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PONTOS DE VISTA NO FEMININO

Comecemos por falar da Rita Ferraz 
da Costa. Como nos pode descrever 
o seu percurso até chegar ao FERRAZ 
LYNCE?

O meu percurso profissional começou no Fer-
raz, Lynce, Especialidades Farmacêuticas, S.A. 
em 2004. Licenciei-me em Economia na Univer-
sidade Nova, sou casada, mãe de quatro filhos e 
tive o privilégio e o gosto de poder ficar em casa 
com eles, a tempo inteiro até o mais novo entrar 
para a escola, com quatro anos. 
As empresas da família - o Ferraz Lynce, a Far-

mácia Internacional e o Laboratório Iberfar, 
foram sempre faladas em casa dos meus avós 
paternos, com quem tive uma relação muito 
chegada, desde pequena e, desde pequena 
me interessaram, me despertaram curiosidade 
e atenção.
O interesse, que sempre me acompanhou, a 

opção de ficar em casa com os meus filhos, que 
teve como consequência chegar a uma idade 
já difícil para trabalhar por conta de outrem e, 

ainda, ou até principalmente, o querer dar con-
tinuidade ao trabalho realizado pelas gerações 
anteriores e o acreditar que somos capazes de 
investir na perpetuidade das empresas levaram-
-me a estar aqui.

Já no FERRAZ LYNCE, que mais-valias este 
trabalho veio acrescentar à profissional que é 
atualmente?
O trabalho é uma fonte de aprendizagem 

muito poderosa e muito abrangente. Comecei 
por me dedicar à área do marketing e vendas, 
depois à área dos Recursos Humanos e, final-
mente, à área financeira acabando, assim, por 
conseguir tomar conta do todo.
O cuidado com os produtos, a forma como se 

comunica, as imagens e os slogans publicitários 
são uma ótima forma de nos fazer crescer, de 
nos fazer ser atentos, briosos e, claro, criativos. 
Tudo isto tem influência direta nas vendas e é 
por essas que lutamos, com cautela e ambição 
e, conscientes que temos de fazer sempre mais 

e melhor, que há sempre essa obrigação e, essa 
oportunidade.
A proximidade com a equipa, com as várias 

áreas de suporte e com a Administração tem 
sido muito enriquecedora, com uns aprende-
mos como fazer, com outros o que não fazer, 
com outros ainda percebemos que é necessá-
rio mais acompanhamento ou, que não estão 
na área certa ou, inclusivamente,  que não são 
de fiar, ou que não querem trabalhar ou que 
querem e fazem o seu melhor ou que merecem 
ser promovidos ou que merecem um prémio, 
enfim uma diversidade imensa que, como é 
natural, nos obriga a tomar decisões e, é aqui 
que elas são mais difíceis de tomar, há que 
ponderar, ser objetivo, sensato e justo e depois 
atuar. Somos uma empresa pequena, não 
temos margem para não lutar por uma equipa 
coesa, capaz e responsável. 
No que se refere à área financeira o FERRAZ 

LYNCE tem sido sempre uma empresa sólida 
e sã, conto que assim se mantenha. Sinto-me 

FERRAZ LYNCE:  
“EMPRESA SÓLIDA E SÃ”

Vontade e resiliência são as palavras de ordem do FERRAZ LYNCE: uma referência no mercado farmacêutico em Portugal.  
Rita Ferraz da Costa, Executive Board Member da empresa, considera que o seu trabalho tem sido uma fonte de aprendizagem 

constante, abrangente e poderosa. Embora tenha sido um período complexo devido à pandemia, o ano de 2021 é encarado com o 
otimismo tão caraterístico de todas as gerações que por lá passaram.

confortável a desempenhar as funções que me 
estão confiadas, sinto que adquiri conhecimen-
to, experiência, que desenvolvi competências, 
maturidade e, que estarei sempre a aprender, o 
que é aliciante.

