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No dia 7 de agosto, o Sincofarma-Rio 
realizará, em parceria com a empresa Vital-
job, um workshop sobre “Gestão Financeira 
de Farmácias e Drogarias”. O treinamento 
faz parte da nova grade de cursos da Enti-
dade, e  chega em um momento em que 
saber gerenciar sua empresa pode significar 
sobreviver ou não às exigências legislativas, 
fiscais e sociais que são impostas.

Conheça os objetivos do encontro

O objetivo do workshop, segundo o 
instrutor  Ricardo Rocha Faria, que é MBA 

Deseja conhecer o caminho para o resultado  
financeiro de sua empresa? Gestão é a resposta

em Gestão de Negócios, é capacitar o 
aluno para exercer e dirigir a função finan-
ceira de sua empresa através de conceitos 
e práticas de técnicas profissionais de ad-
ministração financeira empresarial. 

Para tal, explica Ricardo, o workshop 
será dividido em dois conteúdos, incluin-
do uma parte  teórica e outra prática. Na 
teórica, serão abordados temas como: 
O que é empresa na visão financeira?; 
Como apurar o lucro da empresa?; O lucro 
apurado está sempre disponível para ser 
usado?; Quais as razões que fazem o lu-
cro desaparecer no ciclo operacional?; En-

foque econômico ou Enfoque financeiro?; 
e Análise das demonstrações financeiras. 

Parte prática traz dados concretos

“Na parte prática, focaremos na or-
ganização das contas a pagar e receber; 
na elaboração do Plano de Contas; na 
implantação dos controles de caixa e ban-
cos; elaboração dos Relatórios Financei-
ros (DFC, DRE, Balanço Patrimonial); na 
análise das demonstrações financeiras; e 
elaboração do Plano de Ação para melho-
rar os resultados financeiros”, conclui.



Desde o dia 13 de junho, os interessa-
dos podem enviar contribuições para a con-
sulta pública nº 20/2013 da Anvisa. A pro-
posta de regulamento cria o peticionamento 
exclusivamente eletrônico para a autoriza-
ção de funcionamento (AFE) e autorização 
especial (AE) de empresas.

A AFE ou a AE são documentos neces-
sários para qualquer empresa que atue na 
área dos produtos regulados pela Anvisa, 
tais como medicamentos, cosméticos, entre
outros. Além do peticionamento eletrônico, 
a proposta da Agência prevê a renovação 
automática desses documentos e harmo-
niza os requisitos técnicos que devem ser 
cumpridos pelas empresas e que devem ser
verificados pelas autoridades sanitárias lo-
cais.

Atualmente, o processo de AFE e AE 
é feito manualmente. Além disso, existem 
27 normas sobre concessão, alteração, 
renovação e cancelamento desses docu-

Anvisa abre canal para contribuições 
sobre autorizações de funcionamento

O que dizer dos 
nossos políticos?

Em meio a onda de protestos que 
avança por nosso País, não podemos 
deixar de avaliar aquilo que ainda acon-
tece em Brasília e que acaba ficando em 
segundo plano por conta dos holofotes 
estarem voltados para outros temas, no 
caso, também, o futebol.

Pois que o Plenário da Câmara re-
jeitou a emenda da deputada Carmen 
Zanotto (PPS-SC) à MP 609/13, que 
pedia a inclusão dos medicamentos 
entre os produtos que contariam com 
isenção do PIS/Pasep e da Cofins. 
A referida medida desonera a cesta 
básica. 

Por outro lado, os mesmos depu-
tados acharam por bem aprovar a in-
clusão das fraldas geriátricas entre os 
produtos que contarão com isenção. O 
item consta de emenda dos deputados 
Otavio Leite (PSDB-RJ), Mara Gabrilli 
(PSDB-SP) e Eduardo Barbosa (PSDB-
MG).

Tenho a certeza de que os medica-
mentos pesam muito mais sobre a vida 
de nossos idosos e seus familiares do 
que as fraldas geriátricas. Mas, garan-
te-se assim um breve alento para o con-
tribuinte, que já contava, inclusive, com 
as mesmas fraldas no Programa Farmá-
cia Popular. 

E assim, permanecemos com os 
altos impostos sobre os medicamen-
tos e, na próxima crise, certamente as 
farmácias poderão vir a serem culpa-
das pela insatisfação popular.

O SINCOFARMA-RIO tem partici-
pado sistematicamente das reuniões da 
Frente Parlamentar pela Desoneração 
dos Impostos de Medicamentos e num 
futuro bem próximo será necessário 
a participação de todo o setor, será a 
hora de demonstrarmos nossa força.

