversário
de médico, eles ligam. Brigou com a esposa, teu
ombro é para ele chorar. “Paulo, eu estou numa
crise...” “Mas, doutor? Vamos conversar.” Essa
afinidade que você cria com o médico que é o
grande diferencial do interior. 

Paulo Rodrigues de Almeida nasceu em 1966,
em Apucarana (PR). Entrou no Aché em 1995 e
é propagandista no Paraná.

Pará

Noite no barco

Para ir para Cametá, é só de barco. Você sai na terça-feira à noite de Belém e passa até às cinco horas da
madrugada viajando. No barco tem um setor com redes, mas a gente vai de camarote. Então, você chega às
cinco horas da madrugada, vai para o hotel, deixa as tuas coisas e quando é por volta de sete e meia você já
está visitando os médicos. Trabalha o dia todo e no finalzinho da tarde já pega o barco de volta.

Anderson Carlone de Souza Pimentel nasceu em 1973, em Belém (PA). 
Entrou no Aché 1999 e é propagandista no Pará.
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Distrito Federal

Tira-dúvidas
Faço Brasília e um pouco de Minas
Gerais, entre Cristalina, Goiás, Paracatu
e Unaí. São uns três dias de viagem. Saio
na terça-feira e volto na quinta. Rodo
1.000, 1.100 quilômetros. A afinidade
com os médicos nas cidades interioranas
é mais tranqüila. Eles são mais acessíveis,
a gente pode conversar abertamente,
contar histórias e até cobrar um pouco
deles. Eles nos dão essa liberdade porque
por lá existe uma certa carência de pro-
pagandistas. Os médicos precisam de
informação, não é? Então nós levamos
até eles as novidades e ainda esclarece-
mos as suas dúvidas. 

Aloísio Rebouças Peixoto nasceu em
1966, em Brasília (DF). Entrou no Aché
em 1998 e é propagandista no Distrito
Federal e em Minas Gerais. 

Rondônia

Cratera na estrada
Quando entrei no Aché, comecei a trabalhar na região
de Ji-Paraná, uma cidade do interior de Rondônia, a
segunda maior cidade do Estado, depois da capital. Eu
faço todo o interior. Para facilitar o trabalho a gente se
desloca, uma semana, de Ji-Paraná para o sentido de
Ariquemes e, outras duas semanas, sentido Vilhena.
Logo no começo, o deslocamento era difícil. Para fazer
40, 45 quilômetros, você passava mais de uma hora na
BR, devido às condições da pista. Era um caos. Buraco
atrás de buraco. Não existia mais asfalto, só buracos. E
não eram pequenos. Inclusive uma vez nós entramos
com o carro no buraco, era um 147 da Fiat, e batemos
uma foto. Só aparece o teto...

Nestor Arenhart nasceu em 1965, em Campinas das
Lições (RS). Entrou no Aché em 1991 e é propagan-
dista em Rondônia.

Roraima

Avião e correria
A viagem para Boa Vista, capital de Roraima, é
de avião. A gente vai num domingo à noite e
chega na segunda de madrugada. Passa a sema-
na toda trabalhando e volta na sexta à noite. 
O nosso cadastro tem uns 140 médicos. Às
vezes um colega acaba indo junto. Divulgamos
quatro linhas de produtos, cada semana vai o
representante de uma linha. Para fazer as visi-
tas, a empresa põe um carro à nossa disposição.
Quem chega na sexta deixa o carro no aero-
porto e quando o outro chega no domingo,
pega o carro, leva todo o material que chegou
de Manaus encaixotado, arruma, vai para o
hotel, dá uma descansada e começa a correria.

Marcelo Reis de Oliveira nasceu em 1971, em
São Paulo (SP). Entrou no Aché em 1998 e é
propagandista no Amazonas e em Roraima.

Mato Grosso do Sul 

Olha a boiada!
Na região de Cassilândia, em Mato Grosso do
Sul, a gente viajar por estradas boiadeiras, pas-
sando no meio dos bois. Ali, terra ou asfalto
não faz diferença. A boiada vai de uma cidade
para outra, de uma fazenda para outra, tocada
por boiadeiros de chapelão, berrante, aquela
comitiva toda.
A gente tem que dirigir devagar, porque de
repente aparece uma boiada. Uma vez, nos
deparamos com umas duas mil, três mil
cabeças e tínhamos que passar. E o estrume?! A
boiada vai deixando rastro, não é? Tivemos que
ligar o limpador de pára brisa, lambuzou mais
ainda, chegamos em Brasilândia com a cabeça
para fora para poder enxergar. Levamos o carro
para lavar, enquanto visitávamos os três médi-
cos. Na volta, topamos outra vez com a boiada.
Chegamos em Três Lagoas mais sujos ainda…

Carlos Roberto da Silva nasceu em 1955, 
em Buritama (SP). Entrou no Aché em 1990 e
é propagandista em São Paulo.



São Paulo

Roteiro completo
Quando entrei no Aché, eu fazia o bairro
da Liberdade, Aclimação e Centro Velho.
Pegava o bloco de pedidos, calculadora e ia
embora vender. Nós íamos pela Rua
Tamandaré, seguíamos para a Rua Galvão
Bueno, vendendo. Avenida da Liberdade,
Praça da Sé, vendendo. Rua Direita. Às 10
horas da manhã, estávamos na Rua São
Bento. Se não me engano, era número 181,
Banco do Brasil. Quando o banco estava
abrindo, lá pelas 10 horas, a gente estava
chegando para falar com os médicos, já
com as vendas feitas. Tudo a pé.

José Roberto Zucchini dos Reis nasceu em
1960 em São Paulo (SP). Entrou no Aché
em 1991 e é propagandista em São Paulo. 

Rio Grande do Sul

Centro a pé
Quando entrei no Aché, fui trabalhar no
centro de Porto Alegre. Largava o carro de
manhã na garagem e fazia o dia inteiro o per-
curso a pé, pois não tem como andar de
carro no centro. Então, tinha que carregar
bem de amostras a pasta principal, a pasta
auxiliar e muitas vezes levar ainda uma outra
pastinha de mão. E só vai para o carro depois
do almoço, para recarregar para a tarde. 

Carlos Eduardo Ribeiro Skolaude nasceu
em 1973, em Cachoeira do Sul (RS).
Entrou no Aché em 1998 e é propagandista
no Rio Grande do Sul.
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Mato Grosso

Polícia e jacarés
Trabalhei muito em regiões de fronteira com
o Paraguai e com a Bolívia. Em Ponta Porã,
por exemplo, tinha uns 30 médicos para vis-
itar, em Amambaí, uns 10. Era uma semana
de trabalho. Na linha da fronteira com o
Paraguai a gente passa pela fiscalização. Eles
te param, revistam o carro, o porta-mala,
perguntam a procedência das amostras,
querem a nota fiscal, perguntam se as
amostras são para vender. Os policiais sus-
peitam de tudo, porque ali rolam as drogas.
Também fazíamos Corumbá, que fica a 10
quilômetros da Bolívia. Saíamos de Doura-
dos, fazíamos 700 quilômetros, um dia em
cada cidade no percurso. A estrada é pan-
taneira, deserta, muito perigosa porque tem
animais na pista. É comum ver jacarés, capi-
varas, cobras, na beira do asfalto. E animais
mortos também, atropelados. Depois, pegá-
vamos uma balsa para atravessar o rio
Paraguai. E, quando o leito do rio estava
muito baixo, a balsa tinha que descer 15
quilômetros para depois subir novamente e
finalmente pegar a estrada rumo a Corumbá.

Luiz Airton Correia nasceu em 1962, em
Fátima do Sul (MT). Entrou no Aché
em1989 e é propagandista em Mato Grosso.

Piauí

Pé na estrada
Eu fazia o interior e viajava o mês inteiro.
Cada semana, eu fazia um roteiro diferente.
Visitava umas 36 cidades. Na primeira semana,
por exemplo, eu saía de Teresina na segunda
pela manhã, ia para Água Branca, rodando uns
130 quilômetros. Depois vinha Regeneração,
Amarante e Floriano, que já fica a 230
quilômetros de Teresina. Chegava na segunda e
na terça eu já ia para Oeiras, a 80 quilômetros
de Floriano. Em Oeiras, eu trabalhava de
manhã e depois pegava o carroçal, não era
mais asfalto, e seguia para Simplício Mendes,
onde visitava três médicos. Dali para São João
era também carroçal, de lá a gente ia a São
Raimundo Nonato, ainda no Piauí. Depois ia
para Remanso, já na Bahia, mais 90 quilômet-
ros, a metade carroçal. De Remanso, a gente
retornava a São Raimundo, trabalhava os
médicos que faltavam, continuava até Canto
do Buriti e voltava para Floriano. Finalmente,
na sexta-feira, a gente retornava para Ama-
rante, Água Branca e Regeneração, visitava os
médicos que faltavam e chegava em Teresina
no final da tarde.    

Severino Ramos Alves Neto nasceu em 1970,
em Cabedelo (PB). Entrou no Aché em 1994 e
é propagandista no Piauí.
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Amapá

Até o Macapá
De propagandista passei a supervisor e mudou
muita coisa no meu trabalho.  Nesse cargo, no
comando da equipe, me deparei com algumas
situações difíceis. A gente precisa passar muita
motivação para o pessoal. Motivada, a equipe
alcança resultados excelentes. Hoje, atuando
como gerente divisional, viajo bastante, retra-
balhando áreas que eu fazia como supervisor.
Faço todo o Pará, como Santarém, Marabá,
Tucuruí, Redenção, e parte do Maranhão,
incluindo Imperatriz e Açailândia. E também
vou até Macapá, no Amapá. Só a capital.

Clayton Comesanha Pereira nasceu em 1971
em Belém (PA). Entrou no Aché em 1994 e é
gerente distrital no Pará, Maranhão e Amapá.

Espírito Santo

Esquina por esquina
No final de 2001, surgiu uma vaga em Vitória,
Espírito Santo, onde já morava parte da minha
família e onde minha esposa tinha encontrado
emprego. Pedi minha transferência, e tudo se
encaixou. Comecei a trabalhar, mas não con-
hecia as ruas, não sabia nada. Mas como já
dominava a parte técnica, conhecer a cidade foi
até mais fácil. No começo, um colega do Aché
ficou comigo e me ensinou tudo. É a vantagem
de trabalhar no Aché. Os profissionais con-
hecem as cidades esquina por esquina, rua por
rua, clínica por clínica, farmácia por farmácia. 

Rodrigo Santos de Alvarenga nasceu em 1972,
em Muriaé (MG). Entrou no Aché em 1997 e
é propagandista no Espírito Santo.

Pernambuco

Fora do mapa
Existem no sertão de Pernambuco cidadezinhas sem acesso pavimentado, ou saneamento básico,
que são realmente pobres. Levando em conta essa situação, laboratórios em geral concluem que ali
naquela região não vale a pena investir e preferem cidades como Caruaru, Garanhuns, de maior
porte e potencial. Mas não o Aché. Ele é o único que visita essas cidades, investindo em regiões
que muitas vezes não estão nem no mapa.

André Ricardo Ximenes nasceu em 1970, em Caruaru (PE). Entrou no Aché em 1997 e é 
gerente distrital em Pernambuco, Alagoas e Sergipe.

Minas Gerais

Farmácia ou botequim
Com dois anos de trabalho, fui promovido a
supervisor e deixei Belo Horizonte. Assumi a
metade do Estado de Minas, e o interessante é
que eu nem sabia para que lado ficavam as
cidades. Disseram: “Você foi promovido, a sua
equipe é tal, e segunda-feira você vai trabalhar
em Porteirinha”. Aí comprei um guia, procurei,
e a cidade ficava a quase 600 quilômetros de
Belo Horizonte!
Só que todas as outras cidades também eram
distantes. Eu saía de casa na segunda de
madrugada, entre duas e três da manhã, e
retornava na sexta, depois das dez da noite.
Assim foi por muitos e muitos anos, seguindo
um roteiro que mudava a cada semana. 
Na época o sistema era de visitação médica,
venda e cobrança. Em algumas cidadezinhas,
nem médico tinha. Era uma farmacinha ou
botequim, onde vendiam medicamentos. A
gente tinha que ir ao arraial para vender e
depois voltar, para receber as duplicatas. 

Waldemar Gontijo Soares nasceu em 1963, 
em São Gonçalo do Abaeté (MG). 
Entrou no Aché em 1987 e é gerente distrital
em Minas Gerais. 

Santa Catarina

Balde e vassoura 
Em matéria de hotéis, nunca se sabe o que nos
espera. Certa vez em Canoinhas, no planalto
norte do Estado, fomos fazer nossas reservas
num hotel. Era bem antigo. Uma construção
de madeira, a porta tipo saloon, abre-e-volta.
Mesmo assim, fomos ver os quartos. Eram
muito velhos e sujos. E, enquanto a senhora
continuou mostrando os quartos ao meu colega,
todos semelhantes, fui à recepção. De repente,
meu colega me vê, muito decidido, entrando
no quarto empunhando balde e vassoura... Foi
só risada! 

Fábio Schinato nasceu em 1970, em Joaçaba
(SC). Entrou no Aché em 1995 e é propagan-
dista em Santa Catarina.

No fim de semana, a gente arruma a
mala para a semana inteira e deixa tudo
organizado no carro. A pasta a gente
tem que arrumar todo dia, porque é
muito dinâmico. Você tem sempre que
estar repondo, ajeitando.
Eduardo da Silva Araújo nasceu em
1961, em Caruaru (PE). Entrou no
Aché em 1994 e é propagandista em
Pernambuco.
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Bahia

Sapato na mão
Em Conde, uma cidade litorânea, passa o rio
Itapicuru. A gente chegava lá, visitava os médi-
cos e tinha que se deslocar até uma vila, a uns
três quilômetros dali. Era época de chuva, o rio
estava muito cheio, e a ponte que liga Conde à
vila, só para pedestres, estava praticamente
submersa. E não tinha ponte para carros. O
colega olhou aquilo e disse: “E agora?”. Tín-
hamos que ir. Só que não dava para passar
calçado, ia molhar sapato, meia, tudo. “Então
vamos tirar o sapato, e vamos andando.” Tirei
o sapato, segurei na mão, arregacei as calças, a
pasta do lado, e fomos. 
Atravessamos a ponte, uns 100 metros, e
chegando do outro lado, eu disse: “Não vou
me calçar agora não.” E continuamos. Quando
o médico me viu assim, descalço, eu disse:
“Doutor, olha a minha situação, está vendo?
Que dificuldade tivemos para chegar até aqui
para visitar o senhor, lhe trazer informação?”.
Ele começou a rir: “Não vai calçar o seu sapa-
to, não?”. “Não, eu vou terminar a propagan-
da, e depois do dever cumprido, eu me calço.”

Ednaldo Novaes Rebouças nasceu em 1966,
em Itiruçu (BA). Entrou no Aché em 1991 e é
propagandista em Sergipe e Bahia.

Tocantins 

Os desbravadores
Quando entrei no Aché, haviam acabado de
criar o Estado do Tocantins. Eu morava em
Gurupi e fazia todo o interior do Estado, o
norte de Goiás, o norte e o sul do Pará. Con-
ceição do Araguaia, Redenção, Cidade Rio,
Xinguara, Tocantinópolis no Pico do Papa-
gaio até a divisa com o Maranhão.
A primeira cidade que eu trabalhei no Tocan-
tins foi Porto Nacional. A capital Palmas
existia somente no papel. Era um grande
canteiro de obras, como foi a criação de
Brasília. Tratores para todos os lados. Em
certos locais, dava em torno de dois palmos
de poeira – da roda do carro até os parafusos
do eixo. Parecia pó de arroz. Nessa época,
cerca de 25 médicos atendiam em Palmas.
Havia o ambulatório provisório da sede da
polícia militar, um hospital regional, feito de
urgência para atender os trabalhadores, e um
hospital particular. Então, eu visitava os
médicos nesses três lugares. E o Aché ficou
pioneiro e exclusivo na cidade por mais de
três anos. Depois, chegaram os concorrentes,
mas ainda somos líderes.

Divino Marques Sobrinho nasceu em 1962,
em Goiânia (GO). Entrou no Aché em 1995
e é propagandista em Goiás.

Alagoas

Zona canavieira
Eu atuo na Zona da Mata Sul, que começa
na periferia de Recife e segue o litoral até
quase Maceió. São cidades de médio e
pequeno porte. E quanto mais a gente vai
para o interior, mais vai vendo outra reali-
dade. Cidades paupérrimas, um pessoal
carente. É uma região canavieira. Mas a
gente tem que ir, é nosso trabalho. Até
porque, ali, cada cidadezinha, por menor
que seja, tem um posto de saúde, um
pequeno hospital, uma maternidade. E tem
também os ambulatórios das grandes usi-
nas. Então a gente vai onde o médico está. 

Marcos Gabriel Feliciano Silva nasceu em
1964, em Caruaru (PE). Entrou no Aché
em 1995 e hoje é propagandista em Per-
nambuco. 

Sergipe

Onde fica?
Eram três vagas: duas para Salvador e uma para o
interior de Sergipe. Então, o meu gerente disse:
“Tem uma vaga disponível para Sergipe, alguém
se habilita?”. E eu me habilitei. Ele perguntou:
“Você conhece Sergipe?”. Falei: “Não, mas sou do
interior e pode ser que me identifique mais”. Eu
não tinha nem noção de onde era Sergipe. Sabia
que era um Estado, tinha no mapa, mas não
tinha idéia de distância. Fui aprovado e comecei a
atuar fazendo todo o interior de Sergipe e ainda
uma parte do norte da Bahia.

Ednaldo Novaes Rebouças nasceu em 1966, 
em Itiruçu (BA). Entrou no Aché em 1991 e é
propagandista em Sergipe.

Paraíba

Interior amigo

Você chega no interior, e a receptividade é totalmente diferente. Na capital, o médico tem sem-
pre muito trabalho, muita ocupação. Aí você vai para o interior e o médico te chama para
almoçar com ele, senta do seu lado. A oportunidade de um diálogo é bem maior. E você acaba
adquirindo uma amizade muito grande. 

Manoel Gomes da Silva Filho nasceu em 1969, em Campina Grande (PB). 
Entrou no Aché em 1996 e é propagandista na Paraíba.



U M A  V O LTA  P E L O  B R A S I L

Goiás

Mina de ouro
Havia uma cidadezinha próxima de onde tra-
balhávamos, Água Limpa, perto de Caldas
Novas, que ninguém visitava porque ficava
fora da rota. Mas descobri um caminho que
passava dentro dessa região, que o Aché visita-
va há alguns anos, mas tinha parado devido a
uma reformulação setorial. Lá
em Água Limpa encontrei um
médico que acabou sendo o
maior potencial de todo o meu
setor, que reúne uns 400 médi-
cos para visitar. Imagina que ele
tinha 2.500 pacientes exclu-
sivos! Era o único médico da
cidade, não tirava férias há uns
15 anos, tratava desde unha
encravada até tiro na testa. E
logo toda a equipe do Aché estava lá visitando.
Chegamos a vender mais nessa cidadezinha do
que em algumas grandes cidades.

Divino Marques Sobrinho nasceu em 1962,
em Goiânia (GO). Entrou no Aché em 1995 e
é propagandista em Goiás.

Rio de Janeiro

Cento e nove médicos
Entrei no Aché como universitário e, depois de
um ano e meio em Ipanema, eu fui transferido
para Copacabana. Começava a trabalhar a uma
da tarde e ia até às seis. Dali, eu pegava um
ônibus e ia para a faculdade. Em 1984, eu me
formei e me ofereceram continuar trabalhando

no setor de Copacabana como
integral. Fiquei oito meses tra-
balhando em três prédios. Eram
109 médicos para falar em duas
semanas. Dava uma média de
10, 11 por dia. Na terceira e
quarta semana, revisitava esses
mesmos 109 médicos. Quando
já estava no auge do setor, fui
promovido para PV, propagan-
dista vendedor. Me disseram:

“Você vai fazer Copacabana como visita, mas
como venda você vai até lá em cima em Ipane-
ma”. Então, ganhei 65 farmácias e comecei a
ver a importância de um planejamento antes
de sair de casa.

