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PEC proíbe incidência
de quaisquer impostos
sobre os medicamentos
Aguarda designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) proposta de emenda à Constituição
que veda a instituição de impostos e contribuições sociais sobre medicamentos de uso
humano.
O autor da PEC 25/2014, senador Alfredo Nascimento (PR-AM), argumenta que a
compra de remédios tem grande peso no
orçamento das famílias, principalmente por
culpa dos elevados preços desses produtos.
O senador citou à Agência Senado, estudo
segundo o qual a carga tributária sobre medicamentos, no Brasil, é uma das maiores do
mundo, equivalendo a 34% do preço final.
“Para se ter uma ideia do tamanho da
distorção, a carga tributária média em outros
países é de 6,3%”, afirma o senador.
Alfredo Nascimento explica que a PEC
procura corrigir essa distorção não apenas

com relação aos impostos, mas também
quanto às contribuições sociais, como é o
caso do PIS/Cofins e do PIS/Cofins-Importação.
“O PIS/Cofins incide sobre mais de 70%
dos produtos, enquanto que o PIS/Cofins
-Importação incide sobre cerca de 40%. Em
ambos os casos, a alíquota modal incidente
é de 9,25%”, explica.
O Sincofarma-Rio, demais entidades do
setor, a população e, principalmente, aqueles
que gastam boa parte do seu dinheiro com
medicamentos, entre eles os aposentados,
lutam há anos pela isenção de impostos sobre esses produtos, essenciais à vida.
Para serem aprovadas, propostas de
emenda à Constituição precisam dos votos
favoráveis de três quintos dos membros de
cada Casa (49 no Senado e 308 na Câmara),
em dois turnos de votação.

Banheiros para clientes,
em farmácias, são julgados
inconstitucionais
A lei que obriga estabelecimentos comerciais como farmácias e
drogarias da cidade do Rio de Janeiro a disponibilizarem banheiros aos
clientes é inconstitucional. A decisão
é do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça do Estado, tomada no dia 28
de julho.
A Lei 5.602/13 também determinava que os estabelecimentos
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afixassem cartazes — em locais de
ampla visibilidade — informando sobre a disponibilidade de banheiros.
Por unanimidade, os desembargadores consideraram o dispositivo
inconstitucional em sua integridade,
por ser assunto de competência legislativa do Estado, segundo o artigo
74, inciso XII da Constituição fluminense.

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

Lei do Supersimples
é publicada no DOU
A presidente Dilma Rousseff, sancionou
no dia 7 de agosto, sem vetos, a Lei Complementar 147/14, que aprimora a Lei Geral
da Micro e Pequena Empresa, mais conhecida
como Supersimples. As alterações vão beneficiar mais de 450 mil empresas com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões. Com a
universalização do Simples Nacional, 142
atividades ligadas à área de serviços poderão
ser incluídas no Simples no próximo ano. O
programa unifica o pagamento de oito tributos
cobrados pela União, estados e municípios
das micro e pequenas empresas.
O Supersimples estabelece como critério
de adesão o porte e o faturamento da empresa, em vez da atividade exercida. Antes, não
podiam participar empresas prestadoras de
serviços decorrentes de atividade intelectual,
de natureza técnica, científica, desportiva,
entre outras. Agora, profissionais como médicos, advogados, jornalistas e várias atividades
do setor de serviços passarão a ser contemplados.
Com a aprovação do Simples há, ainda, a
garantia de entrada única e processo integrado para simplificar a abertura e o fechamento de empresas. O governo pretende, com a
criação de um Cadastro Único Nacional, diminuir processos burocráticos aos quais os
empresários brasileiros tinham de se submeter. Além disso, será possível dar mais eficiência e velocidade ao processo de abertura e
fechamento de empresas e, por meio de um
sistema informatizado, será possível garantir
a execução de processo único de registro e
legalização. Dessa forma, empresas de qualquer porte poderão conseguir, em prazo reduzido, a legalização completa do negócio.

Felipe Terrezo

Após 20 anos de tramitação
no Congresso, 45 dias de
adequação na farmácia
Foram 20 anos tramitando no
Congresso, indo e vindo de comissões, engavetamentos, modificações, emendas e agora aprovado,
sancionado e rebatizado como Lei
13.021/14, dá às farmácias e drogarias de todo o País a obrigação de
se ajustarem às novas regras em um
mês e meio.
Há muito, claro que não podemos
falar pela totalidade do setor, muitos
de nós falamos sobre a necessidade
da farmácia ocupar seu espaço junto
à saúde da população, seja por ser o
ponto de referência mais próximo, ali
na rua, no bairro, sempre pertinho, ou
pelo brasileiro estar cansado de enfrentar filas, descaso, falta de médicos, macas, medicamentos, direitos
e paciência.
Infelizmente, muitas de nossas
iniciativas encontraram entraves nos
próprios órgãos públicos, ora exigindo enfermeiros ou técnicos de enfermagem para prestar os serviços de
assistência aos clientes, ora exigindo
áreas específicas as quais muitas
vezes as lojas não poderiam dispor
por falta de espaço físico. Leis foram
publicadas, diversas delas, sobre o
assunto, seja no âmbito municipal,
estadual ou federal, mas sem a devida regulamentação, não puderam ser
cumpridas.
Pois bem, agora existe uma lei
que torna as farmácias postos de