Uma empresa com mais de 95 anos de expe-
riência, o FERRAZ LYNCE é uma referência no 
mercado farmacêutico em Portugal, diferen-
ciando-se pela ética, rigor e qualidade que se 
destaca em toda a sua atividade. Ao longo de 
todos estes anos, como destaca a evolução da 
marca até ao dia de hoje? Na cronologia de 
sucesso, quais foram os marcos mais signifi-
cativos?
O FERRAZ LYNCE tem vindo a perder dimen-

são, a verdade é esta. Representamos há muitos 
anos, e aliás foi assim que começámos, empre-
sas estrangeiras em Portugal e, graças a um 
trabalho rigoroso e com retorno continuamos 
a fazê-lo. Promovemos, durante muitos anos, 
também, segundas licenças de empresas estran-
geiras sedeadas em Portugal. Esta grande parte 
da nossa atividade começou a reduzir-se desde 
2000, com a entrada dos medicamentos gené-
ricos, até que em 2018 deixámos de promover a 
última segunda licença que tínhamos no nosso 
portfólio. 
Representámos, no mercado dos anti anémi-

cos, quer no ambulatório, quer no hospitalar, 
uma empresa Suíça durante várias décadas 
com excelentes resultados e grande reconhe-
cimento, contudo essa empresa adquiriu uma 
empresa internacional que detinha uma filial em 
Portugal a quem foram dados, para promoção, 
todos esses produtos. Esta perda foi muito dura, 
1/3 da nossa faturação, em 2011, obrigando-nos 
a duas reestruturações consideráveis, quer a 
nível da equipa de ambulatório, quer da equipa 
hospitalar. Foi complicado, foi um marco muito 
difícil que nos obrigou a fazer o que tem que ser 
feito, a agarrar com unhas e dentes o que temos, 
a trabalhar para aumentar o nosso portfólio 
com produtos de qualidade, diferenciadores e 
que vão ao encontro das necessidades de uma 
população que se preocupa, cada vez mais com 
o seu  bem estar e também, infelizmente, cada 
vez mais envelhecida. Tem sido difícil, mas causa 
nenhuma é impossível, é preciso ter vontade e 
resiliência. Há que aproveitar a adversidade para 
pensar, refletir, criar, inovar e trabalhar melhor. 
Acho que a marca FERRAZ LYNCE é uma marca 
de sucesso, temos feito por isso e somos reco-
nhecidos por isso e, isso é gratificante.

O compromisso do FERRAZ, LYNCE é fornecer 
uma gama alargada de produtos e serviços, 
com elevados níveis de qualidade. De que 
produtos e serviços estamos a falar e quais 
os fatores diferenciadores que os destacam 
perante um meio que é, e cada vez mais, com-
petitivo?
Os nossos produtos são produtos com um bom 

grau de diferenciação. Uns porque são únicos no 
mercado, outros pela liderança dentro da classe, 
posição conquistada pela qualidade do produ-
to, pela eficácia e pela consequente confiança 
por parte da classe médica e, pelos sucessivos 
“liftings” que o têm mantido em forma e a cres-
cer, já com 47 anos de mercado, outros porque, 
embora sejam suplementos alimentares, são 
produzidos como se de medicamentos se tra-
tassem, ou seja, de acordo com as boas práticas 
de fabrico da indústria farmacêutica, outros por-

“PREOCUPAMO-NOS 
EM TER UM PORTFÓLIO 
DIVERSIFICADO, 
ADEQUADO ÀS 
NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO, PROMOTOR 
DE SAÚDE E BEM ESTAR 
SEMPRE COM O SELO 
DE QUALIDADE DE 
EXCELÊNCIA”
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que embora sejam produtos de uso estabeleci-
do têm dispositivos, neste caso inaladores, ino-
vadores, outros por serem inovadores no modo 
de ação e, ainda outros que serão lançados em 
2021 e 2022; dois MTPB, medicamentos tradicio-
nais à base de plantas, inovadores no estatuto 
com indicação em especialidades onde temos a 
vantagem de já termos experiência. Preocupa-
mo-nos em ter um portfólio diversificado, ade-
quado às necessidades da população, promotor 
de saúde e bem estar sempre com o selo de 
qualidade de excelência. O mercado está, cada 
vez mais saturado, se não formos criativos, mini-
mamente diferentes, se essas diferenças não nos 
trouxerem vantagens comparativas e se não 
prestarmos um serviço de qualidade, teremos os 
dias contados, o que não se pretende.