Marlon Plocki nasceu em 1960, no Rio de
Janeiro (RJ). Entrou no Aché em 1982 e é ger-
ente distrital no Rio de Janeiro.

O pessoal do Aché tem algo
a mais. Eu acho que eles
colocam o coração.
Roberto Antonio Gonçalves
Dias nasceu em 1960, em
Londrina (PR). Entrou no
Aché em 1988 e é propagan-
dista no Paraná.

Rio Grande do Norte

Presença obrigatória
Quando entrei, em 1994, ainda existiam
cidades em que só a gente ia. A gente até brin-
cava dizendo que em qualquer cidadezinha do
interior você encontra o Banco Bradesco, o
Banco do Brasil, a Igreja Católica e o represen-
tante do Aché. Não tem jeito.

Carlos Kleber Maia nasceu em 1970, em Catolé
do Rocha (PB). Entrou no Aché em 1995 e é
propagandista no Rio Grande do Norte.

Ceará

“I Congretaba”
Nasci em Taperoaba, uma cidadezinha do inte-
rior do Ceará. Lá estão as minhas raízes, que
faço questão de preservar. E nesse tempo todo
que estou no Aché, fui alimentando o sonho
de levar minha equipe para conhecer a minha
cidade, o meu povo. É uma gente humilde,
mas hospitaleira. E finalmente acabo de con-
seguir realizar esse sonho. Organizei o “I Con-
gretaba”, Congresso de Representantes em
Taperoaba. Levei para lá toda a minha equipe,
que se hospedou na casinha onde nasci, que eu
tinha comprado de volta. E eles vivenciaram
tudo aquilo. O povo contou histórias da
cidade. Cada um contribuiu com um pouco
para a festa, um pôs faixa na rua, outro deu
uma galinha, outro matou um carneiro... No
final, organizamos um futebol com o time da
cidade. Foi um barato. Marcou muito.

José Armando Gomes nasceu em 1967, em
Taperoaba (CE). Entrou no Aché em 1991 e é
gerente regional da Filial Norte.



5

A Conquista:
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T E R R I T Ó R I O!  AV E N T U R A S E C O N QU I S TA S

M A RC A M S E U D E S T I N O.



asci em Sobral, no Ceará, onde morei até os meus 15 anos. Depois fui estu-
dar na capital, em Fortaleza. Mas foi em Belém do Pará que conheci o Aché,
quando eu trabalhava no Banco Itaú. Um dia, entraram na agência o Adalmiro

Dellape Baptista e o José Morales, que eu ainda não conhecia. Eles se apresentaram como
representantes do Aché Laboratórios, do qual eu nunca tinha ouvido falar. Eles queriam
realizar uma operação bancária em conexão com São Paulo, que viabilizei prontamente.
Na época, o Adalmiro era presidente da empresa, e o José Morales, vamos assim dizer, era
o fundador da Filial Norte do Aché. 
No dia seguinte, o Adalmiro pediu permissão ao meu gerente para me convidar para tra-
balhar com ele. Até então, eu não sabia o que era ser propagandista, mas era isso mesmo que

o Aché queria, um profissional sem experiência anterior no
ramo. Fui encontrá-lo no hotel e logo aceitei a proposta. Fui
o primeiro propagandista vendedor do Belém do Pará, con-
tratado em 1972. Entrei com outros companheiros e for-
mamos a primeira turma. 
Começamos a ir aos consultórios e hospitais e fizemos um
grande apanhado dos médicos, incluindo nome, CRM,
CPF, endereço, as instituições em que trabalhavam.
Depois, montamos um mapa e dividimos em regiões, que
chamávamos de setor, e cada qual ficou com um. Passamos,
então, a visitar mais médicos do que a concorrência, com

uma bandeira nacionalista, porque repetíamos sempre que o Aché era um laboratório
nacional. Também procurávamos os estudantes de medicina. Foi um trabalho árduo.
Todo mundo trabalhava muito, mas trabalhava com amor. Por isso, apesar de sempre ser-
mos convidados por outras firmas para ganhar mais, ninguém nunca aceitou. Acho que
esse amor pelo Aché nos foi passado pelo próprio Adalmiro. Na época, o apelidamos de
xerife. Ele chegava, conversava com a gente e sua dedicação ia contagiando. Ele tinha uma
empatia muito grande. Foi uma época excelente. 
De Belém, fui para Manaus. O Adalmiro tinha ido várias vezes para lá e não tinha con-
seguido montar equipe. Até que um dia ele estava no escritório falando sobre o assunto e
eu disse: “Eu vou”. Ele logo respondeu: “Te aquieta, o que é que você quer fazer lá em
Manaus? Você nem conhece”.”Mas xerife, eu também não conhecia aqui.” Aí ele olhou
para o Morales e falou: “Compra a passagem e manda esse homem para lá”.
Fui o primeiro propagandista vendedor do Aché na capital do Amazonas. Cadastramos
285 médicos na cidade. A gente trabalhava tanto que alguns a gente visitava quatro vezes
por semana. Quando a gente chegava, eles logo diziam: “Só fala. Não precisa deixar mais
amostras”. A gente procurava marcar presença, criar vínculos, descobrir as preferências
dos médicos. Primeiro, tentava quebrar o gelo para então falar do remédio. O que falta-
va na região a gente tentava levar para eles. 
Além do Amazonas, nossa filial abrangia os Estados do Pará, Piauí, Macapá, Acre,
Roraima e o norte de Goiás, que hoje é o Tocantins. Viajávamos por todo o interior e não
tínhamos as facilidades de hoje! Estradas boas, carro novo, celular... nem pensar. As via-
gens eram verdadeiras aventuras, com direito a assalto, muita lama e trator para puxar o
carro encalhado. E, em alguns trechos, ainda tínhamos que viajar de barco, muitas vezes
dormindo em rede, com pasta, amostras e tudo mais. Mas nós éramos jovens e nada era
problema. Nós gostávamos do Aché. Era como jogar por amor à camisa.
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Os pioneiros
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Em 1951, José Almir Ponte Albuquerque
nasceu em Sobral (CE). Foi o primeiro propa-
gandista do Aché em Belém e, depois, em
Manaus. Trabalhou na empresa de 1972 a
1975. Ao sair, abriu uma distribuidora, depois
se tornou radialista e hoje cursa Odontologia.

Em 1951, José Almir Ponte Albuquerque
nasceu em Sobral (CE). Foi o primeiro propa



chamada Alto Jequitibá. Depois, fiz o primeiro ano do científico em Governador Val-
adares. Mas levei bomba e meu pai me trouxe de volta. Aí resolvi fazer Contabilidade e
fui ser gerente do posto de gasolina da família. Até que, em 1971, meu tio me convidou
para vir trabalhar com ele em São Paulo, na sua fábrica de cosméticos. Fiquei quatro anos,
mas sentia falta da família e voltei. Fui para uma concessionária de carros de outro tio. E
foi aí que o Aché entrou na minha vida. 
Eu observava os propagandistas que iam fazer a manutenção do carro e percebi que o
ramo farmacêutico era um bom negócio. E pedi para me avisarem se houvesse uma opor-
tunidade. Até que um dia me chamaram para uma entrevista em Belo Horizonte. Viajei,
preenchi fichas, fiz um curso de 15 dias e fui aprovado. Em 1977, comecei a trabalhar no
setor da Rio–Bahia, uma estrada de terra que ninguém agüentava. Depois, fui para outro
setor renegado, o Vale do Jequitinhonha, com estrada de chão, lama e atoleiro.
Eu tinha um Fuscão 74, bem cuidadinho, e foi duro jogá-lo naquelas estradas. Ia car-
regado de amostras, literatura, mala, corrente, corda... Viajava a semana toda. Vendia,
cobrava e propagava e, à noite, fazia os relatórios, com o cálculo dos pedidos. A cada 15
dias tinha reunião em Belo Horizonte. Aí pegava o ônibus comum, viajava a noite toda,
chegava às seis, tomava café numa padaria, entrava no Aché, assistia a reunião o dia inteiro
e fazia prova dos produtos escolhidos. Hoje as reuniões são bimensais, com avião, bons
hotéis, ar condicionado, coffee break. O novato não tem do que reclamar. 
No decorrer de todos esses anos, eu preferi continuar como propagandista. São quase 25
anos visitando as mesmas cidades. Eu até brinco: comecei com o pai, depois o filho tam-
bém já se formou doutor e agora já estou chegando nos netos. É tanto tempo que só de
andar pela rua eu já estou fazendo propaganda, porque o médico me vê e já lembra do
produto. Afinal, ninguém me conhece como Jorge Rodrigues de Oliveira, mas sim como
Jorge do Aché.
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os meus avós, eu só conheci o avô paterno, que era um verdadeiro coronel. Ele
dominava a cidade de Sobrália, lá em Minas, onde nasci. Ele tinha tropas de
burros e controlava o comércio local de roupas, café e açúcar. Ele logo se

tornou prefeito, mas entrou numa demanda política e perdeu o
cargo. Então, vendeu tudo e foi com a família para Teófilo Otoni,
onde comprou um posto de gasolina. Depois, ampliou o negócio
e teve uma oficina mecânica, um hotel e uma empresa de ônibus.
O nome dele era Francisco Rodrigues de Oliveira. Era um homem
admirável. Me lembro que ele fazia contas com muita rapidez. Ele
costumava brincar comigo e perguntar quantos litros de leite o meu
pai tirava na fazenda. Se eu não sabia, ele achava ruim e pergunta-
va: “Quantos balaios de milho você carregou hoje para o depósito?”.
Quando eu respondia, ele devolvia: “E quanto dá em quilos?”. Aí
eu não sabia, e então ele fazia o cálculo rápido, de cabeça. 
Lá de Teófilo Otoni, eu só me lembro da nossa casa, numa rua
tranqüila. A gente brincava de curralzinho. Fazia bois, bezerros...
com aquela bucha de ensaboar e botava as perninhas. Quando eu
tinha 10 anos, meu pai saiu da sociedade da família e fomos morar
numa fazenda, pertinho da cidade. E lá a liberdade aumentou, a
gente montava a cavalo, nadava no rio, pescava. Mas, quando ter-
minei o primário, fui para um colégio interno numa cidade

D

A E S T R A D A TO R N A-S E A G R A N D E C O M PA N H E I R A D E

G R A N D E PA RT E D O S P RO PAG A N D I S TA S .  DE C I D A D E E M

C I D A D E,  A L É M D E P RO PAG A R PA R A O S M É D I C O S,  A E QU I PE

V E N D I A E C O B R AVA N A S FA R M Á C I A S .

J O R G E  R O D R I G U E S  D E  O L I V E I R A  F I L H O  

Palavra de veterano
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O mineiro Jorge Rodrigues de Oliveira Filho nasceu em 1948,
em Sobrália. Casado, pai de dois filhos, ele iniciou sua trajetória
de propagandista em 1977, no interior de Minas Gerais, onde
atua ainda hoje. Jorge é o mais antigo propagandista do Aché

O mineiro Jorge Rodrigues de Oliveira Filho
nasceu em 1948, em Sobrália. Casado, pai 



u nasci em Fortaleza e foi aqui que eu comecei no mercado de distribuição de
remédios. Minha entrada foi pitoresca. Eu era muito novo, trabalhava fazen-
do limpeza numa farmácia. Na época, ela tinha um funcionário de vendas

externas e uma pequena distribuidora. Um dia, o vendedor se acidentou e eu pedi ao
proprietário para substituí-lo, de graça, só para experimentar. Peguei a pasta e fui a
campo. Quando o vendedor voltou, depois de 40 dias, eu tinha aberto 50 novos
clientes no setor dele e criado um outro para mim. Comecei então a minha carreira.
A distribuidora se chamava São José. 
Estávamos em meados de 1978 e eu já conhecia o Aché. Sabia que ele tinha um
diferencial no balcão da farmácia. O volume de receita era grande e ele só vendia dire-
tamente através de seus propagandistas, não trabalhava com distribuidores. O propa-
gandista tinha que cumprir uma fatura mínima, que incluía a cota de alguns produ-
tos. Aí começava o atrito, porque a farmácia podia ter estoque de Novocilin e só que-
rer Sorine; ter o Fibrase e só querer o Colpistatin e assim por diante. Mas o propa-
gandista, como vendedor, forçava o balconista a comprar. E ele era obrigado a estocar
produtos que já tinha, porque não podia ficar sem os outros. O Aché sempre teve uma
boa aceitação, participando de 15% a 20% no faturamento de qualquer loja em todo
o Nordeste. Sua equipe de propagandistas era praticamente o dobro de outros labo-
ratórios, o que gerava um receituário bem maior.
Logo depois da São José, fui para a Sanfarma e em seguida para algumas distribuido-
ras que não trabalhavam com Aché. Até que, no início dos anos 90, eu fui para a
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Nas rotas do Ceará
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Majera. Fomos então os primeiros distribuidores oficiais do Aché da região. Ele deixou
de distribuir seus próprios produtos, pois achou necessidade de ter uma operação
logística mais rápida, eficiente e com um relacionamento mais atrelado ao cliente.
Começamos só trabalhando na cidade de Fortaleza. Eram cerca de 400 lojas. Depois
fomos abrindo no interior e conseguimos atingir cerca de 95% do Estado. As farmá-
cias receberam a novidade com toda satisfação, porque não ficavam mais obrigadas a
trabalhar com a fatura mínima, compravam o que queriam. O índice de falta baixou,
fomos desenvolvendo campanhas de venda, de relacionamento e fizemos uma inte-
gração maior entre as farmácias e o laboratório. Afinal nós as visitávamos rotineira-
mente, todo dia.
Nesse momento, propusemos exclusividade ao Aché. Até então, trabalhávamos com
outras três ou quatro empresas. Fizemos um projeto audacioso e ficamos seis anos
exclusivos. Nesse tempo, houve grandes mudanças no trabalho. Começamos, por
exemplo, com o telemarketing. Hoje o vendedor é um consultor, ele dá apoio ao
cliente, conversa, tira dúvida, mas 70% das vendas são feitas pela teleoperadora. A agili-
dade aumentou. Antes, a gente levava em torno de 20 minutos para separar um pedi-
do básico. Hoje, com as esteiras, não leva mais do que cinco minutos. Outra mudança
foi o transporte. Na capital, a grande novidade foi a motocicleta, mais ágil e econômi-
ca. Eu consigo atender um pedido na Grande Fortaleza em, no máximo, 45 minutos.
Em 1997, decidi dar um novo passo profissional. Pedi demissão da Majera e fui até
Teresina conversar com o proprietário do grupo Jairo Batista Filho. Pedi uma oportu-
nidade pra trabalhar com ele e fui contratado como supervisor do escritório em Forta-
leza. Eles já eram autorizados a trabalhar com o Aché, mas a venda era baixa. Eu con-
segui melhorar a performance. Foi uma revolução no mercado. Por essa e outras, é que
o Aché faz parte da minha história.
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Lúcio Flávio da Silva Lima nasceu na capital
cearense em 1957. Ainda moço, lançou-se na
distribuição farmacêutica, quando conheceu o
Aché. Começou na distribuidora São José, pas-
sou pela Santafarma, pela Majera até entrar, em
1997, no Grupo Jairo Batista Filho.
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eu pai se chamava João Panarello. Ele era eletricista
e conheceu minha mãe em São Caetano do Sul,
onde nasceu e sempre viveu. Eles se casaram e, com

muito sacrifício, compraram um terreno de 500 metros para
fazer uma casa. Era o sonho dele, que não viu terminar. Aos 28
anos, sofreu um acidente no trabalho e faleceu. Eu estava com
cinco anos, e meus irmãos eram ainda menores. E só tínhamos
essa casa inacabada e nada mais. Então, logo que eu cresci um
pouco já comecei a trabalhar. Minha mãe fazia pirulitos em casa,
e eu saía vendendo. Eu era um bom vendedor. Cheguei a inventar um pirulito com bil-
hete premiado, quem tirava o bilhete ganhava mais dois pirulitos.  
Fui fazendo o que podia até que, com 17 anos, arrumei o único emprego que tive na vida,
numa metalúrgica. O dono gostava muito de mim, mas logo senti que tinha que começar
uma vida própria, porque a dificuldade era muito grande. Como gostava muito de carro,
montei uma pequena oficina e tive a idéia de comprar carros trombados das seguradoras.
Era a época dos DKW-Vemag. Eu comprava em lote, desmontava e fazia um carro novo
para vender. Em um ano e meio já tinha dois mecânicos, um pintor, dois funileiros e
vários ajudantes. Depois, decidi ficar com alguns carros recuperados para montar uma
frota de táxis. Cheguei a ter 32 carros. 
Na fase seguinte, tive um restaurante popular, que não deu certo. Mas foi quando conhe-
ci a minha esposa. Ela trabalhava do lado do meu restaurante. Daí começou a nascer aque-
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la paquera. Eu tinha – e tenho – uma paixão por roupa verde, e ela usava um conjunti-
nho verde de uniforme. Acabou em casamento. Como o restaurante não estava indo bem,
decidi montar uma construtora. Convenci minha mãe a demolir a nossa casa e fazer no
terreno seis sobradinhos populares. E a construtora foi indo bem.
Mas, então, a minha cunhada casou-se com o Emiliano Sanches, dono do laboratório
EMS. Começamos uma amizade e ele me propôs distribuir com exclusividade os produ-
tos do laboratório Wyeth em Goiânia. Eu fiquei surpreso, mas pensei que seria interessante
conhecer novos rumos. Falei com a minha esposa e ela concordou. Vendemos o que tí-
nhamos e, em 1974, começamos junto com a minha cunhada a distribuidora Goiafarma.
Contratei dois vendedores que faziam todo o Estado. Fomos crescendo até que, em 1985,
desfizemos a sociedade porque eu queria trabalhar também com outros laboratórios. 
Abri a Distribuidora Farmacêutica Panarello Ltda. E eu e minha esposa passamos a traba-
lhar 16 horas por dia. Nessa época, começamos a parceria com o Aché. Há quase 15 anos,
é a menina dos nossos olhos, o nosso orgulho. Afinal, é o maior laboratório brasileiro. É o
que mais inovou, investindo nos propagandistas. E, de certa forma, a gente se espelhou
nisso, porque a Panarello é uma das poucas distribuidoras no Brasil que confia no homem
de campo. Até hoje, temos representantes visitando as farmácias, olho no olho.
No começou, cobríamos uma área enorme em volta de Goiânia. Mas logo fomos
crescendo. Qual foi o meu sonho, que virou realidade? Ser uma distribuidora nacional.
Até então, cada um atuava regionalmente. Os laboratórios exigiam que você tivesse
depósito no próprio Estado em que ia vender. Então, no momento em que ganhamos
mercado em Minas, eu abri um depósito lá. E foi uma cadeia interessante porque, de
Minas, comecei a atender o Rio. E no momento em que conquistei clientes, montei um
depósito lá. E assim por diante. Até que hoje temos a matriz e mais 13 filiais espalhadas
pelo país, de norte a sul. 

145

Paulo Panarello Neto nasceu em São Caetano do
Sul (SP), em 1949. Em 1985, ele fundou a Dis-
tribuidora Farmacêutica Panarello, a primeira dis-
tribuidora nacional de remédios, que ele coman-
da ao lado da esposa Esther e dos filhos Adriana,
Alexandre e Ana Paula.