Felipe Terrezo
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Protetores solares poderão passar a ser oferecidos à população pelo Programa 
Farmácia Popular do Brasil, criado para fornecer medicamentos essenciais a baixo cus-
to. Projeto de lei com essa finalidade foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais 
(CAS), em caráter terminativo.

O PLS 409/2012, do senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF), inclui os protetores so-
lares na lei que autoriza a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a disponibilizar medicamen-
tos, mediante ressarcimento (Lei 10.858/2004).

Ao justificar o projeto, o autor ressaltou que os protetores solares são importantes 
para evitar câncer de pele e envelhecimento precoce, bem como diminuir a absorção de 
radiação ultravioleta pelo organismo humano e prevenir queimaduras solares. 

Em seu parecer, o senador Casildo Maldaner (PMDB-SC) ressaltou que a proposta 
vai ampliar o acesso ao produto a mais pessoas do que os alcançados pela assistência 
farmacêutica prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Protetores solares podem integrar lista 
do Programa Farmácia Popular

mentos. A consulta pública nº 20/2013 é 
resultado da compilação e revisão dessas 
normas e pretende deixar as regras mais 
claras e concisas.

A consulta pública nº 20/2013 fica aber-
ta para receber contribuições por 60 dias. 
As sugestões devem ser enviadas eletroni-
camente por meio do preenchimento de for-
mulário específico, disponível no endereço: 
http://formsus.datasus.gov.br/site/formu-
lario.php?id_aplicacao=11617.

Sugestões também podem ser enviadas 
pelos Correios: Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária/UNAFE, SIA trecho 5, Área 
Especial 57, Brasília-DF, CEP 71205-050.  
Excepcionalmente, contribuições interna-
cionais poderão ser encaminhadas em meio 
físico para o seguinte endereço: Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária/ Núcleo de 
Assessoramento em Assuntos Internacio-
nais (Naint), SIA trecho 5, Área Especial 57, 
Brasília-DF, CEP 71.205-050
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entrevista

Varejo farmacêutico brasileiro chama a atenção internacional, mas 
precisa continuar atento às mudanças para crescer com equilíbrio

Levantamento da consultoria Brasilpar, 
especializada em fusões e aquisições, es-
tima que as vendas no varejo farmacêutico 
dobrem em cinco anos, atingindo a marca 
de R$ 100 bilhões. Neste ano, em que a 
economia não deve crescer mais que 2,5%, 
o setor deve repetir a taxa de crescimento de 
15%, prevê a empresa. Tais números con- 
tinuam chamando a atenção dos grupos 
estrangeiros.

Em entrevista ao Jornal do Sincofarma-
Rio, o professor da UFRJ e da FGV, Mauro 
Pacanowski, fez uma análise do momento.

De um lado temos o varejo sempre re- 
clamando que as coisas vão mal e do 
outro, projeções como esta. Onde está o 
X dessa questão?

O comerciante é um ser por natureza 
que sempre chora em busca de mais be-
nesses. Por outro lado, este jogo sempre 
está fechado para a concorrência. O silên-
cio é a alma do negócio no sentido de não 
abrir números, custos e receitas. O mercado 
cresce quando a renda per capta aumenta. 
A demanda por produtos como medica-
mentos e beleza se acentua porque existe 
maior acessibilidade e disponibilidade. As  
classes sociais procuram se equiparar den- 
tro de seu meio, buscando aumentar auto- 
estima, vaidade e ego. Neste ponto, a comu- 
nicação de marcas é fator de incremento 
social e diferenciação. Portanto, o mercado 
brasileiro está inserindo maior quantidade 
de pessoas que usufruem seus ganhos en-
trando no mercado consumidor. O acesso 
às farmácias é rápido e prático o que facilita 
a maior aproximação com o consumidor. 
Estamos numa fase de aumento de lança-
mentos de novos produtos, maior apelo para 

“cuidados” da pele, corpo, cabelos, etc., 
e com maior educação e maior consumo de 
higiene, o que leva este setor a maiores ven- 
das. A expansão do receituário é outro pon-
to de incremento das vendas. Portanto, a de-
manda está inflando pelo muito tempo que 
ficou reprimida, principalmente nas clas- 
ses menos favorecidas.

As fusões continuam. Como isso afeta 
a curto, médio e longo prazo o varejo na-
cional? 

