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Governo do Estado reafirma regras
para cartões de crédito e débito
Muitos consumidores não sabem, mas
as lojas não são obrigadas a aceitar outra
forma além de dinheiro em espécie. No entanto, uma vez que se disponha a receber
cheque ou cartão de crédito, o estabelecimento não pode criar restrições para a sua
utilização — exceto no caso de cheque
administrativo ou de terceiros, que o lojista
pode se recusar a receber. A loja não pode,
por exemplo, exigir valor mínimo de compras para pagamento com cartão de débito ou crédito, nem fixar preços diferentes
conforme o meio de pagamento (cheque,
cartão ou dinheiro).
Para garantir o cumprimento da lei já
existente, em âmbito federal, o governo do
Estado do Rio de Janeiro publicou, a Lei nº

6.755, de 15 de abril de 2014, que proíbe
que estabelecimentos comerciais exijam
valor mínimo para compras e consumo
com cartão de crédito ou débito. O descumprimento ao que dispõe a presente Lei
sujeitará o estabelecimento infrator às sanções estabelecidas pela Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor), em seu Artigo 56, aplicáveis
na forma dos Artigos 57 a 60.
Vale salientar que, independente da
nova lei estadual, o consumidor que for cobrado a mais pelo pagamento com cartão,
ou lhe for cobrado um valor mínimo para
a utilização do mesmo, pode exigir seus
direitos, inclusive, denunciando o estabelecimento ao PROCON.

Varejo farma também adere às compras
online facilitando realização de negócios
O segmento de “Cosméticos e
Perfumaria/Cuidados Pessoais/Saúde” já é o segundo maior mercado de
e-commerce no Brasil, arrecadando
mais de R$ 5 bilhões em 2013. Essa
quantia equivale a uma participação de
18% no faturamento do mercado eletrônico, logo atrás apenas de “Moda e
Acessórios”, que detém 19%, segundo
o levantamento Webshoppers, do E-bit.
Somando a operação de Internet
com a física, são mais de 60 mil farmácias e drogarias nos 5,5 mil municípios brasileiros, que fazem do País um
dos maiores mercados farmacêuticos
do planeta, segundo o Conselho Federal de Farmácia (CFF).
Uma classe tão expressiva como
essa não pode ficar de fora das novi-
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dades tecnológicas. O consumidor do
e-commerce leva vantagem porque
pode realizar a pesquisa por cada medicamento, verificação de indicações e
contraindicações, leitura da bula e visualização de similares. Atualmente, as
drogarias físicas também já possuem
um ambiente online de relacionamento
entre farmácias, fabricantes e distribuidores.
Esse recurso tem como objetivo facilitar os negócios entre todos os elos
da cadeia Business to Business (B2B),
com a possibilidade de negociar valores de medicamentos, repasses,
bonificações de vendas, entre outros.
Nesse espaço, em poucos cliques, a
indústria pode propor a negociação e
a farmácia realizar o pedido.

PROCURAMOS SÓCIO
DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA
DE MEDICAMENTOS E
SUPLEMENTOS,
COM SEDE PRÓPRIA E
APROVADA PELA ANVISA AFE EM DIA.
COM REPRESENTAÇÕES DE
PRODUTOS EXPORTADOS PARA
QUASE 70 PAÍSES.
PROCESSO EM FASE FINAL
DENTRO DA ANVISA.

INFORMAÇÕES:
21 98887 8867

VENDO

FARMÁCIA COM
MANIPULAÇÃO
ALOPÁTICA E
HOMEOPÁTICA
PONTO NOBRE DE
BONSUCESSO.
A MAIS TRADICIONAL,
FUNDADA EM 1938.
AFE E AE EM DIA
E SEM PASSIVO.
MONTAGEM ÍMPAR.
INFORMAÇÕES COM
SR. RUY MARINS
TEL.: 2560-3634 /
2270-0015