Paulo Panarello Neto nasceu em São Caetano
do Sul (SP), em 1949. Em 1985, ele fundou a



A Drogasil já tinha umas 30 lojas.
Naquela época, ela importava matéria-
prima e preparava fórmulas. Ao mesmo
tempo, tinha os remédios prontos, mas

a maioria vinha de fora. Eram poucos os laboratórios trabalhando no Brasil. Vendia
muito aquela emulsão de Scott, feita à base de óleo de fígado de bacalhau. Outro
sucesso era o Biotônico. Também vendiam muita perfumaria e leite em pó! Porque
ainda não tinha supermercados. Eu continuei por um tempo como vendedor, mas
quando eu estava para casar, em 63, fui promovido a subgerente. A minha esposa, eu
conheci na filial de Moema, ainda menina. Um dia, brincando, eu falei “Vou esperar
você crescer para casar com você”. E o destino aconteceu. Quando nos casamos, ela
tinha 17 anos. 
Com o tempo, fui para gerente. Nessa época, fiquei sabendo que três propagandistas
do laboratório Squibb se uniram e compraram o Aché, que já existia e fabricava hor-
mônios. Nesse comecinho, o propagandista também era vendedor. Ele vendia e rece-
bia. Já nessa época, as compras de medicamentos da Drogasil eram centralizadas. A
matriz comprava  a quantidade necessária para toda a rede e ela própria distribuía.
Hoje é tudo por computação. A gente tem informação armazenada, aperta o botão e
o pedido sai na impressora. Antigamente, era tudo por escrito. 
Os pedidos eram feitos pessoalmente e faturados na mão, uma loucura. Se a filial pedia
200 produtos, a gente tinha que anotar um por um na fatura. A gente trabalhava com
até 180 dias de estoque. Mas hoje isso não é mais necessário, pois a reposição é muito
rápida. Você manda um pedido por fax ou e-mail, e o laboratório me entrega uma mer-
cadoria do Rio de Janeiro, por exemplo, em menos de 24 horas! O fax, o computador,
a internet... tudo isso a gente viu nascer. Afinal, são mais de 50 anos de empresa
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eus avós eram de origem francesa e foram padeiros na cidade onde nasci,
chamada Dores do Indaiá, em Minas Gerais. Meu pai seguiu a tradição,
mas depois vendeu a padaria e comprou uma fazenda de gado. Convivi

pouco tempo com ele, pois ele faleceu quando eu tinha seis anos. Éramos 10 irmãos e
meu irmão mais velho começou a cuidar da família. Passamos a trabalhar com comér-
cio. Fomos para a cidade e montamos um armazém de secos e molhados. Mas como
meu irmão gostava de empreitadas, logo nos mudamos todos para Belo Horizonte e
fomos trabalhar nas feiras. A gente acordava de madrugada, o caminhão vinha buscar
e a gente armava as barracas em diversas feiras. Cada irmão ficava em uma. 
Aí foi que minha mãe resolveu vir para São Paulo com os filhos pequenos, porque aqui
tinha muito emprego. Eu tinha 14 anos e logo entrei na Drogasil como menino de
entrega, também fazia pacote para os clientes e ajudava a limpar a loja. O dinheiro que
eu ganhava era para ajudar no sustento da casa, mas eu sempre tive vontade de ter uma
bicicleta. Então, um dia minha mãe me fez uma surpresa e comprou uma à prestação,
que fui pagando aos poucos. Com a bicicleta, arrumei mais um serviço, de entregador
de jornais.  Colocava atrás, no bagageiro, e ia pedalando. Quando chegava nas casas,
pegava, dobrava, passava em frente ao alpendre e jogava lá dentro, sem parar de peda-
lar! O tempo era muito curto. Antes das oito, tinha que estar na Drogasil, na Vila
Mariana. Depois parei com o jornal, pois fui promovido a balconista. Como eu era
curioso, e o remédio não era lacrado como hoje, eu abria e lia todas as bulas. E fui
aprendendo sobre os remédios.
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Bodas de ouro
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O mineiro Pedro André Júnior nasceu em
1936, na cidade de Dores do Indaiá. Com
14 anos, mudou-se com a família para São
Paulo, onde logo ingressou na Drogasil. 
São mais de 50 anos na empresa, onde
ainda atua como assistente-geral de com-
pras, incluindo os produtos do Aché.

O mineiro Pedro André Júnior nasceu em
1936, na cidade de Dores do Indaiá.
compras, incluindo os produtos do Aché.
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eus pais eram farmacêuticos. O nome do meu pai era Thomaz de Carvalho
e da minha mãe, Eunice Carolina Neves de Carvalho. Eles vieram do interi-
or e se formaram em São Paulo.  Quando meu pai chegou, com mais ou

menos 14 anos, foi trabalhar numa farmácia como auxiliar. Na época, as farmácias ven-
diam pouca mercadoria industrializada, a maior parte era de remédios de manipulação. 
Com 23 anos, meu pai entrou na faculdade. A minha mãe foi fazer o mesmo curso, era
uma das poucas mulheres da turma. Mas eles só foram se conhecer mais tarde. Eles se for-
maram em 1932. No final da década, a indústria farmacêutica começou a se instalar no
Brasil. Nessa época, meu pai já tinha uma farmácia e também se tornou representante
comercial de uma revendedora de medicamentos. Aí ele foi visitar a farmácia da minha
mãe. Ela o reconheceu, começaram a conversar, namoraram e casaram.
Primeiro, eles foram morar na Aclimação, onde eu nasci, e depois se mudaram para o
Jabaquara, onde passei uma infância maravilhosa. Praticamente, só havia chácaras na região.
Da frente da minha casa, eu enxergava o Aeroporto de Congonhas e a gente ia andar de bici-
cleta na pista do aeroporto! Na época, quem tomava conta era a polícia militar, que fazia um
policiamento a cavalo. Aí a molecada entrava de bicicleta e era uma beleza! De vez em quan-
do, você via um cavaleiro sair lá dum canto, aí a gente pedalava e o coitado do cavalo... 
Quando eu e meus irmãos fomos estudar no Liceu Pasteur, meus pais decidiram se
mudar para a Vila Mariana, onde morei até os 21 anos. Eu já estava formado. Eu fiz
engenharia no ITA, em São José dos Campos. No último ano da faculdade, eu comecei
um estágio na Companhia Brasileira de Cartucho, onde fiquei quatro anos como engen-
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DA S PE QU E N A S LO J A S D E B A I R RO À S G R A N D E S
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A segunda geração

148

heiro de produção. Na época, eu já tinha a intenção de ir para a Drogaria São Paulo. 
A drogaria foi fundada em janeiro de 1943, na Rua José Bonifácio, por um grupo de 32
pessoas, incluindo meu pai. Na época, drogaria queria dizer atacado de balcão para farmá-
cias. Os compradores iam até lá, faziam seu pedido e eles mesmos levavam a mercadoria
para sua farmácia. Com o tempo, como era uma porta aberta ao público, começaram a
aparecer pessoas físicas também. E acabou virando atacado e varejo. Foi aí que nasceu o
slogan de “farmácia a preço de drogaria”. Na seqüência, a Drogaria São Paulo começou a
montar filiais. A primeira foi na Praça da Sé, que hoje não existe mais. A segunda, que
existe até hoje, foi na Rua João Pessoa, 24, em Santos. Quando cheguei em 71, já eram 10
lojas. E entrei exatamente para organizar o atacado, seu grande potencial de vendas. Para
começar, fechei o atacado das lojas, que passaram a atender apenas o consumidor final.
Comecei a planejar o estoque, e decidimos que o depósito atenderia o atacado. 
Desde que entrei, o Aché já era nosso fornecedor. Conheci o Adalmiro Dellape Batista,
mais conhecido como Miro. Nossa relação com o Aché sempre foi simpática. A gente se
orgulha de ter um laboratório nacional com a qualidade e a competência do Aché, que
acreditou muito em si mesmo. Eles tinham receituário, então nós precisávamos ter seus
produtos, porque, se o consumidor não encontra algum item da receita médica que ele
tem na mão, ele vai procurar outra farmácia que tenha tudo. 
Em 1973, vivemos uma mudança importante, pois decidimos sair do atacado, que
representava 90% das nossas vendas. Foi a época da inflação e do controle de preços.
Foi a primeira grande crise que tivemos na drogaria e no mercado farmacêutico em
geral. Tivemos que escolher. Ficou difícil trabalhar nas duas pontas, atacado e varejo.
Mas a mudança tinha que acontecer aos poucos. Fomos abrindo lojas e fechando o
atacado, um processo que foi até 1986. A partir daí, a rede foi crescendo e temos hoje
176 lojas no Estado de São Paulo.
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Ronaldo José Neves de Carvalho nasceu
em 1944, na capital paulista. Formado
engenheiro, logo assumiu atividade
administrativa na Drogaria São Paulo, fun-
dada por seu pai e outros sócios em 1943.
Hoje é um dos sócios da empresa.

Ronaldo José Neves de Carvalho nasceu
em 1944, na capital paulista. Formado
engenheiro, logo assumiu atividade 
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médico para curar uma doença que pode ser evitada. O que eu
queria era prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida. E
comecei a encaminhar a minha formação para a medicina pre-
ventiva. Meu pai não gostava. Mas eu estava determinado. E fiz
uma nova especialização em medicina do trabalho.
Surgiu então um anúncio no Estadão para trabalhar na
Perdigão, em Santa Catarina, como médico do trabalho. Foi
aí que dei a minha virada. Conversei com a Mônica e decidi-
mos encarar. Ela ainda não tinha se formado, então eu vinha
para São Paulo todos os fins de semana, de ônibus. Depois ela
foi para lá. Ficamos um tempo e depois voltamos, pois ela
precisava fazer a sua especialização. Foi quando entrei no
Aché como médico do trabalho. Era um bico, mas aceitei.
Comecei em 89 e fui me encantando com a empresa. 
Entrei substituindo o doutor Juvenal, um ginecologista. No
primeiro dia, cheguei no ambulatório e me perguntaram qual
era o número da minha luva. Aí falei que não ia precisar, que tinha vindo fazer medi-
cina do trabalho e não exames rotineiros. Nessa hora, percebi o desafio que tinha pela
frente. Eu ia ter que mostrar aos poucos o que era medicina do trabalho e os benefí-
cios que traria à empresa. Havia muito a ser feito em termos de saúde, segurança e
meio ambiente. E vi que a hora era aquela. 
Não foi fácil, porque à medida que ia trocando de chefe, que já sabia direitinho qual
era o meu trabalho, entrava outro, e aí eu tinha que recomeçar as explicações. Mas
fomos caminhando. Foi quando o senhor Victor assumiu a área de recursos humanos.
Então estruturamos melhor o ambulatório, diversificamos o atendimento e ficou tão

1 5 2 A C H É  E  S U A  G E N T E : C O N S T R U Ç Ã O  D A  F O R T A L E Z A

s primeiros anos da minha infância, eu passei na Aclimação, na Zona Sul
de São Paulo. Era um bairro muito tranqüilo. A gente ia a pé para o clube,
andava de carrinho na praça... E tem um detalhe que eu me lembro até

hoje: todos os dias, passava na minha rua um velhinho com um bando de cabras.
Ouvíamos os sininhos e saíamos correndo para comprar leite tirado na hora e acom-
panhar o rebanho até a esquina. 
Alguns anos depois, mudamos para o Pacaembu. Nessa época, o consultório do meu pai
era do lado de casa. A gente sempre vivenciou muito essa rotina. O assunto em família era

só medicina. Então, aos 14 anos, eu tomei a primeira grande decisão
da minha vida: “Vou fazer medicina e vou mudar de escola”. Eu esta-
va na oitava série e estudava no Colégio Rio Branco, lá na Avenida
Higienópolis. Era uma escola bastante tradicional. Aí preferi ir para o
Objetivo, que tinha a fama de ser um colégio fácil. E realmente, se
você não quisesse estudar, não precisava. Mas, se você quisesse, você se

dava bem e conseguia entrar na faculdade direto, sem fazer cursinho. Fui para lá. Eu acor-
dava e dormia estudando. Enchi as paredes do quarto de tabelas, gráficos, mapas... E final-
mente passei no vestibular.
Os anos de faculdade foram muito bons. No quinto ano, conheci a minha esposa, a Môni-
ca. Noivamos e nos casamos assim que me formei. Foi em 85. Eu gostava muito de operar
e decidi fazer especialização em cirurgia vascular, que eu praticava com o meu pai. Só que
tinha uma luzinha que piscava dentro de mim, criticando o sistema de saúde, que forma o
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Abrindo caminhos
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Antonio Carlos de Almeida nasceu na capital
paulista em 1961. Estudou medicina, especiali-
zou-se na área preventiva e entrou no Aché,
em 1989, com médico do trabalho. Passou por
diferentes áreas e hoje é gerente divisional de
recursos humanos.

Antonio Carlos de
Almeida nasceu na
capital paulista em
1961. Estudou 

“Aos 14 anos, tomei a
primeira grande decisão

da minha vida: vou
fazer medicina.”



criamos o Grupo de Gestantes, que se reúne uma vez por mês para receber orientação
sobre gravidez, parto, direitos trabalhistas, cuidados com o bebê. 
O grupo de trabalho do CDI, o Centro de Desenvolvimento Infantil, que atende as crian-
ças pequenas filhas dos funcionários, também foi um sucesso. Não só pela beleza das
instalações, mas pelos cuidados com a alimentação, a higiene, além da linha pedagógica
aplicada. Quando ficou pronto, foi ótimo ver aquela criançada. Tanto
que o senhor Victor nem levava mais os seus visitantes para o ambu-
latório, agora era a vez do CDI! Depois veio o restaurante novo.
Chegou então o momento de começarmos a nos voltar para fora. Dos
projetos sociais, o primeiro sistematizado foi o do sopão, que veio
também como input do senhor Victor. Nos mandaram uma cartilha
do Núcleo de Ação Social da Fiesp, sugerindo que se fizesse uma sopa
com as sobras da comida limpa do restaurante para ser distribuída à
comunidade carente. Foi difícil achar uma adequada, mas depois de
um tempo conseguimos implantar o projeto, com sucesso, na paróquia Santa Terezinha,
aqui em Guarulhos. Voltar-se para a comunidade externa foi o início de um processo
novo para o Aché. No começo, dar a sopa foi o máximo. Hoje, já temos maior sofisti-
cação nos projetos sociais. O que a gente quer é mudar a condição social das pessoas.
Em todos esses anos, uma mudança importante foi o maior envolvimento dos fun-
cionários. Até recentemente, os projetos sociais estavam restritos a um grupo muito
pequeno de técnicos. Depois, nós ampliamos para um grupo de voluntários de quase 40
pessoas, mas o restante da empresa ainda não tinha muita participação. Até que, em 2001,
conseguimos organizar uma política de responsabilidade social e começar a envolver mais
gente. Acho que é disso que eu gosto, de estar sempre abrindo novos caminhos.

155

legal, que todos os visitantes recebidos na empresa, gente do Brasil e de fora,
pesquisadores e médicos, iam conhecer o ambulatório. 
Depois, o setor mudou e eu fui escolhido para ficar com a gerência de benefícios, que
englobava o ambulatório, o serviço social, o restaurante, a segurança do trabalho e a
própria administração de benefícios. Depois, veio a assistência médica, o seguro de veícu-
los e o seguro de vida. Um pacotão de coisas para eu cuidar. Começamos a organizar a
área. Como administrador de benefícios, implementei a antecipação de horário do café
da manhã. Tinha muita gente que chegava em jejum e passava mal até esperar o café, às
nove horas, e com isso tínhamos um índice muito alto de acidentes e mal-estar. Hoje,
todo mundo vai direto tomar café e só depois trabalhar. Os resultados foram excelentes. 
Por outro lado, implantamos a cesta básica e inauguramos um amplo trabalho com as ges-
tantes. Convencemos a direção da empresa a oferecer para o grupo um lanche no meio
da manhã, além de um tratamento diferenciado. É superbonito você ver todas as bar-
rigudas vindo dos diferentes cantos da empresa em direção ao restaurante. Em paralelo,
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“Tinha muita gente 
que chegava em jejum e
passava mal até esperar 
o café, às nove horas, 
e com isso tínhamos um
índice muito alto de 
acidentes e mal-estar.”

Antonio Carlos de Almeida nasceu na capital
paulista em 1961. Estudou medicina, especiali-
zou-se na área preventiva e entrou no Aché,
em 1989, com médico do trabalho. Passou por
diferentes áreas e hoje é gerente divisional de
recursos humanos.

Antonio Carlos de Almeida
nasceu na capital paulista em
1961. Estudou medicina, espe-
cializou-se na área preventiva e 
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s meus avós paternos e maternos eram da mesma cidade, no interior de
Sergipe. Desde criança, eles foram criados juntos. Quando meus avôs
paternos se casaram, eles se mudaram. Meu avô era tipo caixeiro viajante

e fazia comércio de um lado para o outro. Numa das idas para Sergipe, nasceu o meu
pai. Mas, quando ele ainda era menino, eles vieram para o interior de São Paulo e
ficaram por aqui. Do lado da minha mãe, meu avô também era comerciante. Eles se
mudaram por causa da seca. Foram para o Mato Grosso, depois para uma fazenda
de café no Paraná até chegarem em São Paulo.
Meu pai e minha mãe só vieram a se conhecer na capital. Ele veio do interior tra-
balhar na construção civil. Foi morar numa pensão no centro da cidade. Quando
começou a pegar serviço bom, arrumou uma casa e trouxe minha avó e meus tios.
Ele tinha amizade com os irmãos da minha mãe, da época de Sergipe. Aí encontrou
com ela, se interessou e começou a namorar. No início, ela não queria. Mas eu sei
que nesse negócio de querer, não querer, eles ficaram namorando um ano e se
casaram. Foram morar lá na Vila Guilherme. Depois que eu nasci, fomos para o
Jaçanã. Lá eu cresci com minha irmã e meu irmão. Estudávamos juntos.
A nossa escola ficava em Santana, era o Colégio Buenos Aires. Do pré até o colegial,
eu estudei lá. Logo que entrei, eu já estava começando a perder a visão. Então minha
alfabetização foi numa sala especial com professora especializada, que dava letra
ampliada. Depois fui para a sala comum, mas sempre com apoio. Fui perdendo a
visão gradualmente. Fiz óculos mais potentes e comecei a usar lente de aumento
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Passos firmes
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para ler e escrever. Quando entrei no ginásio, boa parte dos livros era minha mamãe
que lia para mim. Ela também ditava a lição para eu fazer
Em todo primário tive professoras legais e até a metade do ginásio eu era um bom
aluno. Mas, quando entrei na sétima série tive muita dificuldade, foi um ano bem
crítico. Minha professora de geometria era terrível, não sabia me explicar, não me
ajudava. Eu precisava de mais tempo para fazer as provas e ela não queria nem saber.
Tanto que fui reprovado em geometria e ciências. 
Até, então, a gente não sabia bem qual era o problema. Além de mim, meus dois
irmãos também estavam perdendo a visão.A gente procurava os médicos, e nada.
Finalmente, na Escola Paulista de Medicina encontramos um especialista japonês.
Fizemos os exames, e o médico explicou que tínhamos uma
degeneração na primeira camada da retina, chamada retinose. Ele
tinha doutorado na matéria. Explicou como funcionava e disse que
íamos perder a visão completamente. Não havia nada a fazer. Eu
tinha 14 anos. 
Daí para a frente, acabaram-se as dúvidas. Minha mãe falou: “Não
tem jeito? Então vamos trabalhar com o que temos para vocês
poderem estudar”. Ela nunca teve orientação psicológica, fazia
tudo por intuição. Tanto é que não quis me colocar num colégio só para deficientes
visuais. Então, fiquei lá no Buenos Aires. O material de apoio ia sendo adaptado.
Quando estava terminando o ginásio, aprendi braille nessa sala de apoio. 
Aí conhecemos a Associação Laramara, fundada pelo seu Victor, do Aché, que tinha
cursos para mobilidade de deficientes visuais. Então, fui treinado a usar bengala, entrar
num mercado, pedir informação, pegar um ônibus, atravessar a rua... coisas que todos
fazem. Eu tinha que aprender a me virar sozinho, andar, estudar e tentar trabalhar. 
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“Fui perdendo a visão
gradualmente. Fiz
óculos mais potentes 
e comecei a usar lente
de aumento para ler 
e escrever.”