Todo mercado tem seu tempo de matu-
ração. Até aqui tínhamos um nível de exigên-
cia menor, tanto quanto a produtos quan- 
to a serviços, como, por exemplo, atendi- 
mento das necessidades. As fusões obri-
gam empresas a consolidar seus proces-
sos, melhorar o nível de recrutamento e se- 
leção de pessoas, racionalizar custos, pro- 
fissionalizar setores e departamentos, plane- 
jar presente e futuro, criar metas claras e 
factíveis, enfim, aprimorar gestão dos negó-
cios. Portanto, o varejo vai se beneficiar pe- 
la troca de experiências, investimentos e no- 
vas práticas de administração/marketing e 
vendas. A tendência não é fechar o mercado 
para somente redes, mas sim termos a pul-
verização do setor com pequenos comer- 
ciantes só que agora mais especializados, 
se quiserem permanecer rentáveis. A convi- 
vência entre grupos e independentes tende 
ao trabalho mais segmentado e excelente 
oportunidade da associação de indepen-
dentes, se aceitarem entender o trabalho 
em conjunto, e de forma disciplinada e or-
denada na busca da eficiência. Outro ponto 
importante é o trabalho fundamental da dis- 
tribuição, pois ela mantém o pequeno quan- 
do financia suas vendas/compras e melho- 

ra sua eficiência logística. O maior agrupa-
mento não é favorável inclusive aos gran-
des produtores, pois eles acabam sendo 
pressionados pelas redes com relação a ma- 
iores prazos/descontos e formas de comer-
cialização. A pulverização pode ajudar na 
elasticidade horizontal e maior disponibi-
lidade de produtos. Por um lado, existe a 
avaliação por faturamento e neste caso as  
grandes redes se beneficiam. Por outro, es-
tá a estratégia de horizontalização e pene-
tração em maiores áreas de concentração 
de consumidores o que melhora o volume 
de vendas e a não-dependência do grande 
varejo que pode aumentar a rentabilidade.

Estes números refletem, obviamente, 
o desempenho das grandes redes. Como 
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fica o pequeno varejo independente no 
meio desse fogo cruzado? 

Estes números refletem o mercado com 
a exceção de que o pequeno se recusa a 
integrar a malha de dados e informações 
vitais para as estratégias corporativas das 
quais eles poderiam se beneficiar, mas co-
mo ficam nos casulos não usufruem das 
ações promocionais e melhores negócios. 
O pequeno pode continuar pequeno, mas 
não pode se esconder e não participar do 
mercado como importante multiplicador de 
pontos de vendas. Como os maiores play-
ers fornecedores não os enxergam como 
parceiros, não os agregam no mix de atendi-
mento e melhores condições. Este trabalho 
acaba sobrando para o distribuidor, que tem 
limitado suas margens de comercialização 
por um lado e falta de informação técnico-
farmacêutica por outro. Portanto, o pequeno 
varejo só depende de suas atitudes para se 
transformar em grande parceiro indepen-
dente de volume de negócios, porém só se 
beneficiará de uma vantagem competitiva 
se souber aproveitar, por exemplo, de sua 
localização, sua especialização, maior in-
timidade com o consumidor, racionalidade 
nas compras, aprimoramento da tecnologia 
da informação, entre outros fatores.

A entrada destas redes estrangeiras  
forçará uma mudança na legislação bra- 
sileira ou elas terão que se adaptar ao nos- 
so “modelo”, repleto de limites?

Qual modelo tem o Brasil? Este é o pon- 
to. Temos um modelo híbrido. Este fato deixa 
brechas para se negociar um modelo que, 
aí sim, pode ser prejudicial aos pequenos 
porque, sem condições econômico-finan-
ceiras, sem espaço físico nas lojas, sem 

participar da roda de dados e informações 
ficará fora do mercado primário. As estran- 
geiras têm fortes argumentos para modi-
ficar, pressionar e obter adesão para alte-
rações que visem, por exemplo, aumentar o  
mix de mercadorias a serem comercializa-
das e um conceito de farmácia mais ame- 
ricanizado. Investir no Brasil sempre será um 
bom negócio enquanto tivermos um mer- 
cado consumidor em crescimento. O maior 
problema para elas chegarem em maior nú- 
mero são as constantes RDCs e a discus-
são, até hoje não resolvida, entre Conselhos 
de Farmácia, Medicina e Varejo. A oportuni-
dade é fantástica para estes entes se unirem 
e trabalharem um modelo que beneficie a 
relação, principalmente, entre médico/far-
macêutico/empresário e consumidor. 

A CVS tem um modelo incrível chamado 
Day Clinic. Porque não trazê-lo e disseminá-
lo? Porque não negociar com os Conselhos 
e implantá-los aqui? São pontos que todos 
os executivos do setor devem debater. A 
mudança de mentalidade do empresário 
deve ser um ponto importante, pois ele pre-
cisa se reciclar e dialogar para que o setor 
cresça e amadureça.