editorial

Setor de medicamentos envia
proposta para logística reversa
Terminou no da 7 de abril o prazo para
a entrega de propostas de acordo setorial
para implantação do sistema de logística
reversa de resíduos de medicamentos.
Fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes interessados enviaram ao
Ministério do Meio Ambiente (MMA) sugestões que, pelo edital aberto desde outubro,
devem contemplar todas as etapas do ciclo
de vida dos medicamentos. O objetivo é
garantir a destinação ambientalmente adequada de medicamentos e suas respectivas
embalagens, após o uso pelo consumidor.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) define a logística reversa como instrumento de desenvolvimento econômico
e social caracterizado por um conjunto de
ações, procedimentos e meios destinados
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação.
Acordo setorial é um ato contratual, firmado
entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes,
tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do
produto.
Foram entregues pelo setor três sugestões de acordo setorial, que serão analisadas pelo corpo técnico do MMA, por
representantes da indústria farmacêutica,
do comércio e dos distribuidores de laboratórios. Após o parecer e ajustes eventualmente necessários, a proposta final de
acordo setorial será enviada para apreciação do Comitê Orientador para Implantação
dos Sistemas de Logística Reversa (CORI),
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e composto por mais quatro minis-

térios: Saúde; Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior; Agricultura e Abastecimento; Fazenda.”

Números do setor
A organização da cadeia produtiva farmacêutica envolve um extenso conjunto
de empresas e atividades que tem início
na indústria química, particularmente no
segmento ligado à produção de insumos
farmacêuticos, passando pela importação,
fabricação, distribuição e comercialização
de medicamentos por meio de diferentes
canais.
Além dos fornecedores diretos e indiretos ligados à indústria química e farmoquímica, estima-se que a indústria farmacêutica brasileira congregue 600 empresas entre
laboratórios, importadores e distribuidores.
De acordo com dados da Pesquisa Industrial Anual do IBGE (PIA-IBGE), em 2010,
o setor farmacêutico congregava 44 empresas do segmento farmoquímico e 500
laboratórios farmacêuticos.
A parte do comércio envolve cerca de
70 mil farmácias e drogarias, de acordo
com dados do Conselho Federal da Farmácia. Dados da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma),
indicam que, do total de farmácias existentes no país, 13 mil unidades, pertencentes
a 28 empresas, respondem por 75% de todas as vendas nacionais de medicamentos.
Além da comercialização tradicional, ainda
há as vendas de medicamentos que ocorrem por meio do comércio eletrônico ou via
importação direta de pessoas físicas.
Já a rede hospitalar brasileira congrega
mais de 11 mil estabelecimentos.

Felipe Terrezo

Esperamos você
na Expo Pharma
E cá estamos nós preparados para
mais uma edição da Expo Pharma. O
evento, que há mais de uma década,
representa o mercado farmacêutico nacional, em especial o do Sudeste onde
trabalhamos defendendo nosso ganha-pão, acontecerá neste mês de maio.
Serão três dias em que as atenções do setor estarão voltadas dentro
dele próprio. Uma oportunidade sem
igual para que façamos um exame de
consciência e, trocando experiências,
possamos buscar formas de melhor
guiar nossos passos no Brasil que se
anúncia pós-eleições majoritárias.
É certo que muito irá mudar. Se é
para melhor ou pior, ainda não temos
condições de avaliar, mas é essencial
que estejamos em estado de alerta. E
que momento seria melhor para conversarmos sobre o assunto do que durante uma Feira em que grande parte do
setor estará reunida? Uma boa roda de
bate-papo às vezes vale mais que muitas reuniões.
Portanto, não deixe de comparecer
à Expo Pharma. Inclusive, o Sincofarma-Rio terá seu estande na feira e todos estão convidados a nos visitar para
conhecer um pouco mais sobre nossa
histórica entidade e também conversar
sobre o futuro próximo do segmento.
Não podemos deixar que decisões
importantes sejam tomadas sem que
estejamos a par das consequências
ou mesmo alheios aos acontecimentos. Um grande setor se constrói com
participação e é isso que esperamos de
todos, vê-los na Expo Pharma. Até lá.
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legislação