O paulistano André Rogério Graça nasceu em
1976. Ainda menino, começou a perder a
visão. Em 1992, iniciou um estágio no Aché,
sendo a primeira pessoa com deficiência con-
tratada pela empresa Em 2000, já formado em
Direito, tornou-se advogado trainee.



Eu lembro que, nas primeiras aulas do curso, fizemos um reconhecimento dos quar-
teirões em volta do Laramara. Eu ia na frente, e a professora atrás, supervisionando,
corrigindo. Minha mãe sempre ia me buscar. Até que um dia a professora mandou
a minha mãe embora e falou: “O André vai para casa sozinho”. Ela gelou, mas foi
me esperar em casa. Sem que eu soubesse, a professora me seguiu nos dois ônibus

que eu tinha que pegar. Finalmente cheguei e deu tudo certo. 
Em 96, o Laramara montou um curso de computação, dos mais ino-
vadores em São Paulo, para capacitar deficientes para o mercado de
trabalho. Eu estava cadastrado, preenchia os requisitos, e me convi-
daram. Era um curso amplo. Hoje, pelo Windows, a gente consegue
navegar na internet, mandar e-mails, mexer com planilha de cálculo e
até mesmo com programação. A gente consegue fazer, digamos, 90%

do que um usuário comum faz.  
Nessa mesma época, entrei na faculdade de direito. Estava com 18 anos. Fui estu-
dar na FIG, Faculdades Integradas de Guarulhos, e gostei desde o primeiro dia.
Nunca tive problemas. Fazia a prova em braille.  No terceiro ano, comecei a estagiar
no Aché na área de informática. Já há algum tempo, o seu Victor fazia palestras
estimulando as empresas a contratar pessoas com deficiência. Só que o Aché ainda
não tinha nenhuma. Então, fizeram uma seleção e eu fui indicado para fazer o teste.
Passei e em 98 fui contratado como estagiário.Trabalhava meio período. 
No começo, claro, as pessoas tiveram aquele receio, que a gente quebrou rápido.
Não tive problemas. Em relação ao local, estava perfeito. A minha mesa era em
frente à do gerente, num lugar fácil de entrar e sair. Ele foi muito legal, sempre
tranqüilo, nunca exigiu de mim demais, nem de menos. Me deixava à vontade.
Acredito que ele foi preparado pelo pessoal de recursos humanos. Depois de um

ano, fiz um novo curso, pago pelo Aché, e comecei a desenvolver um sistema para
a biblioteca.
Em 2000, terminei o curso de Direito. Foi muito legal. Teve cerimônia, baile de for-
matura... coisas que você não esquece. Na colação de grau, eu era o único deficiente
visual entre 700 graduandos. A turma me aplaudiu de pé, os pro-
fessores também, gritavam o meu nome... Deu um arrepio, uma
emoção indescritível. Meus pais também participaram desse
momento. Sou o primeiro filho deles que se formou, deve ter
sido uma grande realização. 
Desde então, eu quis mudar para o departamento jurídico da
empresa. Quando passei no exame da OAB e tirei a carteira de
advogado, comecei a assuntar para ver se não haveria resistência. Então, vi que teria
a oportunidade de uma vaga para advogado júnior. E deu certo. Fui muito bem rece-
bido. Expliquei os equipamentos que eu precisava e todos me ajudaram. E hoje sou
advogado trainee do Aché. 
Depois de mim, minha irmã Cláudia veio trabalhar na empresa. Ela conseguiu a
vaga por mérito única e exclusivamente dela. Disputou um processo seletivo com 30
pessoas sem nenhum tipo de deficiência e entrou como estagiária de psicologia. O
mais importante é que a empresa não abriu uma vaga para um deficiente, mas para
um profissional que seria avaliado. Como a empresa já tinha uma experiência comi-
go, sabiam que era viável. Era só ter o equipamento e as condições adequadas. E não
hesitaram em levar a seleção dela adiante. A idéia do Aché não é apenas cumprir
cota, exigida por lei, e depois deixar os funcionários encostados, mas sim oferecer
oportunidades de desenvolvimento. Isso que é legal.
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“Na colação de grau,
eu era o único defi-
ciente visual entre 700
graduandos. A turma
me aplaudiu de pé.”

“Minha mãe falou: ‘Não
tem jeito? Então vamos

trabalhar com o que
temos para vocês

poderem estudar’.”

O paulistano André Rogério Graça nasceu em
1976. Ainda menino, começou a perder a
visão. Em 1992, iniciou um estágio no Aché,
sendo a primeira pessoa com deficiência con-
tratada pela empresa Em 2000, já formado em
Direito, tornou-se advogado trainee.
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u nasci no sertão do Ceará, em uma casa de pau-a-pique. Sabe como é? É uma
estrutura simples. Ao invés de colunas, tem forquilhas de aroeira nos cantos,
que é uma madeira forte, resistente ao cupim e à terra. Depois, você coloca

varas amarradas com cipó e maceta o barro. Joga com a mão na parede e faz o acaba-
mento com os dedos. Com o tempo, aparecem as rachaduras e tudo quanto é bicho se
aloja nas brechas, incluindo barbeiro, escorpião, piolho-de-cobra. A cobertura era com
telha de argila queimada no forno. Eu vivi nessa casa
até os meus 20 anos.
Todo dia, a gente acordava cedo. Às cinco horas, estava
todo mundo de pé. Também em compensação, às oito
horas da noite estava todo mundo na rede. Era rede
mesmo, porque não existia cama. Eu me lembro que a
primeira coisa que minha avó fazia no dia era catar lenha
no mato para fazer o fogo naquela trempe de três pedras.
Colocava uma chaleira de lata com água para ferver e fazia
o café, para tomar com bolo ou tapioca. Enquanto isso,
meu avô estava no curral desleitando as vacas ou as cabras.
Depois, minha avó ficava em casa até a hora de levar o
almoço para a família e, enquanto todos almoçavam e
descansavam um pouco, ela ia cultivando a roça. Depois
ela voltava para casa e cuidava da janta. A comida era

E

A E D U C A Ç Ã O É U M A BU S C A C O N S TA N T E N O AC H É.  
EM 1996,  É C R I A D O O CDI -  CE N T RO D E

DE S E N VO LV I M E N TO IN FA N T I L E,  E M S E G U I D A,  
O C U R S O D E E D U C A Ç Ã O PA R A A D U LTO S.

J O S É  R O D R I G U E S  D E  O L I V E I R A  

Poeta do improviso
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basicamente feijão, cuscuz de milho e rapadura.
De noite, a gente se reunia, rezava o terço e contava histórias. Lia os livretinhos de cordel
feito pelos poetas. O nosso poeta é um andarilho que anda entre a cidade e o campo levan-
do notícias nos repentes e romances. Algumas pessoas decoravam os versos e cantavam com
um violãozinho. Desde pequeno, eu achava tudo isso muito bonito e, aos 17 anos, come-
cei como repentista. Para o pessoal, o repentista era um vagabundo que não queria trabal-
har na roça. Mesmo assim, comecei a cantar repentes, poemas e canções.
Foi meu tio que me ensinou a armar os versos e a bater o baião no vio-
lão. Aí eu fui me dedicando. E dinheiro para comprar a viola? Como não
tinha, troquei uma garrucha de caça por um violão velho quebrado. 
Um dia, meu tio marcou uma cantoria, afinou minha viola e falou:
“Você pode sair primeiro”. Foi a minha estréia. Aí eu continuei. Trabalhava na roça e nos
finais de semana, cantava. É assim: os convidados chegam, o poeta repentista senta com a
viola, cria seus versos na hora e depois passa a bandeja para receber a contribuição. Como
principiante, eu ganhava para comprar uma roupa, uma rede... Valia a pena. Continuei
com isso até mesmo depois de casado. Quando cheguei em São Paulo, parei uns tempos
até descobrir lá em Osasco uma rádio que tinha repentistas que faziam shows. Depois sur-
giram outros em Guarulhos. Teve uma época que eu fiz bastante show de viola por aqui.
Antes de vir para São Paulo, comecei o trabalho com a comunidade de base. Foi em 1972.
Primeiro, o padre da paróquia me convidou para formar um time de futebol com os
jovens. Depois, começou a catequese e assim por diante. Então, fui para outra comu-
nidade, que já assumi como dirigente. Fazia reunião com os jovens, os casais. Aí me con-
vidaram para lecionar. Prestei concurso e comecei a dar aula. 
Eu tinha estudado só até a quarta série. Comecei aos 11 anos, numa escola da fazenda.
Era numa casa simples, onde a professora morava. Lembro que primeiro minha mãe
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“De noite, a gente se
reunia, rezava o terço
e contava histórias.”

José Rodrigues de Oliveira nasceu em 1950 no
município cearense de Boa Viagem. Aos 30
anos, procurou vida nova em São Paulo. Em
1999, entrou no Aché, onde é ajudante de
cozinha. Poeta, repentista, matriculou-se no
curso da empresa e voltou a estudar.

O paulistano André Rogério Graça nasceu em
1976. Ainda menino, começou a perder a 



matriculou só as meninas. Eu era o mais velho e tinha que trabalhar na roça com meu
pai, então ele não deixou eu ir para a aula. Mas minha mãe ficou lá questionando até que
ele abriu mão, e ela fez a minha matrícula. Para mim, foi um encanto. Estudei até onde
pude. Para continuar, eu tinha que ir para a cidade e não podia abandonar o serviço.
Então, parei. Mas depois virei professor.
No primeiro dia de aula, o dono da fazenda ficou num canto escondido. Ensinei a turma
como se comportar numa sala, como preservar o material e a escola, como tratar todo
mundo com respeito, sem questionar o traje do outro, porque ninguém era menos. Aí ele
ficou muito louvado com aquilo, e continuei. Depois casei, entreguei a escola, voltei para
a agricultura e fui viver a vida de família.
Três anos depois de eu casar, em 1979, veio a seca. Eu já tinha três crianças. Então, me vi
obrigado a largar a minha terra e me aventurar em outro lugar. Deixei a família na casa
de meus pais, tudo chorando. Viajei pela primeira vez no mundo, eu e Deus. A única
coisa que eu tinha era o endereço da minha irmã aqui em São Paulo e o dinheiro que meu
irmão me emprestou. E vim – com a cara e a coragem.
Cheguei na rodoviária do Glicério. Aquela multidão. Essa cidade infinita. E eu não tive
coragem nem de descer do ônibus. Só desci quando vi meus irmãos me esperando. Desci
cansado, faminto, massacrado da viagem naquele ônibus ruim. Aí foram mais dois ônibus,
tudo lotado, até chegar em casa, porque eles moravam em Guarulhos. Quando eu cheguei,
foi uma festa e aquele monte de perguntas. Respondendo, comecei a dormir sentado. 
Logo depois, graças a Deus, comecei a trabalhar na Olivetti do Brasil. Lembro que fiz o
teste de manhã, com muita conta, muita matemática. Aí deu meio-dia, uma fome dana-
da. Chegaram para mim: “Você sai, come um lanche e esteja de volta à uma hora”. Eu
não conhecia nada. Saí na calçada , sentei no cantinho e fiquei lá até dar uma hora e voltei
com a mesma fome. Fiz mais testes, fui passando e no final da tarde falaram: “Você foi

aprovado”. Comecei a trabalhar no restaurante. Eram 3.500 refeições por dia! Aquela cor-
reria. De manhã, eu ajudava a preparar. Na hora do almoço, tinha que servir feijão na fila.
Nunca tinha visto tanta gente. Entrei como ajudante de cozinha e saí como estoquista de
restaurante industrial. Fiquei lá quase 17 anos, até a empresa ser vendida.
Quando a Olivetti anunciou a venda, foi atrás de firmas para colocar os que eram de con-
fiança da empresa. Então, eu fiz uma ficha aqui no Aché e fiquei aguardando, mas nunca
me chamaram. Mais tarde, meu filho veio, fez ficha aqui e foi chama-
do. Aí reclamei e descobriram que minha ficha tinha sido perdida na
enchente, que inundou toda a empresa. E, na primeira vaga que
surgiu, me convocaram. Fiz a ficha de novo e, graças a Deus, foi tudo
encaminhado. Isso foi 99. Comecei a trabalhar e estou aqui até hoje. 
Logo perguntaram se eu queria estudar e claro que eu quis. O Aché
percebeu que tinha que dar um conhecimento mais ampliado para os
funcionários. Alguns eram até analfabetos. Outros, como eu, tinham
pouco estudo. Então, fez um convênio com uma escola e criou um curso dentro da
empresa. As aulas eram à noite. A gente chegava, fazia ginástica e começava a matéria. A
gente ficava à vontade, recebia os livros e todo o material que precisava. Tínhamos aula
de português, ciências, matemática, história e geografia. O curso durou cerca de seis
meses, e eu concluí até a oitava série.
A formatura foi uma grande festa. Veio um bufê de fora, enfeitou todo o ambiente. Teve
muitos comes e bebes – tudo bem servido. Eu lembro que estava lá seu Victor, os convi-
dados, uma multidão de gente. Então, eu fui escolhido para falar em nome da classe toda.
E, no final, recitei um verso: “Concluí a quinta série aos 50 anos de idade, e continuar
meus estudos é a minha maior vontade. E se o Aché me ajudar, ainda eu farei faculdade”.
Aí foi um trovão de risadas e palmas. Foi um dia muito feliz.
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“Concluí a quinta série
aos 50 anos de idade, e
continuar meus estudos é
a minha maior vontade.
E se o Aché me ajudar,
ainda eu farei faculdade”.

O paulistano André Rogério
Graça nasceu em 1976. Ainda
menino, começou a perder a
visão. Em 1992, iniciou um está-
gio no Aché, sendo a primeira 
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Em 1992, iniciou um estágio no Aché, sendo a
primeira pessoa com deficiê



Meu pai trabalhava em casa. Ele era sapateiro. Costurava sapato, bola... inclusive era
ele que fazia nossos chinelos. Aí as coisas ficaram ruins e viemos para Guarulhos. Meu
pai tinha uma carta para internar eu e meus irmãos no Lar das Irmãs Celestes. Chegou
lá, falou com a madre e, quando percebemos, começamos a chorar. Ele falou: “Olha,
o pai vai internar vocês porque não pode tomar conta”. Nossa, a gente desmoronou.
Aí meu pai olhou para a madre, olhou para a gente, pegou o papel da recomendação,
rasgou, jogou no chão e falou: “Quem vai cuidar de vocês sou eu”. Foi uma alegria! 
Desde esse tempo, sempre ajudei meu pai. Eu fui muito danado, mas sempre ajudando.
Fazia de tudo. Inclusive trabalhei num bar em troca de almoço. As coisas que sobravam
no bar eu levava para os irmãos. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Fomos morar num
quarto na casa da minha tia, ficamos lá até meu pai se estabilizar e alugar outra casa. Até
que um dia eu decidi voltar para Pernambuco. Voltei sozinho, com um amigo caminho-
neiro. Depois, foi meu pai. 
Um dia ele chegou em casa dizendo que tinha um circo na cidade. E que, para conseguir
o ingresso, você precisava levar um agasalho ou um gato, que era a refeição do leão. No
começo, a gente achou que era brincadeira. Mas os gatos da rua começaram a sumir. Eu
fui assistir o espetáculo e fiquei fascinado. Aos poucos, fui me enturmando com o pessoal
e, de repente, estava lá no picadeiro, brincando com o palhaço. Um dia me ofereci para
ajudar. Então me mandaram levar os três elefantes para tomar banho no rio.  Eu amarra-
va uma corda neles e puxava para dentro da água. Fazia isso com tanto carinho que os ele-
fantes começaram a gostar de mim.
Eu nunca tinha visto um circo antes e, para mim, era o paraíso. Todo mundo brincando,
rindo... Então, no dia em que o circo foi embora, eu fui junto. Eu lavava os elefantes,
preparava as meninas para apresentação, maquiava, pintava cabelo, fazia um monte de
coisas... Mas o que eu mais gostava era de ser palhaço. Quando chegava a minha vez, eu

maior parte da minha infância eu passei em Caruaru, onde nasci. Éramos seis
irmãos e aprontávamos muito. Eu lembro que a gente tinha um rádio, que tinha
um fiozinho para fora e dava choque. E, de brincadeira, botamos uma placa em

frente de casa, escrito assim: “Vende-se choque”. Por incrível que pareça as crianças iam
lá e pagavam para tomar choque. Eu botava a mão no fio, pegava na mão dos meus
irmãos, a corrente ia passando, e o último é que não tinha para onde ir. 
Brincava também de ônibus de linha. Eu mesmo demarcava uma pista no quintal. Passa-
va para pegar o pessoal como se fosse levar para a cidade. Eu pilotando na frente e eles
atrás.Então eu parava nos pontos, que nem ônibus mesmo, cobrava, chegava lá em baixo
e dizia: “Olha, ponto final”. E o pessoal descia. 
A gente morava numa casa alugada, enorme. De lá, a gente ia a pé para o centro. Eu gosta-
va de ir para as feiras de artesanato, ver os artesãos trabalharem, o pessoal tocar violão...
Eu andava aquelas ruas todinhas. Tinha também feira do troca-troca, o pessoal trocava
passarinho por espingarda, anel por cachorro... Trocava de tudo ali. E as festas de São
João?! O pessoal se vestia com roupa típica, fazia quadrilha. A gente dançava no meio da
rua, todo mundo, a noite inteira. 
Nessa época morávamos com meu pai, pois perdi minha mãe quando era muito novo.
Ela era muito carinhosa, cuidava da gente demais. Aí apareceu o câncer. Meu pai se des-
fez de muita coisa para cuidar dela. Quando ela faleceu, eu não estava em casa. Mas antes
ela já tinha reunido a família e falado: “Hoje é domingo, na terça-feira de carnaval, às duas
horas da tarde, eu vou morrer”. E foi isso que aconteceu.

A

O G RU P O D E VO LU N T Á R I O S C O M E Ç A A S E O RG A N I Z A R E

C R E S C E R N A E M P R E S A.  AO C O M P L E TA R 35 A N O S,  O AC H É

P RO M OV E A I  JO R N A D A D E VO LU N TA R I A D O CO R P O R AT I VO,
E N VO LV E N D O TO D O S O S C O L A B O R A D O R E S,  N O PA Í S I N T E I RO.

O dono da alegria
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José Walderido Aquino de Oliveira nasceu em
1963, em Caruaru (PE). Entrou no Aché em
1992, onde trabalha na manipulação de
cremes e pomadas. Músico e ator, “Dido” é
um dos primeiros participantes do grupo de
voluntariado da empresa, em Guarulhos.