Também estamos vislumbrando o des-
gaste do setor, principalmente na Europa, 
podendo citar Portugal. Não seria esse o 
início de uma transformação global? 

A Europa tem um mercado maduro, 
com legislação clara e definida e de difícil 
mutação. Como exemplo, na Dinamarca o 
Governo “banca” para o farmacêutico gerir 
uma farmácia em lugares com até 10.000 
pessoas e em perímetros rurais e áreas de 
difícil acesso. Em outros, a farmácia só pode 
ter um proprietário e farmacêutico. Em vários 

países a farmácia tem cunho comunitário 
e venda de poucos produtos de higiene 
e beleza, apenas o essencial. Na Europa 
você está no limite de faturamento, pois lá 
a população passou da fase de consumo 
exagerado e está no consumo racional e 
seletivo. Sendo assim, as grandes redes 
buscam mercados em crescimento para 
equilibrar sua receita e se manter em evo-
lução. 

Mas ainda baseado na pergunta aci-
ma, temos no Brasil realidades extremas, 
podendo ser comparadas a países opos-
tos. A farmácia no Rio não é, nem pode ser 
 a farmácia no sertão nordestino. Ou pode? 
Como nos alinharmos internamente?

As complexidades regionais obrigam 
que tenhamos conceitos diferentes de aten-
dimento das necessidades do consumi-
dor, porém o conceito de farmácia é um 
só. Aqui temos assistência farmacêutica, 
atenção farmacêutica, apoio do farmacêu-
tico, apoio do balconista, serviços dentro 
da farmácia, serviços fora da farmácia, não 
utilização das farmácias como polo agrega-
dor de serviços públicos, enfim, perde-se 
oportunidade de integração entre farmácia, 
governo e população. No interior, a comer-
cialização é mais intimista e nas grandes 
cidades mais formal e impessoal. De outra 
forma temos legislações estaduais e feder-
ais, algumas conflitantes, e liminares com 
liberalização de mix de produtos o que afeta 
concorrência. Portanto, devemos ter uma 
legislação única que vise desonerar o setor 
tributário e definir claramente o que quere-
mos e almejamos como farmácia. Volto a 
indagar que, sem modelo, não existe pro-
gresso e evolução do setor.
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mercado

A chegada do inverno representa novas 
oportunidades de negócios, principalmente 
no nicho beleza. A saúde também requer 
mais atenção e preparo dos atendentes e 
farmacêuticos, para prestar uma boa as-
sistência e orientação aos clientes.

A pele

As temperaturas mais baixas e tempo 
seco, características típicas do inverno, 
agem sobre a pele, deixando-a mais sen-
sível e ressecada, especialmente em áreas 
como rosto, mãos e pernas.

Segundo a médica dermatologista Chris-
tiana Blattner, membro efetivo da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia, reforçar a hidra-
tação é uma medida simples, que ajuda 
bastante. “Existe uma variedade enorme de 
hidratantes no mercado, porém o impor-
tante é que tenham uma alta capacidade de 
retenção de água”. Nesse sentido, aqueles 
hidratantes mais ‘pesados’, tipo pomadas, 
seriam os melhores, mas, de acordo com 
a especialista, não é todo mundo que se 
adapta a este tipo de produto, mais difícil 
de espalhar pelo corpo. O uso do hidratante 
deve ser diário, bem como do protetor so-
lar. “Faça chuva ou faça sol, o protetor solar 
deve ser aplicado diariamente, como me-
dida de proteção contra o envelhecimento e 
o câncer de pele”, orienta a médica.

Outra recomendação da especialista é 
evitar banhos muito quentes e prolongados. 
“A água quente retira a gordura da pele e 
contribui para deixá-la ainda mais sensível. 
Até o sabonete deve ser usado de maneira 
breve”. Para os lábios, protetor labial espe-

cífico evita o ressecamento.

Os cabelos

Os cabelos também sofrem com o in-
verno, pois o organismo produz mais óleo 
para suprir o ressecamento da pele e do 
couro cabeludo. O resultado: raízes oleosas 
e pontas ressecadas. “Cabelos oleosos ten-
dem a cair mais, pois o óleo banha o folícu-
lo do couro cabeludo e atrapalha o cresci-
mento dos fios”, explica a dermatologista. 
Diminuir o número de lavagens do cabelo, 
hábito adotado por muita gente no inverno, 
pode agravar o problema. “Com a lavagem 
conseguimos eliminar esse excesso de ole-
osidade, mantendo os fios mais saudáveis, 
desde que sejam mantidos os cuidados de 
evitar água muito quente e banho muito de-
morado”, orienta Christiana.