Vivemos nos dias hoje com um sentimento de 
incerteza devido à pandemia da COVID-19 que 
se instalou de forma global e muitas foram as 
mudanças sociais e económicas que recaíram 
sobre as pessoas e consequentemente sobre 
os seus negócios. No caso do FERRAZ, LYNCE, 
qual foi o impacto destas mesmas consequên-
cias no seio da empresa? 
O impacto foi grande e, com o propósito de o 

minimizar temos vindo a agir com calma, pon-
deração e respeito pela situação de cada um e 
de todos. As pessoas sentiram-se bem acompa-
nhadas, recorremos ao teletrabalho, as reuniões 
foram frequentes e abrangentes por forma a 
acautelar o bom funcionamento da empre-
sa num contexto tão diferente e inesperado, 
a força de vendas esteve a trabalhar via web 
durante 10 semanas quer na visita ao médico 
quer na visita à farmácia. Retomámos a visita 
presencial em Junho, foi muito duro ter a força 
de vendas “em casa”, durante dois meses e meio, 
para todos! O mês de Maio foi o pior mês em 
termos de vendas, muito fraco mesmo, mas 
ainda assim aguentámo-nos sem recorrer ao lay 
off. Aproveitámos, durante este período, para 
reforçar as formações, quer de vendas, quer dos 

produtos, quer de farmacovigilância, quer de 
team building com o propósito de fortalecer a 
equipa que se depara, agora, com um terreno 
mais difícil e cheio de limitações. Acabaremos o 
ano com algum desvio, não desprezável, face ao 
orçamentado, o que não é surpreendente, mas 
inferior ao esperado, o que é positivo.

O que foi realizado até então para que a se-
gurança e saúde pública fosse protegida, mas 
sem, ainda assim, descurar aqueles que são os 
serviços prestados pela empresa?
Temos cumprido escrupulosamente as orien-

tações da DGS, todos os cuidados têm sido 
tomados, o respeito pelo trabalho é muito e 
pelos profissionais de saúde absoluto. Estamos 
a trabalhar com vontade, empenho sem nunca 
esquecer que é essencial contribuir para a miti-
gação desta pandemia. Até à data não tivemos 
ninguém infetado, fruto de sorte, ajuda sempre, 
e de cuidado.

Neste «novo normal», que dinâmica está a 
ser preparada na atividade do FERRAZ, LYNCE, 
para o futuro próximo 2021?
Vislumbramos alguma luz ao fundo do túnel a 

partir do segundo semestre de 2021. Até lá pre-
tendemos manter o registo atual, tem corrido 
bem! A partir do momento em que nos sinta-
mos mais confortáveis com esse “novo normal” 
começaremos a promover os nossos produtos 
de forma mais ativa, presença em congressos, 
organização de sessões clínicas, formação nas 
farmácias, reuniões com líderes de opinião, etc., 
tudo o que deixámos de fazer e que sabemos 
ser importante retomar, para melhor trabalhar.

Qual continuará a ser o papel prestado pela 
Rita Ferraz da Costa no suporte desta dinâmi-
ca?
Conto poder continuar a acrescentar valor à 

empresa, fazê-la crescer sem envelhecer, de 
forma a que se mantenha saudável e apelativa 
no mercado. ▪
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Primeiramente interessa perceber quem 
é a Joana Ferraz da Costa enquanto 
pessoa e profissional. O que nos pode 
contar sobre o seu percurso até chegar 