J O S É  W A L D E R I D O  A Q U I N O  D E  O L I V E I R A  



filhos dos funcionários que assistiram à peça, quando me vêem, me abraçam e me
chamam de rei. Depois, começamos a fazer teatro fora, com o Grupo do Voluntariado. 
O nosso primeiro trabalho foi na favela Nossa Senhora Aparecida. Montamos uma peça
sobre saúde e higiene pessoal dentro de uma igreja. O pessoal falava: “Puxa, eu nunca fui
num teatro. Nem sei como é”. E fizemos uma peça com humor, brincando com todo
mundo. E marcou muito. Tenho certeza que aquela criançada teve a mesma sensação que
eu tive quando eu vi o circo pela primeira vez. 
Em dia de Páscoa, dávamos ovos para as crianças. No Natal, levávamos brinquedos... E o
trabalho foi crescendo tanto que chegou uma hora que a gente precisou de alguém para
ajudar. Vieram então pessoas preparadas, com experiência em voluntariado. Voltamos à
favela e fizemos uma pesquisa com os moradores. Filmamos a situação deles, cadastramos
as crianças e levamos esse material para o Aché. A partir daí, começamos a desenvolver
um trabalho sobre higiene. Depois de alguns meses, filmamos novamente e vimos os
resultados. Foram excelentes. 
Em quatro anos já temos 70 voluntários. A gente se reúne uma vez por mês, define o
lugar, vai lá, coleta as informações, faz um projeto e dividimos as tarefas. Um vai para a
limpeza, outro para o teatro, outro vai contar histórias... E, quando chega o dia, sai tudo
perfeito. Para mim, é uma grande satisfação. Sei que tenho condições de ajudar alguém e
não importa como. Às vezes, a gente pensa: “Puxa, eu vou sair de casa de manhã, deixar
meus filhos para ir brincar com outras crianças?”. Só que o meu filho já tem o aconchego
e aquela criança ainda não. Basta vê-la sorrir. Ela chega e fala: “Hoje eu passei um dia
maravilhoso porque você está aqui”. E isso não tem dinheiro que pague! 
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dominava. A gente brincava com as crianças e até fazia os adultos darem risada. 
O circo foi crescendo e continuamos viajando. Meu pai já estava preocupado. Falou com
a polícia e até botou cartaz na rua. Foi quando meu tio, que era caminhoneiro, me achou
no Rio Grande do Sul e me trouxe de volta, porque eu ainda era menor. Na viagem, nem
falei com ele. Quando cheguei em casa, foi uma bagunça, o pessoal me abraçava, me bei-
java e eu nem aí. Depois, reconheci que não tinha idade para estar saindo daquele jeito.
Logo em seguida, voltamos para Guarulhos. Desta vez, alugamos uma casa, porque meu
pai já vinha com dinheiro. Depois, eu arrumei emprego numa oficina e comecei a mexer
com música. Aprendi sozinho a tocar violão, cantava em barzinhos e lanchonetes. Até
ganhei prêmios no Show de Calouros do Silvio Santos. A minha esposa, que na época era
minha namorada, me acompanhava. 
A gente se conheceu na escola. Em dois anos, namoramos, noivamos e casamos. E fomos
trabalhar numa loja de tecidos. Nisso, a minha esposa entrou no Aché, pegou uma senha
para mim e também fui fazer ficha. Mas nada de chamarem. Entrou o Collor, deu aque-
la crise e fui mandado embora da loja. Aí chegou um telegrama do Aché convocando para
uma entrevista. Fui lá e passei.
Comecei a trabalhar empilhando caixas, na produção. Depois, fui dirigir caminhão, pas-
sei para a empilhadeira até surgir uma oportunidade no almoxarifado, depois na pesagem,
controle de qualidade, embalagem, até chegar na manipulação de creme, onde estou hoje. 
Desde o primeiro momento, fiquei impressionado com a receptividade do Aché. As pes-
soas me cumprimentavam, pegavam na minha mão. Eu ficava até desconfiado. Tudo
mudou quando o Elomir me convidou para fazer uma peça de teatro com eles. Topei na
hora. Acho que era 92. A gente ensaiava e se apresentava nas datas festivas. Tínhamos o
apoio da empresa, que nos dava condução, lanche, adereços... Fizemos muitas peças, mas
a que mais marcou foi o do Sapo Dourado, na qual eu fazia o papel de rei. Até hoje os
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asci no dia de Natal, em 1945, no povoado Poço dos Bois, município de Cedro
de São João, em Sergipe. A minha mãe falava que eu fui xingada antes mesmo
de nascer, porque as filhas da parteira não puderam sair e atrapalhei a festa

delas... A casa dos meus pais, ah! que saudade, era uma casa bem grande. Meu pai nunca
deixou faltar nada. A gente comia bem, tinha tudo da roça. Eu era feliz e não sabia. 
Minha mãe e minhas irmãs mais velhas cuidavam do serviço da casa. Meus irmãos iam
com meu pai para a plantação. Eu e os menorzinhos ficávamos mais soltos. Brincávamos
de fazer curralzinho. Cercava uma parte com palitos e botava os bezerrinhos, feitos de
semente de cactus. Passava a tarde inteira brincando: prende o bezerro, solta, põe para
mamar... De noite, eu ia com os meus irmãos matar rolinha. E também fazia a lição,
porque eu gostava muito de escrever. Chorava quando não podia ir na escola. Com sete
anos, eu entrei no primeiro ano. Com nove, eu puxava o terço na igreja. Com 15, eu
comecei a procurar namorado, aí...
Eu me casei mocinha. Foi em 1963. Tinha 17 anos. Conheci o meu marido, o Genário,
na escola. Ele ia brincar lá em casa. Depois, começamos a namorar, e o pai me batia. A
mãe também não queria, de jeito nenhum, porque eu tinha mais juízo e ele era muito
criança. Então, a gente namorava escondido. O nosso casamento foi assim: eu já tinha
começado a dar aula na sala de uma casa e, um dia, ele foi lá, ficamos conversando, e
fechei a porta assim de lado. A outra ficou aberta. Passaram na frente e foram corren-
do contar em casa. Nós fomos embora tranqüilos, sem saber de nada. Cheguei e
dormi. A minha mãe não estava. Sabe por quê? Tinha ido acertar o casamento! Quan-
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Fé na vida
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do voltou, foi me acordar dizendo que o Genário estava na porteira. “O quê?!”. “Vai
calada, se não seu pai não lhe quer aqui mais de jeito nenhum.” Aí o Genário disse:
“Olha, Julia, falaram que a gente estava trancado lá na escola e nós vamos casar
amanhã de madrugada, se você quiser. Se não, eu vou sumir”. Eu
disse: “Nesse caso, vamos casar”. Saímos de madrugada, a cavalo.
Chegamos na cidade, acordamos o padre e fomos para a igreja.
Fui lá sem nada, nem aliança. Até hoje, não tenho. O padre nos
casou e fomos embora. 
Me casei no dia 28 de maio, fui morar com meu marido no dia 10
de junho e no dia 23 ele foi sozinho para as rodas de São João e eu
fiquei trancada em casa. Daí para frente, foi um inferno. Mas eu
tinha fé em Deus que um dia aquilo passava. E começaram a nascer os filhos. Um atrás do
outro. Meu marido aprendeu o comércio com o pai e vendia amendoim na feira. Eu tinha
o salário de professora. Mas ele não queria que eu fosse mais na igreja. Aí parei um tempo,
mas eu rezava para Deus amansar aquele homem. Isso foi até virmos para São Paulo. 
Viemos porque ele estava na política e lá em Sergipe quem não mata, morre. Ele escapou
e foi trabalhar em Maceió. De lá mesmo, comprou a passagem para São Paulo e a gente se
encontrou só para ele me dizer tchau, nem viu as crianças. Aí eu fui vendendo as coisas e
seis meses depois também viajei. Com o dinheiro da nossa casa de lá, deu para comprar
um barraco e um terreno. Moramos nesse barraco uns dois anos, perto da Via Anhanguera.
Não arrumei trabalho porque já fiquei grávida de novo, mas eu carpia e plantava de tudo.
Depois, compramos uma casa em um conjunto em Cumbica bem baratinho, pagamos e
nos mudamos. Depois soubemos que era invadido, começaram a legalizar o conjunto e
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“Saímos de madrugada, 
a cavalo, chegamos na
cidade, acordamos o
padre e fomos para 
a igreja. O padre nos
casou e fomos embora.”

A sergipana Julia Gomes de Souza Bonfim nasceu em
1945, no município de Cedro de São João. Já casada,
mudou-se para Guarulhos e envolveu-se com a Pas-
toral da Criança. Desde 1993, ela coordena o Projeto
Sopão, desenvolvido em parceria com o Aché.

O paulistano André Rogério
Graça nasceu em 1976. Ainda
menino, começou a perder a
visão. Em 1992, iniciou um está-
gio no Aché, sendo a primeira 



Uma pedia, outra também. Eu conversei com as
meninas do Aché e elas aumentaram a sopa, e as
mães começaram a comer. Foi aumentando e hoje
temos mais de 200 crianças fichadas. E quando sobra
a gente distribui para todo mundo levar. Já chegam
todos com a vasilha. Chega mãe, velho da rua, meni-
no de rua. Entrou lá: “Tem sopa?”. A prioridade é
comer. A sorte do povo é essa sopa, porque a coisa
mais triste é sentir fome. 
Depois, começamos outro projeto, de educação para o
trabalho. O pessoal do Aché me ligou para eu falar com
o padre Lino. E ele disse que era o sonho dele de muitos

anos. E não deu outra. Fui lá, fizemos reunião, distribuímos os panfletos e, de repente,
foram 400 pessoas para escolhermos 54! O resto ficou doido. Depois, tiramos 30 para a
turma da manhã e 30 para a tarde, para o projeto de capacitação para o terceiro setor.
Os meninos chegam lá todos desengonçados e vão mudando. Essa educação é de grande
importância para a vida deles. Eles participam das aulas, depois fazem experiência e
muitos já estão trabalhando. O que falta mesmo é mais serviço. Para esse curso, o Aché
também garante o lanche da manhã e da tarde. Manda leite, frios, fruta, pão, bolacha,
groselha, tudo que se precisa. 
Com um projeto e outro, eu fico o dia inteiro na comunidade. E sei que não vou sair de
lá nunca, porque eu sirvo muito mais na igreja do que trabalhando por um salário. É uma
beleza fazer alguma coisa aqui para receber no outro mundo. É a fé quem conduz a esse
caminho. Mas não adianta eu ter fé sem ação, porque é uma fé morta. Por isso, para mim,
este trabalho é vida.

fomos para a fila comprar a casa. Pagamos bem parceladinho e agora está quitada. 
Quando eu me mudei, todo dia eu reclamava da falta de igreja. Um dia, eu ia andando e
ouvi um canto da Via Sacra. Fui procurando, procurando, e era uma igreja Católica
Brasileira. Cantei com o povo, me senti bem e comecei a ir lá. Depois, mudei para uma
igreja Católica Apostólica, a Santa Terezinha, e comecei a participar das missas, batizados,
sempre procurando ajudar quando via alguém com dificuldade. Em 1985, fiz com o meu
marido o encontro de casais e pegamos firme. Não demorou e a coordenadora da Pastoral
da Criança foi me atraindo e acabei me envolvendo e entrando de cabeça. Depois de um
tempo, ela me disse: “Agora é a tua vez”. E caiu fora. Ainda hoje, ela me diz que todo o
dia reza para o Espírito Santo me segurar. 
A gente visita as famílias, pesa as crianças, orienta as mães, acompanha quem está
desnutrido, doente... Sempre procurando recursos. Foi assim que encontramos o Aché.
Entre outras coisas, a gente precisava de alimento para as crianças, porque não adianta

ensinar a mãe a cuidar dos filhos se ela não tem nada. Aí conheci
o Dido, do Aché, e ele me contou que iam fazer a campanha do
Betinho. Aí ele foi na empresa e falou: “Na Santa Terezinha tem
umas mulheres que dão duro para arrumar legumes nas feiras
para as crianças da Pastoral da Criança. Por que não conversamos
com elas?” Aí o povo do Aché ligou para o padre Lino, a gente fez
várias reuniões e acertamos que era para servirmos algo na própria

paróquia. Assim surgiu o projeto Sopão, em 1994. 
Até hoje chegam uns panelões de sopa desse tamanho, pegando fogo! Já chegam no jeito
de comer. Não precisa nem esquentar. Uma sopa cheirosa. E ainda mandam coisas extras:
verduras, frutas, o que tiver. E isso é de segunda a sexta-feira. Começou para 100 crianças.
Elas eram a prioridade. Depois, as mães que iam levar as crianças, ficavam sem comer.
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visão. Em 1992, iniciou um está-
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1991

Inauguração do grêmio,
na matriz, em Guarulhos
(SP), chamado de Associ-
ação Classista Recreativa
Atlética dos Funcionários
do Aché. Em 1997,
passa à Associação
Atlética Aché.

Começo do Projeto Sopão, na comunidade da
Paróquia Santa Terezinha, localizada no Jardim
Cumbica, Guarulhos (SP). A sobra limpa do almoço
diário do Aché é enriquecida e transformada em
sopa, gerando 180 refeições diárias distribuídas a
crianças da comunidade.

Lançamento do Programa de Previdência Aché –
um programa de previdência privada destinado 
aos funcionários com mais de 35 anos de idade 
e com o mínimo de 10 anos de serviços prestados 
à empresa.

Criado o Programa de Orientação para 
Gestantes, incluindo reuniões mensais para tratar
temas relacionados à gravidez e ao bebê.

Início da coleta seletiva de lixo no
Aché, incluindo o setor da produção e o
refeitório, na matriz, em Guarulhos (SP).

1993

Construção da Estação de Trata-
mento de Efluentes, na matriz,
em Guarulhos (SP), atendendo à
legislação em vigor. São tratados,
em média, de 12 a 15 metros cúbi-
cos de esgoto industrial por hora. 

1994 1995

Inauguração do CDI (Cen-
tro de Desenvolvimento
Infantil), na matriz, em
Guarulhos (SP), para aten-
der filhos de funcionárias
de três meses a sete anos
de idade. A partir de 2001,
o limite máximo passa a ser
três anos e seis meses. As
crianças participam de ativi-
dades pedagógicas durante
todo o período, recebem
cinco refeições diárias, toda
a higiene necessária e
atendimento pediátrico três
vezes por semana. 

Na comemoração dos 30
anos do Aché, é assinada
parceria com o Projeto
Axé, de Salvador (BA).
Durante um ano, o Aché
financia as atividades 
ligadas à vacinação, à edu-
cação para a sexualidade e
orientação sobre AIDS.

Parceria do Grupo Aché
com a Fundação SOS
Mata Atlântica, em São
Paulo (SP), lança campanha
para o plantio de um milhão
de árvores por meio da
construção de viveiros 
produtores de mudas. 

1996

O Aché conquista o Selo
Empresa Amiga da 
Criança, concedido pela
Fundação Abrinq pelos
Direitos da Criança.

Lançado o Projeto Semear
para o Trabalho para
capacitação profissional de
jovens. Além da formação
técnica e profissional, os
participantes recebem 
uniforme, todo o material
de apoio e refeições. Em
1999, dá lugar ao Progra-
ma Educação Para o Tra-
balho/Senac-SP e é trans-
ferido para a comunidade da
Paróquia Santa Terezinha,
localizada no Jardim 
Cumbica, Guarulhos (SP).

O Aché financia o projeto
Alfabetização Solidária,
na cidade de Pilão Arcado
(BA), para atender jovens e
adultos não alfabetizados.
Realizado em parceria com
o governo federal, o pro-
grama inclui treinamento,
ajuda de custo para profes-
sores e material didático
para alunos.

Criada a Semana da Soli-
dariedade, em Guarulhos
(SP), que inclui diversas
campanhas sociais, como
Campanha do Agasalho,
Doação de Sangue,
Arrecadação de Alimentos,
entre outros.

1997

Implantação do Gerenciamento
de Resíduos Sólidos na matriz,
em Guarulhos (SP). 

Inauguração da biblioteca para
uso dos funcionários, na matriz,
em Guarulhos (SP).

1998

Recebimento do selo 
Empresa Cidadã, conferido
pela Câmara Municipal de
São Paulo, pela demon-
stração de compromisso
ético e responsabilidade
social no decorrer de 1998.

Início do Programa de 
Educação de Adultos, 
visando à escolarização 
dos funcionários.

Lançada a campanha 
Quem Valoriza o Médico
Valoriza a Vida, em prol da
valorização do médico, com
produção de cartazes, anún-
cios e filmes publicitários.

Funcionários do Aché criam
o Grupo de Voluntários
Desenhando o Futuro para
desenvolver ações básicas de
educação, saúde e meio
ambiente na comunidade
Nossa Senhora Aparecida,
em Cumbica, Guarulhos (SP). 

1999

O Aché implanta o Sistema
de Gestão Integrada, na
matriz, em Guarulhos (SP),
para aperfeiçoar o sistema
de segurança do trabalho,
saúde e meio ambiente.

Em parceria com a Acig
(Associação Comercial e
Industrial de Guarulhos) e o
Ciesp (Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo), o
Aché lança o Projeto de
Resgate da Qualidade de
Vida em Guarulhos, desti-
nado a todos os moradores
da cidade.

Criação do Programa
Esporte Solidário/Senai,
destinado a crianças de
baixa renda, moradoras de
Guarulhos (SP). São desen-
volvidas atividades recreati-
vas, esportivas, reforço ali-
mentar e escolar. O Aché
contribui com alimentação
para as crianças.

2000

O Senac (Serviço Nacional de
Aprendizagem do Comércio)
confere ao Aché o Selo
Empresa que Educa, em
reconhecimento ao seu incenti-
vo à capacitação profissional
de jovens de baixa renda. 

O Aché recebe o Prêmio Fiesp
de Mérito Ambiental 2001,
concedido pela Fiesp (Feder-
ação das Indústrias do Estado
de São Paulo).

Entrega do Certificado do Sis-
tema de Gestão Integrada
(ISO 14001 e OHSAS 18001),
concedido pela SGS (Interna-
tional Certification Services) às
empresas que realizam políticas
de meio ambiente, segurança
do trabalho e saúde. 

Lançamento do Projeto Incluir
para sistematizar e apoiar a
inserção de pessoas com defi-
ciência na empresa. 

Elaboração da Política de Responsabili-
dade Social do Aché, adequando e
ampliando os projetos de Responsabili-
dade Social já desenvolvidos pela empresa.

No Ano Internacional dos Voluntários, o
Aché comemora seus 35 anos com a I Jor-
nada de Voluntariado, envolvendo todos os
funcionários da matriz e das filiais em atividades
voluntárias, durante todo o dia.

O Aché participa de uma aliança
envolvendo 206 companhias, criada
por iniciativa do Instituto Ethos de
Cidadania Empresarial em prol do
Global Compact, promovido pela
ONU (Organização das Nações
Unidas). O objetivo é fazer com que
todas as empresas do planeta sejam
socialmente responsáveis. 

2001

Início de nova parceria com o
Senac–SP para patrocínio do
Curso de Capacitação de
Jovens para o Terceiro
Setor. São atendidos jovens de
baixa renda, da comunidade
de Guarulhos (SP).

O Aché inicia financiamento
do programa Crianças
Saudáveis, Futuro Saudável,
realizado pela organização
não-governamental Inmed no
entorno do Distrito Federal. O
objetivo é melhorar a saúde e
a qualidade de vida da região,
envolvendo inicialmente cerca
de 500 crianças e suas famílias.

Lançada a Ouvidoria Social,
um canal de comunicação
entre os colaboradores do Aché
e o Departamento de Recursos
Humanos da empresa. 

2002

Aché contrata os
primeiros colaboradores
com deficiência. 

Responsabilidade social no tempo



AGENILDO JOÃO DE MOURA: Nasci no dia 27
de outubro de 1968 na cidade de Picos, no
Estado do Piauí. Sou propagandista do
Aché e entrei no dia 2 de junho de 91.
Comecei trabalhando aqui em Picos
mesmo, e hoje faço a região da capital e o
interior do Piauí.

