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Perfil

Rui Carrington - OCP Portugal

«A nossa razão de

existir é trabalhar para
o bem-estar do utente»
Um dos grandes dinamizadores do negócio do setor da
distribuição farmacêutica fala à MF sobre o que o passado
lhe ensinou, sobre o futuro, e lança o repto à Indústria
Farmacêutica (IF): "Ainda há muita coisa por fazer".

MARKETING FARMACÊUTICO - Rui Carrington, Presidente do Conselho de Administração da OCP? Administrador?
Rui Carrington - Não é o cargo que interessa, é a pessoa que vive as empresas
que comanda, que tem a incumbência de
criar equipas, motivá-las, coordená-las e
apoiá-las e, no final, tomar as decisões
mais acertadas em cada momento e para
cada situação.
Tenho estas responsabilidades e a preocupação constante de que as equipas estejam
bem comigo e estejam sintonizadas com o
projeto atual ou com novos projetos que
possam surgir. Faço-o há 38 anos, de "portas abertas" a quem tenha interesse no negócio, vontade de aprender e de trabalhar,
espírito de equipa e mentalidade inovadora. Gosto que entrem no meu gabinete e me
desafiem com novas metas ou novas solu-

- Quando, com 21 anos, tomei a meu cargo os destinos da Castilho, esta era uma
grande empresa, um gigante a nível nacional em volume de negócios. Foi o meu primeiro contacto com aquela que é a minha
paixão, a gestão de empresas. O meu avô
tinha falecido (foi o último dos três sócios a
falecer) e a empresa estava sem liderança.
Conhecia as herdeiras, conhecia os quadros da empresa, faltava-me saber se conseguiria gerir uma empresa e as expetativas de sócios e trabalhadores. Assumi essa
liderança com um certo receio de falhar,
mas muito rapidamente percebi que as
pessoas me acolhiam, que precisavam de
um líder e que me aceitavam para o efeito.
Sou pragmático, usei a minha determinação para tomar as rédeas de uma empresa
familiar que fiz crescer com a ajuda das
pessoas que comigo foram formando as

ções. O que interessa verdadeiramente? É
que este negócio é a minha vida.
Aposto que brincou nos armazéns da

equipas ganhadoras necessárias.

Castilho, a empresa antecessora da que
é hoje a OCP Portugal.
- É verdade! O meu avô foi um dos fundadores da Castilho. Ia muito para lá nas
férias, primeiro apenas para estar perto do
meu avô, depois para ajudar e mais tarde
para trabalhar e dirigir a empresa.
De gerente da Castilho a líder da McKesson, uma das grandes empresas na área
da Saúde a nível global. Como evoluiu o
negócio?

grande responsabilidade financeira, que
informatizei e cuidei, sempre com o estigma da minha capacidade e dos resul-

Foi duro, saí de casa dos pais, em Coimbra, e vim desenvolver um negócio com

tados obtidos serem comparados com o
reconhecido sucesso empresarial do meu
avô Augusto Matos.
Ao fim de 12 anos à frente dos destinos da
Castilho, esta já não tinha dívida bancária.
Nessa altura comuniquei à família e aos
sócios que, estando em causa um negócio
de distribuição, com margens reduzidas,
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era preciso investir para ganhar dimensão.
O mercado tinha potencial, mas o investimento era essencial.
Como os sócios de então não eram investidores, tomei a meu cargo uma nova
missão: estudar o mercado europeu e
encontrar soluções de crescimento que
satisfizessem a minha veia de gestor que
quer mais e melhor.
Isto porque conhecia a concorrência de
Norte a Sul do país e entendi que estava
na altura de conhecer os maiores players
europeus. França, Inglaterra e Alemanha,
cada um no seu país, tinham os maiores
operadores. Decidi ir conhecer a forma
de trabalhar dos maiores distribuidores
franceses (a OCP e a Alliance Santé) e
ingleses (a Unichem).
A Unichem?
- Sim, é verdade. Na altura a OCP com o
Duché, a Alliance Santé com o Stefano Pes-

«Este
negócio é
a minha
vida»

sina e a Unichem com o John Kallend como
presidentes.
Depois fiz o trabalho de casa e analisei
a distribuição nacional (ainda controlada pelos contemporâneos do meu avô)
versus a distribuição europeia. Pareceume que estava na altura da internacionalização das empresas do setor e senti
a adesão de uma boa parte das maiores
distribuidoras nacionais.
Era preciso interessar os líderes europeus,
não para comprar apenas a Castilho, mas
sim para dinamizar o setor e trazer para
Portugal a experiência de países maiores
que se interessassem pela aquisição de
quatro ou cinco empresas nacionais, já
com alguma dimensão para a realidade
da altura. Na década de 80, tínhamos um
mercado nacional pulverizado com muitas
pequenas e micro empresas de distribuição
farmacêutica, o que era um bom augúrio de
potencial de crescimento para interessar os
estrangeiros. Para se perceber, nessa altura,
com uma quota de mercado de 5%, a Castilho já fazia parte da "linha da frente" das
empresas de distribuição farmacêutica.
Quais eram as empresas que estavam
com a Castilho nessa possível internacionalização?
- A simbiose foi acontecendo naturalmente com o passar do tempo - impulsionada
por mim, aceito - não houve um movimento concertado inicial. No momento zero, a
OCP França adquiriu a Castilho, no Porto, e
a J.C. Crespo, em Lisboa. A pouco e pouco,
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uma quantidade enorme de serviços à IF e
ela procura-nos cada vez mais para desenvolver ou divulgar novos produtos e novas
técnicas, para que os seus produtos cheguem ao utente no momento, no tempo e
da forma acertados.
Diria que até o regulador já nos reconhece
a qualidade de parceiros do setor do medicamento. Para isso também contribuiu
a constituição da ADIFA - Associação de
Distribuidores Farmacêuticos, que tem
estado muito proativa, com o regulador
e com o governo, permitindo a nossa intervenção em assuntos e decisões de interesse para a distribuição e todo o setor
do medicamento.
Reparo que coloca uma tónica vincada
no utente, na preocupação com o utente.
nos momentos considerados oportunos,
fomos adquirindo mais empresas do setor.