Doenças de inverno

Em casos mais graves, o ressecamento 
severo da pele pode gerar sintomas como 
coceira forte, vermelhidão e até surgimento 
de feridas. Estes quadros são bastante 
comuns no inverno, o que faz aumentar 
o movimento nos consultórios de derma-
tologia. “Dermatite seborreica e o eczema 
da dona de casa são alguns dos proble-
mas mais comuns apresentados pelos 
pacientes no inverno”, comenta a médica 
Christiana Blattner.

A dermatite se caracteriza pela coceira, 
descamação e vermelhidão. É comum no 
couro cabeludo, sobrancelhas, barba, peito, 
costas e dobras da pele de pessoas com 

Inverno chega com 
grandes oportunidades 

em saúde e beleza

peles ressecadas. Já o eczema da dona de 
casa surge devido ao uso de produtos de 
limpeza em pessoas com peles sensíveis. 
“No inverno as pessoas usam muito água 
quente, que retira a gordura da pele dei-
xando-a mais sensível à ação de produtos 
como o detergente. Em peles muito sen-
síveis, a ação desses componentes pode 
gerar vermelhidão, ressecamento severo 
e coceira, principalmente na palma das 
mãos e nas pontas dos dedos. A solução 
preventiva é acostumar-se ao uso de luvas 
enquanto se manuseia produtos como de-
tergente, sabão em pó e outros produtos de 
limpeza”, explica a médica.

Estoque abastecido e 
recomendação médica

Caso o cliente chegue com dúvidas 
com relação a algum problema relatado 
acima, é importante sempre recomendar 
que busque orientação específica de um 
dermatologista. 

Outro ponto importante para garantir 
um inverno lucrativo é abastecer o estoque 
com produtos variados e de qualidade, 
e também treinamento específico para a 
equipe.
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A suplementação vem despontando co-
mo uma excelente oportunidade para far-
mácias e drogarias. As grandes redes já des-
cobriram esse caminho, que também pode 
gerar lucro para as lojas independentes. O 
gerente comercial da Midway, Ogival Gim, 
respondeu sobre esse crescimento.

Quanto movimenta hoje, no varejo 
farma, o mercado de suplementação?

O setor de suplemento dentro do mer-
cado farma movimentou, em 2012, R$ 800 
milhões.

A lei obriga que os produtos seja ven-
didos em lojas especializadas e farmácias 
e drogarias. As academias são proibidas. 
Quanto o varejo farma representa em 
pontos de venda para o setor?

Existem cerca de 1500 lojas especiali-
zadas de suplemento no Brasil e hoje, a 
Midway tem uma carteira de clientes de 20 
mil pontos de venda no setor farmacêutico.

Para a farmácia, quais as vantagens 
de trabalhar com o nicho suplentação?

Sem dúvida a rentabilidade, que gira 
em torno de 40% e a credibilidade do cli-
ente comprar em uma farmácia produtos 
com comprovação de eficácia aprovados 
pela ANVISA, já que as lojas especializadas 
vendem muitos produtos importados com 
substâncias sem registros na Agência.

Quanto representa em volume de ven-
das?

Hoje, para a Midway, o mercado farma-
cêutico representa 90% das vendas.

Suplementação: um novo caminho 
de negócios para o PDV farma

mercado

Como trabalhar o nicho nas lojas?
A Midway criou o Espaço Fitness, um 

conjunto de materiais de PDV que facilitam 
o entendimento dos produtos, a principal 
ferramenta é o Promotor Digital, um termi-
nal touch screen onde os consumidores 
aprendem, de forma simples e didática, 
qual o melhor suplemento para o seu ob-
jetivo. Além disso, a Midway faz presença 
constante em tabloides e informativos.

É necessário um treinamento direcio-
nado dos atendentes?

A Midway conta com uma equipe de 15 
nutricionistas, personais e atletas que ro-
dam Brasil realizando treinamento e work-
shops nas redes e farmácias. A informação 
sobre os produtos é o principal obstáculo 
para a massificação do suplemento. 

Qual a projeção de crescimento do 
mercado neste canal para os próximos 
anos? E até o final de 2013?

Desde 2010 o mercado cresce cerca de 
30% ao ano e, por isso, é considerado um 
dos mercados mais promissores para os 
próximos anos.

Como a farmácia pode entrar neste 
mercado?

Exatamente como foi feito com o mer-
cado de dermocosméticos, destacando os 
produtos nas prateleiras, pois são produtos 
de alto valor agregado e com muita infor-
mação. 