AGUINALDO GOMES DE FARIA: Nasci em São
Paulo (SP), no bairro da Penha, em 30 de
outubro de 64. Entrei no Aché em 86, e
desde 99 eu sou técnico de meio ambiente.

AILTON ALVES MONTEIRO: Eu nasci em São
Paulo (SP), na capital, em 28 de outubro de
65. Entrei no Aché em 4 de março de 97,
para trabalhar na produção. Sou auxiliar de
almoxarifado.

ALFREDO GENARD DE ARAÚJO SANTOS: Nasci
em 11 de janeiro de 78, em Campina
Grande, na Paraíba. Eu vim para Recife em
89 e moro em Boa Viagem. Sou propagan-
dista do Aché desde março de 2000. 

ALOÍSIO REBOUÇAS PEIXOTO: Sou natural de
Brasília (DF) e nasci em 27 de agosto de 66.
Eu entrei no Aché em 15 de julho de 98.
Sou propagandista e faço a região de Brasília
e um pouquinho de Minas Gerais.

AMARO FERNANDO DE ANDRADE JÚNIOR:

Nasci no Hospital Português da cidade de
Recife (PE), em 19 de novembro de 57. Sou
propagandista do Aché. Entrei em 1987 e
minha área de atuação é na periferia de
Recife e no interior de Pernambuco.

ANDERSON CARLONE SOUZA PIMENTEL: Nasci
em 20 de junho de 73, em Belém do Pará.
Sou propagandista e entrei no Aché no dia
1º de setembro de 99. Comecei a trabalhar
em Belém mesmo, na periferia. Hoje atuo
no interior do Pará.

ANDRÉ RICARDO XIMENES: Nasci em Caru-
aru, interior de Pernambuco, em 4 de
novembro de 70. Eu entrei no Aché no dia
12 de agosto de 1997, como propagandista
da periferia da cidade de Recife. Hoje sou
gerente distrital e atuo em Pernambuco,
Alagoas e Sergipe.

ANDRÉ ROGÉRIO GRAÇA: Nasci em São
Paulo (SP), em 13 de julho de 1976. Entrei
em abril de 1988, como estagiário de pro-
gramação na área de informática. Desde
agosto de 2001, trabalho como advogado
trainee no Aché. (Pág. XX) 

ANDRÉA DE OLIVEIRA FERREIRA: Nasci no
dia 11 de novembro de 1973, em Porto Ale-
gre (RS). Entrei no Aché em fevereiro de
1992, como auxiliar de escritório I. Hoje
sou auxiliar administrativa. 

ANTONIO ALUÍZIO RUSSO: Eu nasci no dia
28 de agosto de 1943, em São Paulo (SP).
Estudei química no Liceu Eduardo Prado,
no Itaim. Fui convidado para ingressar no
Aché, em 1972. Atuei no controle de quali-
dade e desenvolvimento de produtos. Hoje
sou diretor executivo industrial e, em 2002,
assumi a diretoria geral. (Pág. XX)

ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA: Nasci em
São Paulo (SP), em 5 de junho de 1961.
Meu pai é médico e acabei seguindo a car-
reira. Comecei a encaminhar a minha for-
mação para a área de medicina preventiva e
entrei no Aché para ser médico do trabalho,
em 21 de junho de 89. Hoje sou gerente
divisional de recursos humanos. (Pág. XX)

ANTONIO CARLOS CUNHA: Nasci em São
Gabriel (RS), em 2 de junho de 1954. Estou
no Aché desde maio de 1986. São 16 anos
como propagandista, sempre atuando na
cidade de Bagé.

ANTÔNIO CÉSAR SIMONETE CASTELO BRANCO:

Eu nasci no dia 3 de outubro de 1967, sou
natural de Manaus (AM). Sou propagan-
dista do Aché e entrei em 18 de junho de 97. 

ANTONIO FERNANDES FILHO: Nasci em
Campestre (MG), no dia 6 de dezembro de
1943. Entrei no Aché em outubro de 1970,
como contador, e me aposentei como dire-
tor financeiro administrativo. (Pág. XX)

ANTONIO GILBERTO DEPIERI: Nasci em São
Paulo (SP), em 3 de novembro de 1939.
Comecei a trabalhar como propagandista
aos 20 anos de idade, no Laboratório
Squibb, onde conheci meus futuros sócios.
Aí começa a história do Aché. (Pág. XX)

ANTONIO NARCISO NETO: Eu nasci em 22 de
março de 1962, no Tatuapé, São Paulo
(SP). Entrei no Aché como assistente de
custos, no dia 21 de maio de 1991. Passei a
analista de custos júnior e hoje sou analista
de custos pleno.

ANTONIO PAULO VIEIRA: Eu nasci no Rio de
Janeiro (RJ), no dia 18 de junho de 1960.
Sou propagandista e eu entrei no Aché no
dia 5 de setembro de 1985. Meu setor vai de
Campo Grande até Parati.

APARECIDA DE LOURDES VONO PALHARDI:

Nasci em Populina (SP) em 31 de julho de
1954. Eu iniciei no Aché como auxiliar de
embalagem. Depois fui líder de linha, depois
passei para a supervisão e para a gerência da
área de líquidos e semi-sólidos. Cada fase
dessa jornada tem muitas histórias. (Pág. XX)

ARNALDO MARTINHO SILVA: Nasci em San-
tos, São Paulo, em 18 de dezembro de 1967.
Eu me formei na Faculdade de Medicina de
Vassouras, atual Universidade Severino
Sonda, no Estado do Rio de Janeiro, em

1999. Depois da formatura, voltei para minha
cidade, trabalhando e fazendo a especialidade
em diagnóstico com imagem na Santa Casa
de Misericórdia de Santos. (Pág. XX)

ARNALDO PEREIRA DE LIMA: Nasci no dia 8
de maio de 1955, em Parada de Minas
(MG). Sou propagandista do Aché, entrei
em 8 de abril de 1985, em Curvelo. Eu fazia
Diamantina e o Vale do Jequitinhonha.
Hoje faço a Zona da Mata mineira.

BERENICI VIEIRA: Eu nasci no dia 6 de
fevereiro de 1957, em Rio Novo, Minas
Gerais. Comecei a trabalhar no Aché no
setor de embalagem e envelopamento.
Depois, fui para a produção e em seguida
passei a ser operadora de máquina. Estou há
quinze anos no Aché. (Pág. XX)

BRAULINO VALENTIN JORGETTI: Nasci em 9
de setembro de 1929, em Itápolis (SP).
Depois, mudamos para Urupês e fiquei lá
até os 20 anos. Me casei e vim para São
Paulo. Comecei a trabalhar no Aché,
desenvolvendo e supervisionando a cons-
trução de todos os prédios da matriz na via
Dutra. (Pág. XX)

CARLOS ALBERTO CAMARGO: Eu nasci em 22
de abril de 1965, na cidade de Herculândia
(SP). Sou propagandista e entrei no Aché em
junho de 1988. São 14 anos de companhia.
Trabalho nas cidades de Tupã e Marília. 

CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO: Eu nasci
no dia 15 de maio de 1963, em Natal, Rio
Grande do Norte. Eu comecei a trabalhar no
Aché no dia 10 de maio de 1990, como propa-
gandista. Hoje sou gerente distrital e atuo em
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

CARLOS CLEBER BARTIE: Nasci no dia 30 de
julho de 1968, em Paranavaí, norte do
Paraná. Entrei no Aché no dia 1º de outubro
de 1990 como propagandista e hoje sou ge-
rente distrital. Sempre atuei em Curitiba e
na região metropolitana. 

CARLOS EDUARDO RIBEIRO SKOLAUDE: Eu
nasci em 9 de março de 1973, na localidade
de Cachoeira do Sul (RS). Sou propagan-
dista e entrei no Aché em 15 de julho de
1998, fazendo o Centro de Porto Alegre.
Hoje atuo na região de São Leopoldo.

CARLOS JOSÉ DE ARAÚJO: Nasci em Brasília
(DF), em três de outubro de 1965. Entrei
no Aché no dia 14 de julho de 1997. São
cinco anos de empresa. Sou propagandista e
atuo na região de Goiânia e interior.

CARLOS JOSÉ GUERRA FELISMINO: Nasci
aqui mesmo em Fortaleza, Estado do Ceará,
em 4 de março de 1969. Sou propagandista
do Aché e fui admitido em 16 de janeiro de
95. Eu estreei no setor do Centro da cidade
e uma parte da Aldeota.

CARLOS KLEBER MAIA: Eu nasci no dia 5 de
julho de 1970, em Catolé do Rocha, interior
da Paraíba. Entrei no Aché em 10 de janeiro
de 1995. Sou propagandista e comecei fazen-
do o interior do Rio Grande do Norte e uma
parte da periferia de Natal. Hoje atuo no
Centro de Natal.

CARLOS ROBERTO DA SILVA: Eu nasci em
Buritama (SP), tenho 46 anos, nascido a 14
de junho de 55. Sou propagandista do Aché
e entrei em 13 de agosto de 90. Hoje atuo
no interior de São Paulo.

CARLOS ROBERTO DE ANDRADE: Nasci em
Campos do Jordão (SP), em 31 de agosto
de 1951.Com 15 anos, eu vim para São
Paulo e logo comecei a trabalhar no Aché na
Nova dos Portugueses. Trabalhei como
encarregado, supervisor, fui gerente de sóli-
dos, de líquidos, da embalagem e hoje sou
diretor de produção. (Pág. XX)

CARLOS WAGNER CUTRIM CASTRO: Nasci em
21 de setembro de 62, em uma cidade
chamada São João Batista (MA). Eu sou
propagandista e entrei no Aché no dia 1º de
março de 94. Hoje atuo na capital e no inte-
rior do Maranhão. 

CARMEM CECÍLIA TRAVASSOS PRADO LOPES:

Nasci em Ribeirão Preto (SP), aos 5 de abril
de 1920. Com 19 anos, comecei a trabalhar
ajudando a organizar a parte comercial do
laboratório de meu pai, João Palma Travas-
sos. Era o Laboratório de Hormoterapia
Aché, Travassos & Cia. (Pág. XX)

CÉLIA MARIA FIÚZA DE ALBUQUERQUE: Eu
nasci em Belém do Pará, no dia 28 de agos-
to de 1947. Fiz o curso de Medicina em
Belém. A formatura foi em dezembro de

1972. Hoje atendo num hospital e em con-
sultório próprio, em Fortaleza. (Pág. XX)

CELSO DE ABREU: Nasci em São Paulo (SP),
em 20 de fevereiro de 1949. Ainda menino,
fui trabalhar em uma fábrica de calçados e só
pedi as contas para começar a trabalhar no
Aché para fazer embalagens na expedição,
em dezembro de 1965. Depois passei pelo
almoxarifado e fui gerente do Setor de
Suprimentos. (Pág. XX)

CÉSAR DUARTE GOMES: Eu sou do Rio de
Janeiro (RJ), nasci em 12 de junho de 1966.
Sou propagandista do Aché desde 1991.
Atuo no bairro do Méier, no Rio de Janeiro. 

CÉSAR MALET DA SILVA: Nasci no Rio de
Janeiro (RJ) e minha data de nascimento é
22 de agosto de 1961. Eu comecei como
propagandista do Aché no dia 1º de setem-
bro de 1987. Hoje sou gerente distrital e
atuo na Baixada Fluminense e no sul do
Estado do Rio de Janeiro. 

CLAYTON COMESANHA PEREIRA: Eu nasci
em Belém (PA), em 21 de dezembro de
1971. Eu comecei a trabalhar no Aché em
4 de outubro de 94, propagando no Cen-
tro de Belém. De propagandista eu assu-
mi o cargo de supervisor. Eu faço todo o
Pará, parte do Maranhão e a capital do
Amapá, Macapá. 

CLEBER RAMALHO CALDEIRA: Nasci no Rio
de Janeiro (RJ), em 7 de janeiro de 1965.
Entrei no Aché em 16 de maio de 1997. Sou
propagandista e faço a área do Centro do
Rio de Janeiro. (Pág. XX)

DAGOBERTO DE CASTRO BRANDÃO: Nasci em
Cássia (MG), em 18 de abril de 1942. Eu
me formei na Faculdade de Medicina de
Minas Gerais, em julho de 65, e vim para
São Paulo. Em março de 82, comecei a tra-
balhar no Aché, como chefe do Departa-
mento Médico-Científico. (Pág. XX)

DIVINO MARQUES SOBRINHO: Nasci em
Goiânia (GO), em 22 de outubro de 1962.
Eu sou pedagogo, pós-graduado em planeja-
mento pela Universidade do Rio de Janeiro.
Sou representante do Aché desde minha
entrada, no dia 1º de fevereiro de 95. Hoje
atuo em Goiás. (Pág. XX)
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DÓRIS RAMOS NEVES: Nasci em 3 de janeiro
de 1953, em Poços de Caldas (MG). Mudei-
me com minha família para São Paulo em
58, e fomos morar no bairro Chora Menino,
onde antes era o Aché. Comecei como aux-
iliar de Embalagem, em 12 de junho de
1968. Hoje respondo pela gerência de qua-
tro áreas: embalagem, envelopamento, hipo-
dermia e estéril. (Pág. XX)

EDILSON BATISTA: Eu tenho 32 anos, nasci
no dia 29 de outubro de 69, em Franca (SP).
Entrei no Aché em 4 de maio de 98 e traba-
lho como propagandista pela filial Ribeirão
Preto, na região de Franca. 

EDIVANI MARIA DA SILVA LIMA: Nasci no dia
28 de fevereiro de 76, em Guarulhos (SP).
Entrei no Aché como auxiliar de produção e
hoje sou programadora de PCP (Planejamen-
to e Controle de Produção).

EDILAMAR SILVA GOMES: Nasci em Impera-
triz, no Maranhão, no dia 4 de agosto de
1968. Comecei a trabalhar como propagan-
dista no Aché no dia 1º de abril de 98, na
região de Imperatriz e Açailândia. 

EDNALDO NOVAES REBOUÇAS: Nasci no dia
11 de outubro de 1966, num município
do interior da Bahia, chamado Itiruçu.
Sou propagandista do Aché e comecei a
trabalhar no dia 1º de agosto de 1991,
fazendo todo o interior de Sergipe e parte
do norte da Bahia. 

EDRICSON LIMA RIBEIRO: Nasci em João
Pessoa (PB), em 6 de agosto de 1967. Entrei
no Aché em 5 de julho de 93. Sou propa-
gandista e atuo em João Pessoa.

EDSON DONATO DE CAMPOS VIEIRA: Nasci
em Camaquã (RS), no dia 10 de abril de
1960. Entrei no Aché no dia 5 de fevereiro
de 1985, trabalhando na região de Rio
Grande. De lá para cá, continuo sendo pro-
pagandista, com muito orgulho e com muita
alegria. Hoje atuo em Pelotas.

EDSON ROBERTO BROCARTI FERRARI: Nasci
em Cruz Alta (RS), em oito de fevereiro de
1959. Sou propagandista e hoje eu trabalho
na região da fronteira oeste do Rio Grande
do Sul, Alegrete, Uruguaiana. Entrei no
Aché em 17 de outubro de 1983.

EDUARDO DA SILVA ARAÚJO: Nasci em Caru-
aru (PE), no dia 23 de janeiro de 1961. Eu
vim para Recife para trabalhar no Aché no
dia 4 de abril de 1994, como propagan-
dista. Comecei a trabalhar fazendo o Cen-
tro e hoje atuo na Grande Recife.

ELIEZER LEITE DA SILVA JÚNIOR: Eu nasci em
Natal, Rio Grande do Norte, no dia 7 de
novembro de 1970. Entrei no Aché em 10
de janeiro de 95, como propagandista. Tra-
balhava inicialmente no interior do Estado
e hoje atuo na capital.

ELIOMAR VARELA LIMA: Eu nasci em Cedro,
Ceará, no dia 20 de agosto de 1966. Entrei no
Aché em 13 de fevereiro de 95. Fiz a minha
primeira propaganda na cidade de Missão
Velha. Hoje faço a região do interior do Ceará.

ELOMIR DÁLLIA TEIXEIRA: Eu nasci em
Teresópolis (RJ), em 21 de abril de 1948. O
meu contato com o Aché começou em março
de 1984. Comecei a trabalhar no controle de
qualidade e, logo depois, passei a supervisionar
a Área de Sólidos. Hoje sou supervisor de
Desenvolvimento de Produtos. (Pág. XX)

EMY AYAKO OGAWA: Nasci em Jacarepaguá
(RJ), no dia 12 de janeiro de 1949. Em
1969, prestei vestibular para farmácia na
Universidade Federal Fluminense, em
Niterói. Já formada, mandei uma carta para
o Aché e comecei a trabalhar em 1975. Foi
o meu primeiro emprego. (Pág. XX)

EVELYN BIGUETTI PEREIRA: Meu dia de nasci-
mento é 29 de março de 56. Eu nasci em São
Paulo (SP), no bairro da Penha. Sou formada
em desenho industrial e biblioteconomia e
estou no Aché desde 12 de novembro de 2001.

FÁBIO GUILHERME GARCIA: Nasci em 29 de
fevereiro de 72, em Natal (RN). Comecei a
trabalhar no Aché no dia 10 de abril de 95.
Sou propagandista e sempre atuei em Natal. 

FÁBIO HENRIQUE DE CAMARGO: Eu nasci em
Ribeirão do Pinhal (PR), em 11 de julho de
1972. Sou propagandista do Aché. Eu entrei
exatamente no dia 1º de fevereiro de 1995,
trabalhando em Curitiba e Londrina. Hoje
atuo em Blumenau, em Santa Catarina.

FÁBIO HENRIQUE ROVINA: Eu nasci em Piraci-

caba, interior de São Paulo. Nasci em 31 de
outubro de 66. Me formei em administração
e sou propagandista do Aché. Entrei no dia
4 de outubro de 94.

FÁBIO SCHINATO: Nasci no meio-oeste de
Santa Catarina, na cidade de Joaçaba, em 26
de dezembro de 70. Entrei no Aché no dia
1º de fevereiro de 1995, como propagan-
dista. Hoje trabalho em Florianópolis.

FABRÍCIO ANTONIO SILVA: Nasci em Montes
Claros (MG), em 31 de março de 76. Eu
comecei a trabalhar no Aché dia 1º de setem-
bro de 2000, em Montes Claros mesmo.
Hoje atuo no norte de Minas Gerais.

FLÁVIO ADOLFO COSTA VAZ: Nasci em 31 de
janeiro de 1938, em Natal (RN). Eu venho
de uma geração de médicos. O meu avô era
médico. O meu pai, médico. Eu entrei na
Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo em 59 e me formei em 64. Quan-
do eu tive a primeira aula de pediatria, posso
falar que foi um amor à primeira vista. Deci-
di fazer pediatria. (Pág. XX)

FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO XAVIER: Eu
nasci em Sucupira, no norte do Maranhão,
no dia 23 de março de 61. Sou propagan-
dista do Aché e atuo em Palmas (TO).
Entrei no dia 1º de março de 94.

GEORGE BRANDÃO DE LIMA: Nasci em 2 de
novembro de 62, em Arapiraca (AL). Sou
propagandista e comecei a trabalhar no Aché
em 13 de julho de 1997. Comecei fazendo a
parte do interior, do sertão de Alagoas, e
depois fui para Maceió.

GERSON LUIZ ZANICHELLI: Nasci em Jundiaí
(SP), em 23 de fevereiro de 55. Sou propa-
gandista e minha entrada no Aché foi em
20 de outubro de 82, faz 20 anos. Atuo em
Jundiaí e em Itatiba.

GILSON MACEDO: Nasci em São Paulo (SP),
no dia 27 de janeiro de 1970. Moro no
Paraná há 14 anos. Sou propagandista do
Aché. Ingressei na empresa no dia 3 de
novembro de 98 e estou até hoje na batalha. 