Procon muda de telefone e endereço:
adeque o cupom fiscal de sua loja
Mudança interfere no dia-a-dia da loja, que precisa se adequar às novas informações
do órgão de Defesa do Consumidor. Em caso de dúvidas, entre em contato com
a Sede do Sincofarma-Rio para mais informações.
O PROCON/RJ, Serviço de Proteção ao
Consumidor do Estado do Rio de Janeiro,
agora tem novo endereço e telefone de
atendimento.
A Lei Estadual nº 2.487, de 21 de dezembro de 1995, determina que os estabelecimentos comerciais e os de prestação de serviço fixem, em local visível, o
endereço e telefone do órgão.
Já a Lei Estadual 5.817, de 03 de
setembro de 2010, obriga a inclusão do
telefone e endereço do PROCON–RJ nos
documentos fiscais emitidos pelos esta-

belecimentos comerciais.

Sanções estão previstas em lei
Portanto, faça a alteração no seu
Emissor de Cupom Fiscal (ECF) assim que
possível para não sofrer as sanções da legislação, no caso, as penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Quanto ao cartaz, o Sincofarma-Rio
disponbilizará aos seus associados a nova
versão, que será encaminhada pelos Correios assim que estiver pronta, também
obedecendo as exigências legais. Neste

caso, o infrator será responsabilizado com
as seguintes sanções:

I - Advertência, por escrito, da autoridade competente, concedendo-lhe o prazo
de 10 (dez) dias para o cumprimento do
disposto na presente Lei sob pena de incorrer nas penalidades previstas nos itens
II e III deste parágrafo;
II - Multa de 01 a 1000 UFERJs;
III - Interdição do estabelecimento, em
caso de reincidência.

Os novos dados
do PROCON/RJ
O PROCON/RJ alterou o seu telefone de atendimento para o número 151 e o seu endereço para
a Avenida Rio Branco, nº 25 –

4º, 5º, 6º e 7º andar, Centro,
Rio de Janeiro.
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saúde do cliente

Cliente na loja com dor nas pernas?
Saiba como orientá-lo corretamente
de disco também podem sobrecarregar
os membros inferiores. “A compressão de
nervos localizados na coluna lombar por
uma hérnia de disco provoca uma dor na
região que irradia para as penas causando
uma sensação de cansaço, formigamento
e perda de sensibilidade”, ressalta o neurocirurgião.

O dia-a-dia nas grandes cidades é
difícil. São ônibus, metrô e trens lotados,
congestionamentos, filas e muito mais.
Depois de uma longa jornada é comum ter
os membros inferiores sobrecarregados
e assim surgirem dores nas pernas. Que
orientação dar aos clientes nesta situação?
Segundo o neurocirurgião formado
pela USP e membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN) Mauricio Mandel (CRM 116095), existem várias causas
para as famosas ‘dores nas pernas’, entre
elas as ortopédicas, circulatórias, reumatológicas e neurológicas.

“As causas ortopédicas
e reumatológicas são dores
geralmente localizadas nos
músculos, tendões, ossos ou
articulações, podendo algumas
vezes se espalhar para as
regiões próximas, piorando com
o movimento. Já as neurológicas
são dores mais difusas que se
manifestam com formigamentos,
adormecimentos, queimação,
pontadas, agulhadas, choques e
alterações térmicas, como calor
no pé ou sensação de água fria
correndo pela perna”, explica.

De onde vem a minha dor?
A dor nas pernas também pode ocorrer por excesso de esforço, problemas locais ou doenças sistêmicas.
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Como tratar essa dor?