ao IBERFAR?
Nasci em Lisboa em 1979 e sou a terceira de qua-

tro irmãs. Sou casada e mãe de três filhos. Licen-
ciei-me em Economia pela Universidade Católica 
Portuguesa e posteriormente tirei um Mestrado 
em Econometria Aplicada e Previsão no ISEG. 
Comecei a minha atividade profissional como ana-
lista júnior no Departamento de Analise Macro e 
Rendimento Fixo do Banco Santander e, depois de 
tirar o mestrado, fui trabalhar como economista 
no Gabinete de Estudos do Instituto de Gestão da 
Tesouraria e do Crédito Publico (IGCP). Fui também 
assistente da disciplina de Economia dos mestra-

dos da Faculdade de Engenharia da Universidade 
Católica Portuguesa, uma experiência que repre-
sentou um grande desafio e me deu um enorme 
prazer. Depois de mais de dez anos dedicada à 
Economia, a minha grande paixão, achei que tinha 
chegado o momento de me juntar ao grupo de 
empresas familiar. Neste sentido, decidi juntar-me, 
em abril de 2019, à administração das empresas 
do grupo IBERFAR. Recentemente, e com objetivo 
de especializar mais a gestão ao nível de cada uma 
das empresas do grupo, assumi a administração 
executiva do IBERFAR, sendo a empresa do grupo 
à qual dedico a minha maior atenção.

Desde 1951 o IBERFAR presta serviços num dos 
ramos industriais de maior rigor, fabricando es-
pecialidades farmacêuticas para os mercados 

mais exigentes do mundo. Com os constantes 
desafios impostos à indústria farmacêutica, 
quem é hoje esta organização?
O IBERFAR, faz parte de um grupo de empre-

sas nacionais, que cobrem praticamente todo o 
espectro da indústria. Fazem parte do Grupo, no 
setor farmacêutico, o FERRAZ LYNCE, vocacionado 
para a promoção e distribuição de medicamentos 
éticos e de venda livre, o IBERFAR, vocacionado 
para a produção de especialidades farmacêuticas 
para terceiros, e a Alloga-LOGIFARMA, uma plata-
forma logística e de distribuição de produtos far-
macêuticos.
Este grupo de empresas farmacêuticas foi fun-

dado em 1924. O IBERFAR iniciou a sua atividade 
em 1951 e a primeira unidade fabril foi construída 
em 1965. Desde então, as instalações foram sendo 

“O IBERFAR MANTÉM UMA CULTURA 
DE INOVAÇÃO, DE EXCELÊNCIA 
OPERACIONAL E DE MELHORIA 

CONTÍNUA EM TODOS OS PROCESSOS”
Joana Ferraz da Costa pertence à terceira geração da família que fundou o IBERFAR – uma empresa vocacionada para a produção  

de medicamentos sólidos e líquidos para terceiros. Com as suas competências distintivas e os seus objetivos concretos  
e definidos o futuro parece sorrir. Saiba porquê.

constantemente ampliadas por forma a acompa-
nhar o crescimento do negócio. Em 1996, com 
instalações que não possibilitavam a necessária 
expansão, a empresa decidiu adquirir a fábrica 
Merck Sharp & Dohme e em 2003, após o melhora-
mento e renovação das instalações, foi inaugurada 
a nova fábrica.
A principal área de negócio do IBERFAR, é a pro-

dução de medicamentos sólidos e líquidos para 
terceiros, tendo como competências distintivas 
a qualidade, os prazos de entrega e uma grande 
flexibilidade de adaptação às necessidades dos 
seus clientes. 
Para sustentar este desafio, o IBERFAR mantém 

uma cultura de inovação, de excelência operacio-
nal e de melhoria contínua em todos os processos. 
O IBERFAR tem como missão produzir sempre 

melhor, mais rápido e ao menor preço, trabalhan-
do diariamente no sentido de reforçar a sua com-
petitividade e assim conquistarmos novos merca-
dos na área da saúde, nacionais e internacionais. 
Os nossos produtos estão atualmente presentes 
em vários mercados mundiais, como por exem-
plo: Portugal, Espanha, Irlanda, Suíça, Alemanha, 
Austrália e Nova Zelândia, Tailândia, entre outros. 