GRACIENE MARIA PEREIRA: Nasci em Gua-
rulhos (SP), em 16 de maio de 70. Entrei no
Aché, em 17 de junho de 91. Comecei como

ajudante de produção no setor de envase de
líquidos, depois passei para operadora de
máquina e logo participei de um recruta-
mento interno e fui ser auxiliar administrati-
va na manipulação. (Pág. XX)

HUMBERTO LUIZ SCHAFASCHEK: Eu nasci no
dia 8 de junho de 1967 na cidade de Rio
Negro, Estado do Paraná. Trabalhava num
pequeno laboratório aqui no Rio de Janeiro,
quando recebi uma proposta do Aché para
ingressar, em 15 de julho de 98, como pro-
pagandista. Hoje atuo em Copacabana.

IARA BARBIERI BORGES PINTO: Eu nasci em
São Paulo (SP), no dia 8 de abril de 1963. Sou
nutricionista. Entrei no Aché em outubro de
1992, como supervisora de restaurante.

JACKSON JOACIR DE BRAGA: Nasci em Ca-
xias do Sul (RS), no dia 10 de julho de
1964. Sou propagandista do Aché e entrei
no dia 4 de outubro de 1987. Sempre atuei
em Caxias do Sul e nas regiões próximas.

JAIR ANTONINHO BATISTA DE OLIVEIRA:

Nasci em 24 de julho de 1943, na Vila Nova
Conceição, em São Paulo. Com 14 para 15
anos, entrei na Niccolini, uma gráfica de
porte, que produzia embalagens farmacêuti-
cas. Passei a trabalhar como representante
comercial da empresa. (Pág. XX)

JÉFERSON APARECIDO DOS SANTOS: Nasci
em 18 de abril de 1970, em Assaí, Estado
do Paraná. Sou propagandista do Aché e
atuo em Curitiba desde maio de 95. Eu tra-
balhei no Aché pela primeira vez como
auxiliar de estoque, de 1988 a 1989. 

JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA: Nasci
em Passo Fundo (RS), no dia 23 de julho de
1967. Sou propagandista e trabalho na
região de Passo Fundo, Erexim e arredores.
Entrei no Aché no dia 1º de junho de 1993. 

JORGE EDUARDO QUENTAL DE BARROS: Esse
nome eu trago do meu avô Quental, que é
da Ilha da Madeira. Eu sou carioca, nasci no
Rio de Janeiro (RJ), em 1962, março, dia
18. Comecei a trabalhar no Aché como pro-
pagandista no Centro da cidade, no dia 1º
de agosto de 90. Hoje sou gerente regional
na filial Norte. (Pág. XX)

JORGE LUIS PAES SIQUEIRA: Nasci em Recife
(PE), em 23 de outubro de 68. Sou propa-
gandista do Aché desde 13 de julho de 98,
aqui em Recife. 

JORGE LUIZ DOS SANTOS: Nasci na cidade de
Venâncio Aires (RS), no dia 1º de dezembro
de 1962. Eu ingressei no Aché em 14 de
novembro de 1987, como propagandista,
atuando no Centro de Porto Alegre. Hoje
atuo em Novo Hamburgo.

JORGE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO:

Nasci em 10 de setembro de 1948, em
Sobrália (MG). Comecei a trabalhar no Aché
em janeiro de 1977, como propagandista,
fazendo o Vale do Jequitinhonha. (Pág. XX)

JOSÉ ALBERTO DE OLIVEIRA: Nasci no dia 4 de
junho de 69, em Arapiraca, Alagoas. Entrei no
Aché em 4 de janeiro de 91, como propagan-
dista, no interior de Pernambuco. Hoje atuo no
sertão de Alagoas e interior de Pernambuco.

JOSÉ ALMIR PONTE ALBUQUERQUE: Nasci
em Sobral, uma cidade da zona norte do
Estado do Ceará, no dia 16 de dezembro de
1951. Entrei no Aché em 70, trabalhando
como propagandista em Belém do Pará.
Fiquei na empresa até 74. (Pág. XX)

JOSÉ ALVES PONTES: Sou de Baixio, no inte-
rior do Ceará. Mudei para Natal em agosto
de 85. Comecei a trabalhar no Aché como
propagandista em 10 de janeiro de 1995. 

JOSÉ ARMANDO GOMES: Eu nasci em Tape-
roaba, uma cidade que fica aqui no interior do
Estado do Ceará, no dia 25 de maio de 1967.
Entrei no Aché em 3 de janeiro de 1991 e
estreei na minha própria região. Hoje sou ger-
ente regional na Filial Norte. (Pág. XX)

JOSÉ CARLOS CESCHINI: Nasci em 1960, na
cidade de Osasco (SP). Em agosto de 85
iniciei o processo de entrada no Aché. Hoje
sou propagandista e atuo na região da
Grande São Paulo. (Pág. XX)

JOSÉ EDUARDO BANDEIRA DE MELLO: Nasci
em São Paulo (SP), em 8 de junho de 1939.
Comecei a trabalhar no mercado farmacêu-
tico nos anos 60. Fui contratado como con-
sultor do Aché em 2001 e logo passei a dire-
tor-geral da empresa. (Pág. XX)

JOSÉ GERALDO FREIRE: Eu nasci na cidade
de Alpinópolis (MG), no dia 19 de novem-
bro de 1959. Terminei o curso de técnico de
contabilidade e vim a Belo Horizonte. Ini-
ciei no Aché, com o cargo de auxiliar de
estoque, em 2 de fevereiro de 1982. Hoje
sou propagandista e atuo em Betim, Itaúna,
Congonhas e região.

JOSÉ HENRIQUE CARDOSO DE SOUZA: Nasci
em 15 de julho de 53, sou natural de São Do-
mingos do Maranhão. Cheguei em São Paulo
em 71. Comecei a trabalhar no Aché no dia 1º
de agosto de 86, como autônomo, numa área
de cremes e pomadas. Hoje sou supervisor da
Área de Ferramentaria e Mecânica Industrial.

JOSÉ HERMES MAGRI FILHO: Nasci em Ser-
tanejo, no Estado do Paraná, a data de nasci-
mento é 3 de junho de 1963. Moro em
Cornélio Procópio, também no Paraná. Sou
propagandista do Aché e entrei em 1986,
sempre atuando no norte velho do Estado.  

JOSÉ JOAQUIM DE MACEDO: Sou mundial-
mente conhecido por Macedo e eu nasci no
dia 21 de fevereiro de 1964, em Picos, Piauí.
Sou originário do campo, da roça mesmo.
Minha entrada no Aché foi no dia 2 de maio
de 88, como propagandista. Estreei na
região Sul do Piauí.

JOSÉ LEIDIMAR FARIA REZENDE: Nasci em
Ituiutaba (MG), em 21 de abril de 65. Sou
propagandista do Aché, entrei em 4 de outu-
bro de 94 e trabalho na região de Uberaba e
adjacências, são 13 cidades.

JOSÉ MERINO NETO: Eu nasci em Porto Ale-
gre (RS), em 11 de julho de 1971. Hoje estou
morando em João Pessoa. Entrei no Aché em
3 de maio de 93, como propagandista. Hoje
sou gerente distrital e faço os Estados da
Paraíba e do Rio Grande do Norte.

JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE: Nasci em
Amaraji (PE), no dia 27 de maio de 1958.
Sou propagandista do Aché e entrei no dia 6
de outubro de 1986.

JOSÉ ROBERTO MARTIOLLI: Nasci aos 3 de
junho de 1958, em Itambé, Paraná. Hoje eu
resido em Curitiba. Eu comecei a trabalhar
no Aché no dia 17 de março de 86, como
propagandista. 
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JOSÉ ROBERTO ZUCCHINI DOS REIS: Nasci em
São Paulo (SP), em 11 de maio de 1960.
Estudei Biologia na Universidade de Guaru-
lhos e depois de formado eu trabalhava de dia
numa empresa de carrocerias e dava aulas à
noite. Foi quando eu conheci o Aché. Deixei
tudo para ser propagandista, começando a
atuar na Liberdade, Aclimação e Centro
velho. Hoje atuo na Vila Mariana e no Hos-
pital da Beneficência Portuguesa. (Pág. XX)

JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA: Nasci em
Boa Viagem, sertão do Ceará, em 18 de
junho de 1950. Vim para São Paulo em
1980 e entrei no Aché em 14 de junho de
1999, como auxiliar de cozinha. (Pág. XX)

JOSÉ VANDERLEI UCHOA CARDOSO: Nasci no
dia 8 de abril de 58, na cidade de São Luís
do Curu, aqui no Ceará. Comecei como
propagandista do Aché no dia 12 de outu-
bro de 90, na região Centro-Aldeota. 

JOSÉ WALDERIDO OLIVEIRA: Nasci em Caru-
aru (PE), em 18 de julho de 1963. Comecei
a trabalhar no Aché como auxiliar, no setor
de empilhar caixas, na produção. Eu passei
por vários setores: pesagem, controle de
qualidade, almoxarifado, embalagem, mani-
pulação de líquido e manipulação de creme,
onde eu estou hoje. (Pág. XX)

JÚLIA GOMES DE SOUZA BONFIM: Nasci no
dia 25 de dezembro de 1945, no povoado
Poço dos Bois, município de Cedro de São
João, em Sergipe. Mudei-me para São Paulo
depois de casada. Trabalho na Pastoral da
Criança desde 1985, na Comunidade Santa
Terezinha, em Guarulhos. (Pág. XX)

LAÉRCIO GUILLARDI JÚNIOR: Eu nasci em
São Paulo, capital, no dia 2 de dezembro de
1960. Sou representante do Aché. Minha
entrada foi em 89. Nessa época, eu era
vendedor, cobrador e propagandista, então eu
tinha que tentar intercalar essas três profissões
em uma só. Hoje eu faço a região do Hospi-
tal das Clínicas, em São Paulo, incluindo o
Instituto de Psiquiatria, o Instituto Central e
o Instituto da Criança. (Pág. XX)

LAFAIETE GODINHO COLARES: Nasci em 19 de
fevereiro de 1962, em Água Boa, Minas Ge-
rais. Sou propagandista do Aché, entrei no dia
2 de maio de 88. Hoje atuo em Teófilo Otoni.

LANGRILIBERTO GOMES: Eu nasci em São
Vicente do Grama, Minas Gerais, no dia 27
de junho de 1961. Comecei a trabalhar no
Aché como propagandista no dia 14 de
janeiro de 97. Trabalho na região hospitalar
de Belo Horizonte.

LEONILDO PESSOA DE AZEVEDO: Eu nasci na
cidade de Sapé, que é uma cidade do interior
da Paraíba, no dia 10 de maio de 1966. Eu
entrei no Aché em 10 de janeiro de 1995.
Sou propagandista em Campina Grande.

LUCIA GOMES DE ALMEIDA: Eu nasci em São
Paulo (SP), em 2 de maio de 1974. Entrei no
Aché em 1991, como ajudante de produção,
com dezessete anos. Nesse tempo, eu con-
segui construir minha casa, comprar meu
carro. Estou fazendo faculdade, cursando
letras. Hoje eu sou operadora de máquina.
LUCIANO DUTRA FERNANDES: Eu nasci no
dia 25 de setembro de 73, em Porto Alegre
(RS). Sou propagandista do Aché e entrei
em 13 de novembro de 1999. Atuo na zona
norte de Porto Alegre até hoje.

LÚCIO FLÁVIO SILVA LIMA: Sou cearense
nascido em Fortaleza, no dia 20 de abril de
1957. Comecei a trabalhar no mercado de
distribuição em meados de 1978, na já
extinta Distribuidora São José. Em 2000,
entrei na Nazária Distribuidora e hoje sou
gerente de vendas. (Pág. XX)

LUIS ANTONIO DE CACIO: Eu nasci no dia 13
de junho de 1956. Por isso é que meu nome
é Luis Antonio – dia de Santo Antônio.
Ingressei no Aché, como propagandista, em
1º de outubro de 1981, fazendo o Centro da
cidade. Cheguei a gerência regional da Filial
Sudeste. (Pág. XX)

LUIZ CARLOS CASSIANO CARDOSO: Nasci em
Santo Anjo, no Rio Grande do Sul, no dia
18 de julho de 60. Sou propagandista e
minha entrada no Aché foi em 4 de abril de
88, sempre fazendo a região das Missões.

LUIS CARLOS MOREIRA LINO: Nasci em 28
de julho de 54, em Álvares Machado, Estado
de São Paulo. Comecei a trabalhar no Aché
em 1987, como supervisor de segurança.
Com a terceirização, abri minha própria
empresa, a Provise Segurança Especial, no
dia 1º de março de 1994. (Pág. XX)

LUIZ AIRTON CORREIA: Eu nasci em Fátima
do Sul (MS), e a data de nascimento é 6 de
agosto de 62. Eu comecei no Aché no dia 10
de julho de 1989, como propagandista,
atuando em Corumbá, Campo Grande e
Bela Vista. Hoje faço a região de Dourados.

LUIZ ANTONIO DUFF AZEVEDO: Nasci em São
Paulo (SP), em 1937. Em 1956, arrumei um
emprego, na Wheaton, americana, uma
importante fornecedora de vidraria para a
indústria farmacêutica. No começo, éramos
os únicos fornecedores do Aché. (Pág. XX)

LUIZ FERNANDO MIOT: Eu sou de Caxias do
Sul (RS), nasci em 26 de novembro de 55.
Minha entrada no Aché foi em 22 de agosto
de 83, como propagandista. Na época eu fui
contratado para fazer uma região do interior
de Caxias do Sul. Dois anos depois eu passei
ao cargo de supervisor. Hoje sou gerente
regional na Filial Sul. (Pág. XX)

LUIZ FERNANDO PERIN MARQUES: Sou
nascido em Aramina (SP), no dia 11 de
julho de 1963. Sou propagandista e entrei
no Aché em 11 de setembro de 1995. Eu
residia em Ribeirão Preto e fui contratado
para trabalhar no setor de Bauru. Hoje atuo
em Ribeirão Preto e em Batatais. 

MANOEL GOMES DA SILVA FILHO: Nasci em
Campina Grande (PB) em 22 de setembro
de 69. Entrei no Aché em 1996, como pro-
pagandista, trabalhando em Campina
Grande. Hoje moro e atuo em João Pessoa.

MANOEL GREGÓRIO NEVES SEIXAS: Nasci
em Recife (PE) no dia 10 de março de
1963. Sou propagandista do Aché e entrei
em 16 de fevereiro de 1998, começando
pelo setor de Olinda. 

MANOEL SILVA PACHECO: Nasci em São
Bento do Una (PE), em 27 de julho de 1967.
Sou propagandista e entrei no Aché em 3 de
agosto de 1992. Eu atuo no Alto Sertão de
Pernambuco, ou seja, em Caruaru, Ararip-
ina, fazendo também mais algumas cidades
da Paraíba, como Princesa Isabel e Monteiro.

MARCELINO WICHINHESKI: Eu sou de Rio
Negro (PR), e minha data de nascimento é
28 de maio de 1970. Entrei no Aché no dia
13 de julho de 1998, e sempre atuei na

região de Blumenau. Estou fazendo o curso
de comunicação social.

MARCELO JUSTUS: Nasci em Ponta Grossa,
no Estado do Paraná, no dia 19 de setembro
de 1968. Sou propagandista do Aché, entrei
em 10 de janeiro de 1994, sempre traba-
lhando na região de Ponta Grossa.

MARCELO REIS DE OLIVEIRA: Nasci em 29 de
maio de 1971, em São Paulo, capital. Meu
pai foi transferido para Manaus e toda a
família mudou-se para cá, em 1987. Entrei
no Aché em 14 de julho de 1998, como pro-
pagandista. Hoje atuo em Manaus e Itacoa-
tiara (AM) e em Boa Vista (RR).

MARCELO RENATO BATYRAS: Nasci na cidade
de Apucarana, norte do Paraná, em 4 de
julho de 74. Iniciei no Laboratório Aché no
dia 4 de outubro de 99, como propagan-
dista, fazendo a região norte do Estado do
Paraná. Hoje atuo em Maringá.

MÁRCIA ELIZABETE ZALASIK COBELLIS: Eu
nasci em São Paulo (SP), aos 20 de janeiro de
1965. Eu fiz Serviço Social, na PUC, depois fiz
pós-graduação. Entrei no Aché em 1996, em
janeiro, como assistente social. Hoje cuido da
gerência de benefícios de Recursos Humanos.

MÁRCIA PEREIRA DE ARAÚJO: Eu nasci em
São Paulo, capital, no dia 3 de maio de
1970. Quando eu tinha sete anos, eu falava
que queria ser cientista.  Mas acabei escol-
hendo medicina, porque jamais conseguiria
trabalhar isolada do contato humano.
Estudei na Faculdade de Medicina da USP
de 1988 a 1994. Depois fiz especialização
em Ginecologia e Obstetrícia. (Pág. XX)

MÁRCIO ANTONIO BRITO SANTOS: Nasci em Ca-
riranha (MG), no dia 3 de dezembro de 1957.
Sou propagandista do Aché, entrei na empresa
em 6 de outubro de 1986. Atuo em Belo Hori-
zonte, Contagem, Ouro Preto e Mariana. 

MÁRCIO ROBERTO SORRILHA: Eu nasci no
dia 1º de maio de 1973, na cidade de Soro-
caba (SP). Entrei no Aché em 1º de julho de
96. Sou propagandista e atuo na região de
Sorocaba e São Roque.

MARCOS BALBI DE LIMA: Eu nasci em Ma-
naus, no Estado do Amazonas, em 5 de

junho de 1970. Entrei no Aché em 10 de
agosto de 1992, como propagandista, fazen-
do a área do Centro de Manaus. Hoje sou
gerente distrital e atuo nos Estados do Ama-
zonas, Roraima, Rondônia e Acre. 

MARCOS GABRIEL FELICIANO SILVA: Nasci em
Caruaru, interior de Pernambuco, em 22 de
maio de 1964. Eu vim para Recife em 1990 e
entrei no Aché em 10 de janeiro de 1995. Sou
propagandista na Mata Sul de Pernambuco.

MARIA VALDEREZ DOS SANTOS: Nasci em
Campo Alegre (AL), no dia 1º de agosto de
1956. Comecei a trabalhar no Aché como
embaladeira, no dia 1º de janeiro de 1979.
Passei por todas as áreas de produção: pelo
líquidos, pela pomada, pela embalagens,
envelopamento, comprimido e hipodermia.
Hoje sou analista química. (Pág. XX)

MÁRIO ROGÉRIO GOMES LOYOLA: Nasci no
dia 13 de maio de 1967, em Campo Maior
(PI), no dia 1º de outubro de 1991. Entrei
no Aché no dia 1º de outubro de 1991,
como propagandista. Hoje sou gerente dis-
trital e atuo no Estado do Piauí, do Maran-
hão e no norte da Bahia.

MÁRIO SÉRGIO PEREIRA: Eu nasci em Go-
vernador Valadares, Minas Gerais, em 20 de
julho de 59. Entrei no Aché em 24 de maio de
1982, como propagandista. Hoje sou gerente
regional e atuo nos Estados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Espírito Santo. (Pág. XX)

MARLENE VONO SOARES: Nasci em Populina
(SP), no dia 17 de março de 1958. Comecei a
trabalhar no Aché em janeiro de 1971, como
auxiliar de embaladeira. Depois passei para
auxiliar de carimbagem, para líder de embala-
gem, de expedição até ser promovida para
supervisora de semi-sólidos. Em 1990, passei
para a gerência de almoxarifado. (Pág. XX)

MARLI VONO: Nasci no interior de São Paulo,
em Populina, em 17 de março de 1958. A
família veio para São Paulo de trem e a
mudança veio em um caminhão. Comecei
no Aché como auxiliar de embaladeira, em
fevereiro de 71. Depois trabalhei uns quatro
anos na manipulação e fui trabalhar no con-
trole de qualidade. Então fui promovida a
supervisora de envelopamento e depois a ge-
rente da embalagem de sólidos. (Pág. XX)

MARLON PLOCKI: Nasci no Rio de Janeiro
(RJ), em Botafogo, no dia 12 de dezembro
de 1960. Entrei no Aché em 15 de março de
1982, como propagandista. Meu primeiro
setor foi Ipanema. Hoje sou gerente distrital
e atuo na zona sul do Rio de Janeiro.