Entre as diversas causas, a neuropatia periférica chama atenção por ser uma
doença que está associada ao sistema
nervoso periférico, que é responsável
por transmitir informações do cérebro e
da medula espinhal para todas as outras
partes do corpo. “Quem tem problemas
de diabetes, doença renal crônica, carência de vitaminas e infecções, como o HIV,
apresenta mais chances de desenvolver a
neuropatia periférica”, disse o especialista.
Se você já foi diagnosticado com alguma dessas doenças e recentemente notou
uma dor intensa nas pernas, procure um
médico. “A maioria das pessoas tende
ignorar essa dor por achar que é apenas
um incômodo e que logo vai passar. Ao
sentir uma dor muito forte nas pernas é
importante procurar um médico para que
seja feito um diagnóstico”, afirma o neurocirurgião.
Além disso, problemas como a hérnia

Quando a dor nas pernas está associada à neuropatia periférica, o tratamento é
feito a base de medicamentos para controlar os sintomas e também o paciente precisa levar um estilo de vida mais saudável.
“Os medicamentos podem ajudar a reduzir
a dor nos pés, nas pernas e nos braços.
Mas geralmente eles não trazem de volta a
sensibilidade”, alerta o médico.
O consumo de álcool e drogas também pode piorar a dor. “Se você tem o hábito de abusar de bebidas alcoólicas, pare.
O álcool, assim como outras drogas, pode
provocar danos aos nervos”, destaca o
especialista.
Nos casos de hérnia de disco, o tratamento está associado ao repouso, terapias
físicas e reeducação postural. Analgésicos
e relaxantes musculares são prescritos
para cessar ou atenuar casos de dores
nas pernas.
Ter consciência do problema que levou
o cliente à farmácia é o primeiro passo
para fidelizá-lo. Sempre oriente-o a buscar ajuda médica e ponha seus serviços
à disposição para melhor atendê-lo após
o diagnóstico.

de olho

Atenção com as promoções e com a
comunicação visual durante a Copa
A legislação sobre o que pode e o
que não pode durante a Copa do Mundo
no Brasil, principalmente no que se refere
aos direitos da FIFA, são muito explícitas e
merecem atenção. No Rio, um decreto do
prefeito Eduardo Paes dispõe sobre a publicidade nos locais oficiais de competição
e cria área exclusiva para prática de atividades comerciais.
A área formada pelo raio de um quilômetro a partir do Estádio Mário Filho,
Maracanã, contado da face externa de sua
murada, durante a Copa Mundo do Brasil

2014, no período de 22 de maio a 18 de
julho de 2014, será de direito restrito da
FIFA para conduzir atividades comerciais e
às pessoas ou entidades por ela indicadas.
É assegurada, porém, a continuidade
das atividades comerciais dos estabelecimentos já existentes e regularmente
instalados na área referida, desde que tais
atividades sejam conduzidas de forma consistente com práticas passadas.
A Secretaria Municipal da Ordem Pública combaterá as práticas publicitárias e
comerciais que, sem a prévia aprovação do

titular do direito de propriedade intelectual,
visem tirar proveito econômico, mercadológico ou de imagem sobre o evento. O órgão
fica autorizado, no exercício de seu poder
de polícia, a tomar todas as medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos sobre as marcas, símbolos, expressões
e mascotes que caracterizem a FIFA ou o
evento, podendo, inclusive, apreender materiais que violem os direitos de propriedade
intelectual relacionados à competição.
O decreto está em vigor desde a data de
sua publicação, em 11 de março.

Receita publica e-Book contendo
informações para empresas
A Receita Federal acaba de publicar o seu primeiro
e-Book na Internet: “Perguntas e Respostas da Pessoa Jurídica – Edição de 2013”. O livro apresenta mais de novecentas perguntas relacionadas às áreas de tributação de IRPJ,
CSLL, IPI, Simples, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins
e tratamento tributário das sociedades cooperativas, tributação da renda em operações internacionais (Tributação em
Bases Universais, Preços de Transferência e Juros Pagos a
Vinculadas no Exterior).
A publicação foi concebida para esclarecer dúvidas e
subsidiar a interpretação da legislação tributária, buscando
a uniformização do entendimento fiscal. O e-Book traz uma
compilação de informações a partir de perguntas formuladas por contribuintes ao plantão fiscal, bem como a abordagem de aspectos da legislação apresentados por servidores

em exercício na Receita Federal.
A publicação atenderá ao público em geral, em especial será útil aos contabilistas, gestores financeiros, micro
e pequenos empresários. Uma das vantagens desse novo
formato (e-Book) é que ele pode ser baixado para um dispositivo móvel (smartphone ou Tablet) e ser consultado sempre que necessário, independente de haver ou não conexão
com a Internet no momento da consulta.
O e-Book “Perguntas e Respostas da Pessoa Jurídica – Edição de 2013” pode ser encontrado no link
http://www.receita.fazenda.gov.br/Instituicao/ebook.htm
É necessário que o usuário escolha um software para
leitura. Na Internet há várias opções gratuitas.
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artigo