Quão gratificante tem sido para si trabalhar 
numa empresa com a dimensão do IBERFAR? 
É um enorme orgulho. Principalmente por ser 

uma empresa com quase 70 anos de história, fun-
dada pelo meu avô, e que já vai na terceira gera-
ção! O IBERFAR insere-se num dos setores mais 
exigentes em termos regulamentares e por essa 
razão tem um padrão de qualidade muito eleva-
do. Um dos aspetos para mim mais desafiante é 
poder participar na gestão de uma organização 
que transforma matérias-primas em produto aca-
bado passando transversalmente por todas as 
áreas fabris, e serviços de suporte, em conformida-
de com as exigências do cliente, das boas práticas 
de fabrico e cumprindo com as Normas de Certifi-
cação da Qualidade. 
Atualmente trabalham connosco 119 pessoas e 

é para mim muito gratificante saber que sempre 
honrámos os nossos compromissos e que, para 
além disso, nos preocupamos em proporcionar 
a estas mesmas pessoas um conjunto de outros 
benefícios que contribuem, em certa medida, 
para um maior bem-estar.

É objetivo da empresa que os próximos cinco 
anos sejam baseados na inovação, introduzin-
do no mercado português e outros externos 
produtos que sirvam um universo de consumi-
dores com necessidades de cuidados de saúde 
diferentes das dos últimos 25 anos. Como têm 
implementado esta estratégia? 
Em 2014 levámos a cabo uma reflexão profun-

da sobre o que somos e, principalmente, sobre o 
que teremos de ser para regressar ao caminho do 
crescimento, através da admissão de novos cola-
boradores e do desenvolvimento de novas ativi-
dades muito mais voltadas para a exportação e a 
presença em mercados externos. Tal missão exige 
a deteção de novas oportunidades criadas por um 
mundo em mudança e o estudo de soluções tera-
pêuticas desde a sua conceção, registo e fabrica-
ção até à sua comercialização. Pretendemos, sem 
nunca pôr em causa os princípios éticos que desde 
1924 norteiam estas empresas, passar de uma ati-
vidade centrada no mercado português para uma 
outra crescentemente aberta às oportunidades de 
crescimento que existem noutros países.
O IBERFAR presentemente é visto como uma 

empresa muito competitiva, com excelentes 
prestações nos indicadores críticos, quer a nível 
da Garantia da Qualidade, quer a nível do cum-
primento dos prazos de entrega, o que lhe pro-
porciona um ótimo relacionamento com vários 
clientes de referência. Em termos de mercados, a 
estratégia passa claramente por uma internacio-
nalização tão ativa, ou mais, quanto a que tem 
vindo a acontecer até ao momento, por forma a 
aproveitar as oportunidades externas e reduzir o 
impacto de desenvolvimentos negativos no mer-
cado interno. O volume de exportações continuou 
a aumentar em 2019, tanto em termos absolutos 
como em termos relativos, representado cerca de 
63% do total das vendas (versus 11,4% em 2012). 

Considera que na indústria farmacêutica a ino-
vação tem um impacto positivo na qualidade? 
De que forma? 
Sem dúvida. Apesar da conjuntura difícil, o IBER-

FAR não tem deixado de executar o seu plano de 
investimentos de médio prazo para a moderniza-
ção contínua das instalações e equipamentos. Pre-
tende-se com estes investimentos responder às 
exigências sempre crescentes de certificação de 
instalações e equipamentos, bem como adequar 
a nossa oferta à orientação estratégica da empresa 
focando-se mais para o mercado externo, o qual 
exige equipamentos com maior nível de inovação.
Em julho de 2017 fizemos uma candidatura ao 

Programa Portugal 2020, no sentido de obter 
financiamento para estes investimentos. O projeto 
enquadra se na tipologia de aumento de capa-
cidade instalada e engloba diversas inovações, 
tanto ao nível de processo, quanto de serviço, de 
marketing e organizacional. 