MAURA LÚCIA DA COSTA: Nasci em Belo
Horizonte (MG), em 19 de abril de 1964.
Minha família é toda de Minas. Eu comecei
a trabalhar no Aché, com 21 anos de idade,
em 1985, como auxiliar de escritório. Hoje
sou auxiliar administrativa II. 

MAURÍCIO SILVA LIMA: Nasci em Anápolis,
Estado de Goiás, em 9 de junho de 1961. Sou
propagandista do Aché e entrei em 2 de maio
de 1991, atuando nas regiões do Triângulo
Mineiro, no sudoeste goiano e no Alto Par-
naíba. Hoje atuo no norte de Minas Gerais.

MILTON CÉSAR GARCIA PORTOLAN: Nasci em
20 de agosto de 65, em Porto Alegre (RS). Sou
propagandista do Aché desde 1º de setembro
de 89. Faço a região de Gravataí e litoral.

NELSON IGLESIAS VIÑAS FILHO: Sou natural
de Sobral (CE), nasci em 4 de abril de 1969.
Sou propagandista do Aché e entrei no dia
1º de março de 1994. Comecei a trabalhar
na região de Sobral e interior de Sobral. 

NESTOR ARENHART: Nasci em Campinas das
Lições, Rio Grande do Sul, em 1º de março
de 1965. Saí da casa dos meus pais, aos 21
anos, e vim parar em Ji-Paraná, Rondônia.
Sou propagandista e comecei a trabalhar no
Aché em 10 de janeiro de 1991.

NEYGLISON CASARA DA COSTA: Nasci em 5
de abril de 73, em Guajará-Mirim (RO). Sou
propagandista do Aché. Eu comecei trabalhan-
do em Porto Velho, em 9 de outubro de 2000.
Hoje atuo em Porto Velho e em Rio Branco. 

NILO CIPRIANI DA SILVA: Nasci no dia 3 de
março de 1960, em Porto Alegre (RS).
Entrei no Aché em 2 de maio de 88, como
propagandista. Hoje sou gerente regional na
Filial Sul. (Pág. XX)

ODILES JESUS DE FREITAS: Eu nasci em São
Paulo, capital, no dia 30 de maio de 1961.
Entrei no Aché no dia 3 de outubro de 85,
como propagandista. Em julho de 1989, fui
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propagandista do Aché desde março de 99.
Atuo no interior do Estado.

RONALDO JOSÉ NEVES DE CARVALHO: Nasci
em São Paulo (SP), em 22 de maio de 44.
Eu fiz engenharia no ITA, em São José dos
Campos. Em 71, comecei a trabalhar na
Drogaria São Paulo, fundada por meu pai e
outros sócios. (Pág. XX)

ROSANA LAURINO DOS SANTOS: Eu nasci no
dia 9 de julho de 1954, em São Paulo (SP).
Comecei a trabalhar no Aché em 8 de janeiro
de 96. Eu sou pedagoga e atuo no CDI (Cen-
tro de Desenvolvimento Infantil). Sou de uma
família de educadores e me dei muito bem na
área de educação, gosto muito do que faço.

ROSÂNGELA GOMES DA SILVA SOARES: Nasci
em 2 de fevereiro de 1974, em São Paulo,
capital. Comecei a trabalhar no Aché no dia
1º de julho de 1991, como auxiliar de pro-
dução. Hoje sou auxiliar administrativa II.

SANDRA DE OLIVEIRA CAMPOS: Nasci na
cidade de São Paulo (SP), no dia 2 de janeiro
de 1956. Estudei medicina na USP, em 1979,
e me especializei em pediatria. (Pág. XX)

SAULO MOURA DOS SANTOS: Nasci em João
Pessoa, Paraíba, em 15 de novembro de
1967. Comecei a trabalhar no Aché em 12
de novembro de 1997, como propagandista,
no setor de periferia, indo de Olinda até
Igarassu. Hoje atuo no Centro de Recife.

SEVERINO RAMOS ALVES NETO: Eu nasci na
cidade de Cabedelo (PB), no dia 18 de julho
de 1970. Eu sou propagandista do Aché,
entrei no dia 5 de julho de 1994, e atuo em
Teresina e no interior do Piauí.

SHEILA APARECIDA LHOBRIGAT TETAMANTI:

Nasci em Borborema (SP), aos 5 de maio de
1955. Eu estudei enfermagem e fiz especial-
ização em enfermagem do trabalho. Me
formei em 1977 e em 79 eu terminei o curso
de especialização. Desde então só trabalho em
empresa. Entrei no Aché em agosto de 1998.

SUELI ALVES DOS SANTOS VIANA: Nasci no
dia 5 de setembro de 1971, em São Paulo
(SP). Eu entrei no Aché em junho de 97,
como estagiária e depois fui registrada como
assistente social júnior.

TÂNIA REGINA DE BORBA: Eu nasci em São
Paulo (SP), em 2 de abril de 1964. Eu sou
apaixonada pela educação, desde criança eu
tinha o sonho de um dia ser professora.
Hoje me tornei coordenadora pedagógica
do Cecae – Centro Especializado em
Capacitação, Aperfeiçoamento e Educação.
A ligação com o Aché começou em 1999,
quando passou a desenvolver um projeto de
educação dos funcionários.

TEONAS MAURO FERREIRA DOS SANTOS:

Nasci em Teresina (PI), em 4 de abril de
1967. Sou propagandista do Aché, entrei em
13 de outubro de 1992. Eu estreei em
Teresina mesmo. 

VAGNER CASTILHO SILVEIRA: Nasci em São
Paulo (SP), em 23 de outubro de 1955.
Comecei a trabalhar no Aché como propagan-
dista em 1977. Depois fui promovido a super-
visor e a gerente no Rio de Janeiro. Decidi sair
do Aché, em 82, e fiquei 10 anos trabalhando
em vários tipos de empresa, até que senti que
queria voltar. Hoje trabalho no Departamento
de Marketing como gerente nacional de ven-
das. (Pág. XX)

VERA LUCIA BAPTISTA DE SOUZA: Nasci em
Marialva, Paraná, no dia 8 de março de
1961. Entrei no Aché como digitadora, em
20 de outubro de 1990. Tive a oportunidade
de voltar a estudar, então eu fiz pedagogia e
depois pedi transferência de curso para Dire-
ito. Hoje trabalho no Departamento Jurídi-
co, como assistente jurídica.

VICTOR SIAULYS: Nasci em São Paulo (SP),
em 30 de maio de 1936. Em 1965, eu e
mais três sócios começamos com uma
empresa chamada Prodoctor. Depois com-
pramos um laboratório à venda em Santana,
em 1966, onde começamos a desenvolver
alguns pequenos produtos. Assim começa a
história do Aché. (Pág. XX)

WALDEMAR BAPTISTA: Eu nasci em Her-
culândia, no Estado de São Paulo, em 15 de
setembro de 1938. Eu comecei a trabalhar no
Aché no dia 15 de julho de 91, cuidando do
jardim. Hoje trabalho no setor de líquidos.

WALDEMAR GONTIJO SOARES: Nasci em 21
de maio de 1963, na cidade de São Gonçalo
do Abaeté, Estado de Minas Gerais. No

Aché, comecei como propagandista nos hos-
pitais do Centro de Belo Horizonte, em 22
de junho de 1987. Hoje sou gerente distrital
em Belo Horizonte e norte do estado.

WALMOR FAVERO: Sou de origem italiana,
nasci numa cidade no médio vale de Santa
Catarina, chamada Witmarsum, em 17 de
maio de 1961. Entrei no Aché como propa-
gandista em 1° de julho de 1987. Hoje sou
supervisor e atuo no Estado de Santa Catarina.

WALTER THURING: Nasci em Basiléia, na
Suíça, no dia 12 de agosto de 1940. Eu tra-
balhava em uma firma suíça e tive a oportu-
nidade de vir para o Brasil. Cheguei no porto
de Santos em um dia chuvoso, em 1962. E o
resultado é que já estou aqui há 40 anos. Sou
gerente e sócio da Selectchemie, que fornece
matérias-primas para a indústria farmacêutica.

WANDERLEI LOURENÇO DE ARAÚJO: Eu nasci
em uma cidade que fica na Zona da Mata de
Minas Gerais, chamada Santa Rita de
Minas. A data de nascimento é 10 de agosto
de 1967. Sou propagandista do Aché desde
6 de fevereiro de 1995. 

WASHINGTON MOSCON: Nasci em Vila Velha
(ES), em 2 de novembro de 73. Sou propa-
gandista do Aché desde o dia 1º de abril de
1998. Hoje atuo no Centro de Vitória.

WELLINGTON MARQUES DA SILVA: Nasci em
Carpina, interior de Pernambuco, em 30 de
dezembro de 1955. Sou propagandista do
Aché desde o dia 2 de maio de 1988. Faço
todo o Estado de Pernambuco.
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para a supervisão de vendas. Em 17 de janeiro
de 96 fui para a matriz, como gerente de
treinamento. (Pág. XX)

OLISSES LUIS MARMENTINI: Sou natural da
cidade de Erechim, Rio Grande do Sul. Nasci-
do no dia 27 de junho de 75. Sou propagan-
dista desde 1º de junho de 98, sempre traba-
lhando na área central da cidade de Manaus.

ONALDO SEGUNDO PEREIRA DE QUEIRÓZ:

Sou natural de Patos, na Paraíba, e nasci em
14 de maio de 69. Sou propagandista do
Aché e entrei em 1998, fazendo o interior da
Paraíba. Hoje faço também a capital e inte-
rior do Rio Grande do Norte.

OSMAR PEREIRA SOARES DE OLIVEIRA: Nasci
em 20 de julho de 1943, em São Paulo
(SP). Estudei medicina na PUC de Soroca-
ba. Me formei em 1969 e me especializei
em ortopedia. (Pág. XX)

OSVALDO LUIS LOPES DE SOUZA: Nasci em
Campinas (SP), em 8 de março de 1968. Sou
propagandista do Aché e entrei no dia 18 de
julho de 1998, sempre atuando em Campinas. 

OSVALDO MELO LIMA: Eu nasci no dia 22 de
novembro de 1974, em Guarulhos (SP). Eu
entrei no Aché em 91 como auxiliar de pro-
dução, depois passei para manipulador, e
hoje sou inspetor de qualidade. 

PAULO CÉSAR ROCHA: Eu nasci na cidade de
Campinas (SP) no dia 1º de outubro de 1968.
Sou advogado e comecei a trabalhar no Aché
no dia 1º de agosto de 1997, como propagan-
dista. Atuo em Campinas e em Indaiatuba. 

PAULO PANARELLO NETO: Nasci em São Cae-
tano do Sul (SP), em 28 de novembro de
1949. Mudei-me com minha família para
Goiânia e, em 1985, abri a Distribuidora Far-
macêutica Panarello Ltda.. Nessa época,
começamos a parceria com o Aché. (Pág. XX)

PAULO RODRIGUES DE ALMEIDA: Nasci em
15 do oito de 1966 na cidade de Apucarana,
Paraná. Eu entrei no Aché no dia 2 de maio
de 1995. Sou propagandista e comecei meu
trabalho em Paranavaí. 

PAULO ROGÉRIO CARVALHO: Nasci em 19 de
agosto de 71, em Santa Cruz do Rio Pardo,

Estado de São Paulo. Eu entrei no Aché no
dia 4 de outubro de 1994, como propagan-
dista. Hoje faço as cidades de Itu, Salto,
Indaiatuba e Itupeva, interior do Estado.

PAULO QUEIROZ MARQUES: Nasci no dia 4 de
fevereiro de 1921 – tenho 81 anos –, em Ita-
berá, no Estado de São Paulo. Estudei na Facul-
dade de Farmácia e Odontologia, que foi ane-
xada à USP. Em 1963, fui para a Drogamérica
e passei a me dedicar à manipulação magistral.
Em 1999 fundei a Sociedade Brasileira para a
Preservação da História da Farmácia. (Pág. XX)

PAULO SÉRGIO CAVALCANTI DO EGITO: Eu nasci
em 18 de novembro de 1970, em Campina
Grande, na Paraíba. A minha cidade é conhe-
cida no Brasil como o maior São João do
mundo. Sou representante do Aché desde
1996. Já trabalhei em muitas cidades do inte-
rior. Atualmente faço só Campina Grande. 

PEDRO ANDRÉ JÚNIOR: Nasci em 29 de abril
de 1936 na cidade de Dores do Indaiá, em
Minas Gerais. Comecei a trabalhar na Dro-
gasil, em 1951, como menino de entrega.
Passei a balconista, a subgerente até chegar à
gerência de loja. Hoje sou assistente geral de
compras. (Pág. XX)

PEDRO ANTONIO DA SILVA: Nasci em 22 de
junho de 54, em Mairiporã (SP), na fazenda
dos meus avós. Eu mudei para São Paulo em
1968 e, em 7 de outubro de 91, eu ingressei
no Aché, como propagandista.

PEDRO LUIZ FIGUEIRA GIMENES MARTINS:

Eu nasci em Votorantim (SP), no dia 7 de
abril de 1964. Comecei a trabalhar no Aché
como propagandista no dia 13 de março de
1995. Hoje sou gerente divisional e atuo na
região de Sorocaba.

RAIMUNDO ELDEN CASTRO PINHEIRO: Eu
nasci no dia 10 de agosto de 1970, no Serin-
gal Novo Brasil, município de Lábrea, inte-
rior do Amazonas. Sou propagandista do
Aché e comecei no dia 13 de julho de 1998.

REGINA CÉLIA DA SILVA FREITAS: Nasci em
São Paulo (SP), na Freguesia do Ó, em 16 de
dezembro de 1957. Eu sou assistente social,
graduada pela Faculdade Paulista de Serviço
Social. Entrei no Aché em 2002, como estag-
iária, e hoje sou assistente social da empresa.

RENATO ANTONIO PIAIA: Eu nasci em Água
Doce, Santa Catarina, no dia 15 de outubro
de 1960. Sou propagandista e entrei no
Aché no dia 3 de janeiro de 1991. Meu
primeiro dia de trabalho foi em Porto
União. Hoje atuo em Joaçaba.

RICARDO ANTONIO RODRIGUES NASCIMENTO:

Eu nasci em 9 de outubro de 1966, na
cidade de Campina Grande, interior da
Paraíba. Sou propagandista do Aché desde
13 de julho de 1998.

RICARDO ANTONIO SOARES CASTRO: Eu sou de
São Luís do Maranhão e nasci no dia 3 de
novembro de 1967. Sou propagandista do
Aché, desde 1º de abril de 96. Hoje atuo em
São Luís e na região central do Maranhão.

RICARDO DE ANDRADE: Nasci em Campinas
(SP), em 23 de dezembro de 1972. Sou for-
mado em administração de empresas e tra-
balho como propagandista do Aché. Entrei
com 24 anos, em 1997. Atuo em Campinas.

ROBERTO ANTONIO GONÇALVES DIAS: Eu
nasci no dia 20 de agosto de 1960, em Lon-
drina (PR). Sou propagandista do Aché e
minha entrada foi em 2 de maio de 1988,
começando a trabalhar na região de Londri-
na, onde atuo até hoje.

RODRIGO DA CRUZ GOUVEIA DE ALMEIDA:

Nasci no dia 8 de fevereiro de 74, em Recife
(PE). Entrei no Aché em 1º de julho de 1997.
Sou propagandista e comecei fazendo o setor
de periferia da capital e algumas cidades vizi-
nhas, como Jaboatão dos Guararapes. 

RODRIGO COELHO DE CARVALHO GÓES: Nasci
em 12 de janeiro de 1971, no Rio de Janeiro
(RJ). Moro no Rio de Janeiro, no bairro
Recreio dos Bandeirantes. Sou propagan-
dista e entrei no Aché em 15 de julho de
1998, sempre trabalhando em Ipanema.

RODRIGO SANTOS DE ALVARENGA: Nasci em
15 de dezembro de 1972, em Muriaé, Minas
Gerais. Comecei a trabalhar no Aché em 15
de julho de 1997, como propagandista,
atuando no Centro de Niterói. Hoje faço as
cidades de Vitória, Serra e Aracruz.

ROGÉRIO GUIMARÃES PEREIRA: Nasci em
Sorocaba (SP), em 25 de abril de 1973. Sou
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ACHEANO: Colaborador do Aché.

BLISTER: Cartela, transparente ou não,
onde são acondicionados, separada-
mente, os comprimidos, drágeas e cáp-
sulas.  É colocada dentro dos cartuchos.

BPCS  (BUSINESS PLANNING CONTROL SYS-

TEM): Software de programa integrado,
que permite o controle de todo o proces-
so da empresa. 

BULA: Impresso colocado dentro do car-
tucho, com todas as informações técnicas
do produto, necessárias ao médico e ao
paciente.

CARTUCHO: Embalagem de papel-cartão,
onde é acondicionado o medicamento,
juntamente com a bula.

EMBALADEIRA OU AUXILIAR DE EMBAL-

AGEM: Profissional responsável pela
embalagem manual dos produtos.

ENCARTUCHEIRA: Máquina na qual os
cartuchos são montados e os medica-
mentos são embalados automaticamente.

ENVASE: Termo utilizado para a colo-
cação de produtos dentro de uma embal-
agem, como frascos, bisnagas etc.

ENVELOPAMENTO: Setor da produção des-
tinado ao acondicionamento dos medica-
mentos sólidos (comprimidos, cápsulas ou
drágeas) nas embalagens (blisters).

FITOMEDICAMENTO: Medicamento pro-
duzido à base da extração de plantas.

HIPODERMIA: Setor da produção destina-
do  à fabricação de injetáveis (ampolas).

LITERATURA MÉDICA: Material impresso
distribuído à classe médica, com infor-
mações sobre o produto e outros temas
relacionados.

LÍQUIDOS: Setor da produção destinado
aos medicamentos líquidos, como xaropes.

OPERADOR DE MÁQUINA: Profissional
responsável pela operação dos equipa-
mentos utilizados para a fabricação dos
medicamentos. 

PONTO DE ENCONTRO: Local rotineiro de
reunião dos propagandistas de um setor
geográfico e seus supervisores.

PROPAGANDISTA: Também conhecido
como representante comercial, é o
profissional que divulga os produtos do
laboratório junto aos médicos. Antiga-
mente, ele também vendia e fazia
cobrança nas farmácias.

ROTULADEIRA: Máquina usada para colar
os rótulos nas embalagens dos produtos.

SEMI-SÓLIDOS: Setor da produção desti-
nado à fabricação de medicamentos como
cremes e pomadas.

SÓLIDOS: Setor da produção destinado
aos medicamentos sólidos, como
comprimidos, cápsulas e drágeas.
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Glossário

NAS HISTÓRIAS DESTE LIVRO, APARECEM ALGUMAS EXPRESSÕES

PRÓPRIAS DO DIA-A-DIA DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. AFINAL CADA

UNIVERSO PROFISSIONAL DESENVOLVE SEU PRÓPRIO VOCABULÁRIO. 
A SEGUIR, TRAZEMOS O SIGNIFICADO DOS TERMOS MAIS CITADOS.
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