assistência à saúde da população!
Excelente! Cria com isso inúmeras
responsabilidades que deverão ser
desempenhadas pelo farmacêutico,
responsável técnico pelo estabelecimento. A estas se agregarão todas as
outras obrigações legais já exercidas
por este profissional. A exigência é de
que empresário e farmacêutico trabalhem em conjunto para cumprimento
da legislação. Mas este dará conta de
todos esses afazeres? Ou a farmácia
precisará de diversos profissionais
para atender a demanda no dia a dia
de seu funcionamento? Sendo assim,
algumas delas sobreviverão?
É verdade que muitos pontos merecem ser comemorados, inclusive
com o fato da farmácia ser encarada não como mero ponto comercial,
mas como importante aliado do cidadão. Mas não se pode esquecer que
trata-se de uma empresa, que tem
obrigações legais, trabalhistas, que
sustenta famílias e, portanto, também
tem que gerar lucro. Então, não esqueçamos que somos sim, também
comércio, apesar de apresentarmos
em nossas prateleiras um produto
diferenciado.
Teremos 45 dias para tudo isso,
aliás, graças a um dos vetos presidenciais. Mas esta é uma mudança
gradual que merece toda a atenção e
boa vontade de todos os envolvidos.
Tomara que dê tempo.
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leiassocie-se
trabalhista

Projeto proíbe por
um ano demissão de
trabalhadora vítima de
violência doméstica
A Câmara analisa projeto que
proíbe a demissão sem justa causa
de trabalhadora vítima de violência
doméstica no período de um ano
(PL 6883/13). De acordo com a autora da proposta, deputada Marinha
Raupp (PMDB-RO), a trabalhadora
“precisa se reerguer, se reestruturar,
se sentir segura, ao menos quanto
ao seu sustento, somente podendo
ocorrer a sua demissão em caso de
falta grave, nesse período”.

Vínculo garantido em caso de
necessidade de afastamento
O texto, divulgou a Agência Câmara, garante a manutenção do vínculo
trabalhista, quando for necessário
o afastamento do local de trabalho,
por até seis meses, suspendendo o
contrato de trabalho. Atualmente, a
Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06)
já prevê que o juiz pode determinar
que a mulher vítima de violência doméstica e familiar seja afastada do
local de trabalho por um período de
até seis meses, com a manutenção
de seu vínculo empregatício. A medida afasta a mulher de seu agressor,
dificultando que este a localize. No
entanto, não prevê se há suspensão
ou interrupção do contrato.
Pelo projeto, o afastamento suspende o contrato de trabalho, garantindo o tempo de serviço da trabalhadora, o que não ocorre durante a
interrupção do contrato.

Tramitação em caráter
conclusivo
O projeto, que tramita em caráter
conclusivo, será analisado pelas comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Seguridade
Social e Família; e de Constituição e
Justiça e de Cidadania.
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Projeto permite
redução de horário
de alimentação
de funcionário
O limite mínimo de uma hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido mediante ato do Ministério do Trabalho e Emprego
desde que haja pedido do empregador ou
acordo ou convenção coletiva de trabalho,
informou a Agência Senado. A mudança na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é
proposta pelo senador Blairo Maggi (PR-MT)
em projeto de lei (PLS 8/2014) que pretende
disciplinar o que ele considera ser uma “lacuna” da legislação trabalhista em vigor.
A CLT (Decreto-lei 5.452/1943) já permite a redução do período mínimo de alimentação ou descanso, mas exclusivamente por
ato do Ministério do Trabalho, sem prever
que “a redução do intervalo pode ser determinada por meio de instrumento coletivo de
trabalho”, argumenta Blairo ao justificar a
proposta.
Ele acrescenta que, dessa forma, a lei
tolhe a liberdade de empregadores e empregados firmarem acordos. “Em decorrência,
o Poder Judiciário tem negado a validade de
redução de intervalo fundada em contrato ou
convenção coletiva, mesmo quando amparada por ato do ministério”, afirma o senador.
A CLT determina que sempre que a jornada diária de trabalho for superior a seis horas
o empregado tem direito a um descanso de
no mínimo uma e de no máximo duas horas.
Em jornadas de seis horas, é obrigatório um
intervalo de 15 minutos. Essas interrupções
não são computadas na duração do trabalho.
O PLS 8/2014 vai ser avaliado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS).
O projeto de Blairo Maggi só admite a
redução do horário destinado a refeições
em estabelecimentos que contam com refeitórios.