Atravessamos atualmente uma pandemia pro-
vocada pelo novo coronavírus desconhecida até 
então. Muitas foram as empresas que obrigato-
riamente mudaram as suas práticas diárias para 
garantir a segurança e a saúde pública pedidas. 
Tendo em conta a dimensão do IBERFAR, como 
têm lidado com as consequências sociais e eco-
nómicas da mesma?
Tem sido um verdadeiro desafio! Mas com 

calma, ponderação e trabalho de equipa tem 
sido possível adaptarmo-nos e ajustarmo-nos às 
múltiplas exigências que nos têm sido impostas. 

O facto de operarmos no setor farmacêutico, e 
mais concretamente em ambiente GMP, ajudou 
a que a exigência, em termos de novas práticas e 
comportamentos não tivesse de ser tão grande. A 
desinfeção dos espaços, a utilização de máscaras 
nos locais de trabalho e a generalidade das regras 
em termos de higiene e segurança, eram práticas 
que, na fábrica, já nos eram naturais. Obviamen-
te que teve de haver um reforço de todas estas 
práticas e houve regras que nos foram impostas 
que acabaram por representar um grande desafio, 
como por ex. a criação de equipas rotativas e em 
espelho, que implicou a adoção de horários de tra-
balho exigentes que, com o prolongar da situação, 
implicaram um cansaço grande. Apesar de tudo, 
considero que respondemos de forma exemplar 
a este desafio e foi para nós uma vitória nunca 
termos parado. As pessoas foram incansáveis na 
forma como responderam e cooperaram a todos 
os níveis.
No que diz respeito à organização do trabalho, 

na fábrica, naturalmente, não foi possível adotar o 
regime de teletrabalho, tendo sido aplicado par-
cialmente na Garantia e Controlo da Qualidade 
e em maior escala nos serviços de apoio, como a 
Contabilidade, Informática, Logística e RH. 
Em termos de acompanhamento da evolução da 

Pandemia e de comunicação criámos um grupo 
de coordenação que reunia inicialmente quase 
diariamente e, mais tarde, com o passar das sema-
nas e estabilização da situação, semanalmente. 
Ainda hoje vemos necessidade de manter essas 
reuniões numa base semanal.
Ao nível da fabricação, não nos podemos queixar! 

Neste momento podemos afirmar com um eleva-
do grau de confiança que iremos atingir o volume 
de encomendas que tínhamos projetado no início 
do ano. Mantivemos praticamente o ritmo de tra-
balho, naturalmente com um esforço maior, quer 
ao nível das operações, quer no que diz respeito 
ao custo de alguns materiais, nomeadamente o 
álcool, devido à sua escassez. 

Os produtos do IBERFAR estão presentes nos 
mais diversos mercados. Assim, quão impac-
tante se tornou a atual pandemia na atividade 
diária da empresa?
O principal impacto que a pandemia teve na ati-

vidade diária do IBERFAR foi o esforço adicional 
para recuperar os atrasos que resultaram da falta 
de princípios ativos necessários para o fabrico dos 
nossos medicamentos. Atrasos esses que resulta-
ram da paragem prolongada da atividade nos paí-
ses de origem, maioritariamente Índia e China, e 
da dificuldade de transporte pelo fecho dos espa-
ços aéreos e do controlo de fronteiras no espaço 
da UE. Naturalmente que o esforço necessário 
para recuperar esses atrasos, e dar resposta aos 
nossos clientes no menor tempo possível, acabou 
também por trazer custos indiretos. Por último, 
mas não menos importante, o aumento de preços 
de alguns materiais pela escassez no mercado.  

Com o próximo ano à porta, o que podemos 
esperar da Joana Ferraz da Costa e do seu papel 
enquanto Executive Board Member do IBERFAR?
Continuar a trabalhar com brio e afinco no senti-

do de respeitar as solicitações dos nossos clientes 
– quer em termos de qualidade, quer em termos 
de prazos de entrega, e alargar a nossa carteira 
de clientes. Pessoalmente quero continuar a estar 
próxima das pessoas, a crescer e a evoluir com os 
desafios que nos vão sendo apresentados diaria-
mente! ▪
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