Que produtos têm mais destaque com 
o shopper de farmácias e drogarias?

Os shakes para emagrecimento são os 

produtos de maior volume, por já serem con-
sagrados com mais de 20 anos de merca-
do. Atualmente vemos um grande cresci-
mento nas proteínas e energéticos.

Que tipo de treinamento a Midway ofe-
rece às farmácias e drogarias?

Os treinamentos são palestras sobre a 
importância de uma vida e alimentação sau-
dável, introdução básica à nutrição, onde são
exemplificados como agem as proteínas, car-
boidratos e gorduras no organismo, uso com-
binado de alguns produtos para determina-
dos objetivos, como: emagrecimento, ganho
de massa muscular e energia. Além do fator
principal que é a eficácia e aprovação da
ANVISA, modos de produção e finaliza com 
a explicação de alguns mitos sobre o mer-
cado. 

Como está o Brasil no mercado mun-
dial de suplementação?

Nos últimos 10 anos o crescimento 
constante é a principal prova de qualidade, 
credibilidade e rentabilidade do mercado. 
A produção de suplementos nutricionais 
no Brasil está em constante crescimento e 
já leva o país ao segundo lugar no ranking 
mundial (líder são os EUA), o que explica 
o sucesso da categoria com os consumi-
dores na busca de qualidade de vida e uma 
alimentação saudável.



legislação

No dia 3 de junho chegou ao fim a 
vigência da MP 601/2012, que tratava, 
entre outras coisas, da desoneração da 
folha de pagamentos do setor varejista. 
As primeiras informações deram conta 
de que o governo federal pretende reeditar 
a referida medida provisória, afim de dar 
continuidade ao processo. 

A falta de votação no Senado levou ao 
impasse depois da Câmara estender os 
benefícios fiscais aos setores da cons-
trução civil; do comércio varejista, incluin-
do as farmácias de manipulaçao de fór-
mulas homeopáticas; de serviços navais; 
e de outros produtos e áreas inseridos no 
relatório da comissão mista.  

A desoneração da folha isentaria as 
empresas de pagarem a contribuição 
previdenciária patronal de 20% sobre os 
salários dos empregados. Essas empresas 
passarão a pagar alíquotas de 1% a 2%, 
conforme o caso, sobre a receita bruta.

Tributaristas recomendam cautela e 
que o setor varejista só volte a calcular a 
desoneração quando a MP for reeditada. 

As novas regras eram válidas até 31 de 
dezembro de 2014 e davam continuidade 
à meta do governo de redução de custos 
e de valorização da indústria nacional, que 
teve início com as MPs 540/11, 563/12 e 
582/12.  

Desoneração da folha de pagamentos perde a vigência

O Conselho Federal de Farmácia (CFF)  
determinou, através da Resolução n0 574 
quais são os serviços farmacêuticos 
passíveis de serem prestados nos estabele- 
cimentos de varejo, mais especificamente 
com relação à aplicação de vacinas. 

“Art. 2º - É atribuição do farmacêutico, 
na farmácia e drogaria, a dispensação de 
vacinas e a prestação do serviço de apli-
cação desses medicamentos. 

Art. 3º - A responsabilidade técnica do 
farmacêutico para a aplicação de vacinas, 
diante das autoridades sanitárias e profis-
sionais, caracteriza-se pela utilização de 
conhecimentos técnicos e assistência 
técnica, total autonomia técnico-científica, 
além de conduta compatível com os pa-
drões éticos que norteiam a profissão far-
macêutica. 

Art. 4º - O farmacêutico deverá elabo-
rar Procedimentos Operacionais Padrões 

CFF estabelece e regulamenta atividades 
da categoria nas farmácias e drogarias

(POPs) relacionados à aplicação de vaci-
nas. 

Art. 5º – O farmacêutico notificará ao 
serviço de farmacovigilância da vigilância 
sanitária em face da não conformidade da 
qualidade da vacina. 

Art. 6º - Após a aplicação da vacina, o 
farmacêutico deverá fornecer ao paciente/
usuário uma Declaração de Serviço Far-
macêutico e efetuar a devida anotação na 
Carteira de Vacinação. 

§ 1º - A Declaração de Serviço Farma-
cêutico deve conter a identificação do es-
tabelecimento, nome, endereço, telefone e 
CNPJ, além da identificação do paciente/
usuário ou de seu responsável legal, quan-
do for o caso. 

§ 2º - A Declaração de Serviço Farma-
cêutico de que trata o §1º deve conter, ain-
da, no mínimo, as seguintes informações: 
a) nome da vacina; b) informações com-

plementares tais como número de lote e 
validade da vacina administrada; c) orien-
tação farmacêutica fornecida ao paciente/
usuário; d) data, assinatura e carimbo, 
com inscrição no Conselho Regional de 
Farmácia (CRF) do farmacêutico, respon-
sável pelo serviço prestado. 