- Dentro do enquadramento legal existente
em cada momento, claro que a tendência e

Porquê os franceses?
- Porque a cultura era mais próxima da
nossa e porque na altura senti que a OCP
França tinha um projeto mais parecido
com o meu e com o que eu almejava para o
mercado nacional.
Mas esta escolha não tira mérito à Alliance
Santé ou à Unichem de então. Conheci-os

a vontade é diversificar o mais possível na
área da Saúde, trabalhando com os parceiros da IF e das farmácias, bem como com
clínicas ou hospitais.
Está comprador?
- As parcerias são sempre desejadas, aprendemos e evoluímos melhor em conjunto do
que cada um para seu lado. Sabemos que
a concentração das empresas é uma tendência natural e permanente e acontecerá
sempre, mas a verdade é que o mercado
português já está bastante concentrado.
A distribuição farmacêutica é um negócio
de margens curtas, altamente regulamentado e com custos muito elevados, pelo
que só com dimensão, produtividade e

bem a todos, respeito-os e sei que sou
respeitado por todos. Ainda hoje, quando
nos encontramos, sou o Rui Carrington
que em 1990, aos 30 anos, na era dos telex
e das grandes distâncias, quis conhecer e
aprender com os negócios dos outros países europeus.
Hoje já nem sequer estamos a falar da
Europa, estamos a falar do mundo.
- É verdade, agora falamos do mundo aqui
bem à mão. Ou seja, comecei por vender
a empresa familiar aos franceses, uns anos
depois estes foram comprados pela Gehe,
a maior empresa alemã do setor, de menor dimensão do que o Grupo OCP França,
mas que era mais rica e estrategicamente
mais organizada. Mais recentemente, os
alemães foram comprados pela McKesson,
que é o maior player mundial de soluções
para a saúde e um dos três grandes grupos
que atuam no mercado americano.
A McKesson é mais do que distribuição.
- Claro. É distribuição, mas também tecnologias de saúde, e-speciality, enfim, um
mundo de negócios a pensar no bem-estar
do utente e do doente.
E é essa a evolução que a OCP Portugal
pretende?

sinergias é que se consegue sobreviver.
Temos de ser cada vez mais eficientes, eficazes e dinâmicos, para prestar um serviço
público de qualidade, ser rentáveis e poder
remunerar o acionista.
Ao longo de todo este percurso, viu a
IF mudar.
- Muito. Até há uns anos atrás, a IF não
nos via como parceiros - eu, pelo contrá-

Quer elaborar?
- A IF, a distribuição e a Farmácia só
fazem sentido para servir o utente. A
distribuição é um elo importante na
prestação do serviço público de acesso
aos medicamentos pelos doentes que
deles precisam.
Que tipo de serviços é que um operador
como a OCP poderá oferecer ao utente?
- A OCP e a restante distribuição não oferecem serviços diretamente ao utente, trabalham com a indústria e as farmácias na
melhoria e otimização das necessidades
do utente.
Se nesta mesa conseguíssemos reunir
um grupo que representasse todos os
decisores da IF, que mensagem é que
teria para eles?
- Que devemos dialogar mais e trabalhar ainda mais em conjunto, com transparência, aproveitando o que se faz de
bom cá dentro e lá fora e continuar a
melhorar e otimizar os processos. Que
só uma estratégia apurada e eficiente de
parcerias e a aposta na qualidade permitirão uma atividade saudável e equilibrada do conjunto dos parceiros, em
benefício dos utentes. t,

rio, sempre a vi e pensei como parceira éramos apenas os distribuidores que lhes
comprávamos a mercadoria e a colocávamos nas farmácias. Hoje já não é assim,
sabemos, nós e eles, que somos parcei-

À queima roupa

ros e que podemos e devemos trabalhar
e desenvolver em conjunto soluções em

Um livro: "No teu deserto", Miguel Sousa
Tavares

prol da saúde pública e do bem-estar do
utente. Hoje, o peso de cada um na cadeia
do acesso ao medicamento está muito

Um filme: "Nove semanas e meia"
Uma viagem: Sri Lanka, em família
Um prato: Lampreia

mais equilibrado e valorizado. Prestamos