E agora? Você tem um plano B?
Existem momentos nos quais é necessário ser participativo e antenado para entender o que de fato as novas resoluções
querem sinalizar. O empresariado, para
dominar completamente seu negócio, tem
que lidar com fatores externos que afetam
diretamente sua atividade empresarial o que
leva a um grau de incerteza e gera instabilidade nos mercados.
Poucos vão a fundo para descobrir a
causa verdadeira. Por que sua farmácia
perdeu mercado e os resultados não são
aqueles esperados? Cada vez mais a competitividade do setor exige nova postura
empresarial, pois além dos fatores macro-econômicos, as mudanças estratégicas
comerciais da indústria e do distribuidor,
as novas resoluções da ANVISA, as alterações no comportamento e hábitos de compra do consumidor, mais concorrência em
processo de profissionalização e horizontalização atingem frontalmente a farmácia,
e como são fatores externos, muitas vezes
não existe um plano B ou diagnóstico apurado para reagir e traçar nova rota de gestão
parecendo que o negócio foge ao controle.
Na verdade, a maior parte do aprendizado empresarial vem depois que o negócio começa. O empresário precisa ter uma
visão muito ampla, macro do negócio, em
relação não só aos aspectos internos, tais
como controles financeiros, elementos
operacionais, mix de produtos, capacitação de colaboradores, bem como conhecer
profundamente das leis e resoluções emanadas pelos diversos órgãos regulatórios e
fiscalizatórios, ou seja, do ambiente externo, pois este interfere e muito nos resultados finais.
Trabalhar num novo mercado altamente
regulado demanda observação constante e
uma das formas de atender este desafio é
ser mais participativo e atuante seja através
de associações, sindicatos ou presença em
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seminários, feiras e congressos, debatendo, pesquisando e se informando.
Agora, mesmo uma decisão fundamental para a sobrevivência da maioria das farmácias independentes deste país esta afeita
ao modelo de negócio que a ANVISA deseja
implantar restringindo os medicamentos
há categorias de genéricos e de referência
(marca), suprimindo a nomenclatura de similares.
Parece que se trata de uma resolução
meramente administrativa e de cunho controlador, na qual a indústria deve se adequar
oferecendo maior transparência na qualidade e credibilidade de seus medicamentos
haja vista que precisam passar por testes
de bioequivalência para a comprovação de
sua eficácia. Os similares não bastam ser
cópias fiéis dos medicamentos de referência, necessitam passar investigação que
comprove sua eficácia para receberem a
chancela do registro de aptos para comercialização.
No primeiro momento parece que somente a indústria deve se preparar para
atender as novas normas e investir para que
seu medicamento chegue ao mercado com
credibilidade e confiabilidade. Porém, não
é bem assim. As farmácias estão sendo
postas à prova de maneira firme e profunda porque esta manobra da ANVISA afeta
o modelo de negócios utilizados há anos
pelas pequenas e médias farmácias.
A estratégia adotada pelas redes sempre foi privilegiar os medicamentos de referência ou marca, atender o receituário de
forma positiva e receber com esta estratégia a benesse e confiança da indicação
da classe médica. Com a consolidação
dos genéricos, as redes passaram a atuar
fortemente nesta categoria através da ação
do farmacêutico na conversão oferecendo
suporte o qual teve como prêmio o aumento de sua rentabilidade. Por outro lado, as