§ 3º - A Declaração de Serviço Farma-
cêutico deverá ser emitida em duas vias, 
sendo a primeira entregue ao paciente/
usuário e, a segunda, arquivada no esta-
belecimento. 

Art. 7º - Os casos omissos na pre-
sente resolução e as questões de âmbito 
profissional relacionadas serão resolvi-
dos pelo Plenário do Conselho Federal de 
Farmácia.

Art. 8º - Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.”
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associe-se

É consenso que a força de um setor 
econômico depende, obrigatoriamente, de 
sua união. Não basta movimentar milhões, 
gerar empregos e ser essencial à popula-
ção, como é o caso do varejo farmacêutico. 
Acima de tudo, é preciso agrupar interesses 
comuns para construir metas e alcançar ob- 
jetivos. 

E este fortalecimento se dá através das 
entidades de classe, construídas por seus 
associados e por eles representadas. É im- 
possível remar sozinho no mercado. É es-
sencial direcionar as potencialidades de ca-
da um para trilharmos juntos esta jornada. 

O SINCOFARMA-RIO é o nosso barco 
e cada um de nós, remadores. O sindicato 
dispõe de diversos serviços criados para 
agilizar a gestão de seu negócio, além de 
assessoria jurídica permanente e propa-
gação do conhecimento. 

Nossos sócios têm cobertura dos Pro-

Faça sua inscrição e passe a 

usufruir dos benefícios que só 

o seu sindicato pode oferecer.

gramas relativos à Medicina do Trabalho = 
PCMSO e PPRA, com valores reduzidos. 
São efetivamente informados, através de 
comunicados e nosso jornal, sobre as de-
cisões dos órgãos reguladores, dos parla-
mentares e outros departamentos públicos, 
além de toda a movimentação do mercado 
farma. Oferecemos ainda, gratuitamente, 
uma grade de cursos e palestras para em-
presários, gerentes e balconistas em nosso 
auditório.

Sua participação no SINCOFARMA-RIO 
é muito importante para sua empresa, para 
a entidade e para o setor. Venha conhecer 
nossa Sede e ver de perto todos os bene-
fícios que só uma Entidade com nossa 
história pode oferecer.

Associe-se: preencha a proposta abaixo 
e envie com cópia do Contrato Social ou da 
última Alteração Contratual. O boleto com a 
taxa de adesão será enviado por e-mail.

Inscreva-se JÁ!

Sincofarma-Rio oferece serviços 
diferenciados aos seus associados
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impostos

Governo dá mais 12 meses para que varejo exponha 
os impostos nas notas fiscais ao consumidor

O governo federal prorrogou em um 
ano o prazo para o início das punições às 
empresas que não detalharem nas notas e 
cupons fiscais os impostos cobrados na 
venda de bens e serviços. Em seu quarto 
artigo, a MP 620 estabelece que, decorrido 
o prazo de 12 meses, o descumprimento 
da Lei 12.741/12. Somente a partir de 10 
de junho de 2014 passarão a ser aplicadas 
as penalidades previstas no Código de De-
fesa de Consumidor. Enquanto isso, a lei 
está em vigor, mas a ação da fiscalização 
terá apenas caráter educativo.

Pela lei, a apuração do valor dos tribu-
tos incidentes deve ser feita separadamen- 

te para cada mercadoria ou serviço, inclusi- 
ve na hipótese de regimes jurídicos tributá- 
rios diferenciados dos respectivos fabrican- 
tes, varejistas e prestadores de serviços, 
quando couber. Têm de ser informados ao  
consumidor os impostos sobre Operações 
Financeiras (IOF), sobre Produtos Industria- 
lizados (IPI), o relativo ao Programa de Inte- 
gração Social e de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PIS/Pasep), as contri- 
buições para o Financiamento da Seguri- 
dade Social (Cofins) e de Intervenção no 
Domínio Econômico (Cide), além dos im-
postos Sobre Serviços (ISS) e sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Também conhecida como ‘De olho no 
imposto’, a Lei n° 12.741 foi sancionada 
pela presidente Dilma Rousseff, em 8 de 
dezembro de 2012. O órgão regulamenta-
dor da Lei é a SENACON (Secretaria Na-
cional do Consumidor) e o fiscalizador são 
os PROCONs.