pequenas e médias sempre privilegiaram
a indústria de similares a qual, como não
haviam conquistado a confiança da classe
médica, tinham nas formas de comercialização e fidelização do varejo seu ponto forte e, neste caso, os balconistas eram agentes desta conversão. Dentro deste cenário,
ficaram claras as diferenças estratégicas
adotadas pelas redes e independentes
segmentando o mercado no atendimento a
população.
Este modelo de atuação com maior integração dos similares redundou atender a
um modelo de negócio que fortificou a lucratividade do varejo pequeno e médio em
razão da possibilidade de auferir maiores
margens e, neste caso, poder conduzir e
oferecer melhores condições à remune
-ração de seus colaboradores e outros be
-nefícios, o que se traduziu por uma maior
longevidade por um lado, mas por outro, a
continuidade de uma prática de gestão que
atualmente deverá ser revista para se manter o negócio saudável e sustentável.
Um novo tempo se aproxima e urge se
manifestar, se preparar e dialogar o mais
breve possível com as forças do mercado,
pois a incerteza entre fabricantes e distribuidores sobre as novas formas de comercialização já coloca a distribuição em
cheque ocasionando discussões internas
sobre o modelo de atuação junto ao varejo,
e o varejo por certo irá ser impactado pelas
novas posições mercadológicas, transferindo para o consumidor o ônus.
Dentro deste cenário,é preciso pensar
em quais os passos e medidas que o varejo
deve tomar, de que forma precisa reavaliar
sua rentabilidade, sua estratégia de remuneração interna visando manter e aumentar
a produtividade de seus colaboradores.
Mauro Pacanowski é professor da ESPM
e escreve para o Jornal do Sincofarma-Rio

evento

Sincofarma-Rio prepara atendimento especial
em seu estande durante a Expo Pharma 2014
Durante a Expo Pharma 2014, de 14
a 16 de maio, no Centro de Convenções
SulAmérica, no Rio, o Sincofarma receberá em seu estande seus associados e
também empresas parceiras, outras entidades e demais players do setor.
A expectativa é de que muitos visitantes aproveitem para conhecer melhor o
Sindicato, assim como seus serviços, departamentos e espaço físico privilegiado.
Segundo Felipe Terrezo, presidente da entidade, é sempre importante essa aproximação entre o Sincofarma-Rio e o varejo,
a indústria, o atacado e também prestadores de serviços e demais visitantes.
Para ele, a Expo Pharma é sempre um
excelente ponto de encontro para o mercado, local para fazer bons negócios, mas
também apresentar marcas e produtos a
quem interessa, empresários, gestores e
compradores. “Esperamos por todos em
nosso estande, que durante estes três
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dias de Evento será nossa casa. Lá vocês
poderão encontrar tudo o que o Sindicato
tem a oferecer para o setor”, acrescentou
Terrezo.

Um vitrine para o setor
A edição 2014 da Expo Pharma tem
o objetivo de agregar valor ao setor, reunindo eventos paralelos de peso e diferenciais logísticos que só uma Feira com esse
know-how pode oferecer.
A expectativa é de pelo menos uma
centena de marcas participem do Evento,
proporcionando ao público a oportunidade de fazer grandes negócios e, acima de
tudo, conhecer de perto parceiros e fornecedores. Para os expositores, esta será a
ocasião perfeita para apresentar ao varejo
seus produtos, lançamentos, serviços,
tecnologia e inovação, além de prospectar
e fortalecer marcas.

Um Evento aberto
para muitos segmentos
Propícia a todos os players, a Feira
espera reunir expositores de fitoterápicos,
HPC, suplementos, dermo e nutricosméticos, medicamentos, varejo, serviços e
distribuidores. Já o público-alvo, que tem
seu número acrescido em uma média de
20% ao ano, será composto por um grupo
segmentado de visitantes, formado essencialmente por empresários, gestores, negociadores e farmacêuticos.
Este ano a Expo Pharma terá também
um grande evento paralelo voltado para os
farmacêuticos. O 6º Congresso Científico
do Mercado Farmacêutico abordará a “A
Evolução da Profissão Farmacêutica e o
Novo Cenário Nacional”.

Para mais informações, acesse
www.expopharma.com.br.