Pesou ainda o fato de, até o momento, 
a lei não ter sido regulamentada. Agora, 
segundo o governo, todo esse processo 
está à cargo da Secretaria da Micro e 
Pequena Empresa, que cuidará não ape-
nas da regulamentação, mas também da 
fiscalização da lei.

Dificuldade de adaptação às exigências, principalmente das pequenas empresas, foi a causa do adiamento.
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legislação

Apesar da legislação já endurecida, 
comprar antibióticos nas farmácias poderá 
ficar ainda mais difícil. Isso se depender 
dos parlamentares brasileiros. A Comissão 
de Seguridade Social e Família da Câmara 
aprovou substitutivo do Senado a projeto 
de lei da Câmara (PL 6492/06) que previa 
a prescrição de antimicrobianos somente 
por profissional habilitado, além de exigir 
a apresentação e a retenção da receita nas 
drogarias e farmácias.

O texto original foi aprovado na Câma-
ra há quatro anos, de onde seguiu para o 
Senado. Lá, a proposta sofreu alterações 
que submetem esses remédios ao con-
trole sanitário especial, ou seja, drogarias 
e farmácias terão que registrar as com-
pras, as vendas e o estoque de antibióti-
cos, armazená-los em local especial, entre 
outras medidas. Mais rigorosa, essa deter-
minação é a mesma válida para medica-
mentos psicotrópicos e entorpecentes.

O relator da matéria, deputado Dr. 
Jorge Silva, do PDT do Espírito Santo, ex-

plica que o principal objetivo da proposta é 
combater o fenômeno da resistência bac-
teriana, decorrente do uso indiscriminado 
de antibióticos.

“Principalmente, pensando em relação 
ao uso indiscriminado, diminuindo a auto-
medicação e, consequentemente, isso vai 
diminuir a resistência das bactérias aos 
antibióticos.”

No entanto, para o deputado Mandetta, 
do Democratas do Mato Grosso do Sul, 
que votou contra a aprovação do substitu-
tivo do Senado, a resolução da Anvisa que 
proíbe a venda de antibióticos sem receita 
já é suficiente para resolver o problema da 
automedicação. Mandetta acredita que, na 
prática, o controle sanitário especial in-
centivaria o comércio clandestino desses 
medicamentos.

 “Esse projeto traria um mercado ne-
gro, como se tem hoje em relação aos 
psicotrópicos, porque você tem o apelo do 
psicotrópico para aquelas pessoas que fi-
cam viciadas. Então, você encontra o psi-

cotrópico em feiras, você encontra venda 
clandestina, é um tráfico de drogas muito 
sofisticado. Eu acho que começaria a e-
xistir esse tipo de situação, porque o anti-
biótico ainda é, muitas vezes, muito mais 
utilizado do que o psicotrópico.”

O projeto de lei que torna mais rígidas 
as regras para a venda de antibióticos 
segue para análise na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, sem necessidade de 
aprovação em plenário.

Projeto quer dificultar ainda mais a venda de antibióticos

Voltará a tramitar na Comissão de Cons- 
tituição, Justiça e Cidadania (CCJ) a pro-
posta que acaba com a cobrança de impos-
tos sobre medicamentos, informou a Agên- 
cia Senado. A PEC 115/2011, aprovada em 
2012, estava na pauta do Plenário, mas se- 
rá reexaminada para que sejam medidos 
os impactos na arrecadação dos estados.

O pedido partiu de Francisco Dornelles 
(PP-RJ). Segundo o autor da PEC, Paulo 
Bauer (PSDB-SC), o objetivo é proteger os 
estados. Um dos argumentos é o de que 
a proposta gera prejuízos com a perda de 

PEC que propõe fim de impostos sobre 
medicamentos deve retornar à CCJ

recursos públicos.

Sincofarma já se manifestou  
sobre o assunto

Em janeiro, o Sincofarma-Rio e as de-
mais entidades que representam o seg-
mento em todos estados do nosso país, 
entraram em campanha para se manifestar 
junto ao Senado Federal, a favor da Propos-
ta de Emenda à Constituição 115/11, do 
Senador Paulo Bauer – SC. Na época soli- 
citamos que nossos associados fizessem 

campanha junto aos seus clientes, infor-
mando que os impostos sobre medicamen- 
tos representam 33,9% do valor que os 
mesmos estão pagando e que, se aprova-
da a medida que isenta de impostos os me- 
dicamentos, o preço a ser pago pelos con-
sumidores será reduzido na mesma pro-
porção. 

É hora de retomar a batalha. As mani-
festações devem ocorrer na forma de e-
mail para paulobauer@senador.gov.br, 
pelo site http://paulobauer.com.br/sena-
dor/contato/ e para o presidente da Casa.