legislação

Lei que obriga a presença de farmacêuticos nas
lojas entra em vigor ainda neste mês de setembro
Farmácias têm 45 dias - prazo termina este mês - para se adequar às novas normas e também
alinhar seu funcionamento com as obrigações determinadas ao profissional farmacêutico.
Após 20 anos de tramitação no Congresso, uma lei federal, que entrará em vigor em 30 de setembro, torna obrigatória a
presença de farmacêuticos em drogarias e
farmácias durante todo o horário de funcionamento, passando da condição de estabelecimentos comerciais a prestadores de
serviços de assistência à saúde. Até agora
a legislação previa apenas a presença de
“técnico responsável inscrito no Conselho
Regional de Farmácia” e admitia, em algumas situações, a substituição por “prático
de farmácia” ou “oficial de farmácia”. A lei
13.021/14 foi publicada no Diário Oficial da
União, no dia 11 de agosto, após ser sancionada pela Presidência da República.
Dentre os serviços a serem prestados
pelas farmácias estão a medição de pres-

são, exame de glicemia e aplicação de soro
e vacinas, desde que o estabelecimento
disponha de instalações adequadas para a
conservação dos imunobiológicos.
Quanto aos profissionais farmacêuticos, a lei determina que eles notifiquem
profissionais de saúde, órgãos sanitários
e laboratórios industriais sobre possíveis
efeitos colaterais, reações adversas, intoxicações e dependência de medicamentos
relatados pelos clientes.

Vetos trazem poucas alterações
Além da vigência imediata, prevista pelo
texto original, a presidente Dilma Rousseff
vetou artigos que proibiam a atuação de
“postos de medicamento”, “dispensários”
e “unidades volantes” - todos previstos na

Lei 5.991/1973 - no fornecimento de medicamentos, cosméticos com indicações
terapêuticas e fórmulas magistrais, entre
outros produtos.
Segundo as razões apresentadas ao
Congresso, a restrição poderia colocar em
risco a assistência farmacêutica à população de diversas regiões, principalmente nas
localidades mais isoladas.
Também foi vetado artigo que reservava a atividade de fiscalização das farmácias
ao fiscal farmacêutico. De acordo com a
presidente, a previsão poderia interferir em
competências dos entes federativos, além
de atribuir competência indevida para os
fiscais farmacêuticos dos Conselhos Regionais de Farmácia, responsáveis apenas
pela fiscalização do exercício profissional.

MP 653 traz consigo polêmica
A Medida Provisória 653/2014, publicada pela Presidência
da República no mesmo dia da sanção da lei 13.021/14, que
relaxa a exigência de farmacêutico em farmácias caracterizadas como micro ou pequenas empresas, aguarda exame por
comissão mista do Congresso Nacional.
O deputado Manoel Júnior (PMDB-PB) foi designado relator e o senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) é o relator revisor.
Após a análise na comissão, a medida provisória deverá ser
votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado.
Com a medida provisória, as farmácias enquadradas no
Estatuto da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 123)
adotarão as regras da Lei 5.991/1973. Essa lei permite, em
casos específicos, a presença de “prático de farmácia, oficial
de farmácia ou outro”, inscrito em Conselho Regional de Farmácia, como responsável do estabelecimento. A permissão é
feita pelo órgão sanitário em razão de interesse público, como a
necessidade de haver farmácia em pequenos municípios.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Assistência Far-

macêutica criticou as alterações da Presidência da República
na Lei 13.021/14.
Para a coordenadora da frente parlamentar, deputada Alice
Portugal (PCdoB-BA), a medida provisória flexibiliza perigosamente a nova lei. “Pode ter uma dubiedade e colocar a saúde
da população em risco, como ocorreu há dois meses, quando
uma criança comprou um colírio no Rio Grande do Sul e o bebeu: era vasodilatador e a criança veio a óbito. Medicamento
não é qualquer mercadoria”, disse a deputada.
Alice Portugal ressaltou que o técnico não substitui o profissional de nível superior que lida com medicamentos. “Não é
porque a farmácia é pequena que a droga vai mudar de natureza”, declarou.
Para a deputada, a essência da nova lei aprovada no Congresso é garantir aos usuários das farmácias os serviços do
farmacêutico, que passa por cinco anos de formação profissional superior em farmacologia e uso racional de medicamentos.
A deputada já estuda a apresentação de emendas à MP.
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palestra

Público da palestra tirou muitas dúvidas

No detalhe, Dra. Maud Vianna, em sua
palestra sobre leis trabalhistas

Sincofarma-Rio promove palestra sobre
tema trabalhista e direito do consumidor
Associados do Sincofarma-Rio se reuniram, no dia 6 de agosto, no auditório da
entidade, para saber mais sobre direitos
trabalhistas e direito do consumidor.
A palestrante, a advogada do Sindicato, Dra. Maud Vianna, tirou muitas dúvidas
entre os participantes em relação aos
funcionários que recebem licença médica
do INSS, funcionárias gestantes e outros
assuntos, na palestra com o tema “Aspectos Trabalhistas na prática e Direito do
Consumidor na farmácias e drogarias”. A
advogada falou sobre alguns pontos apresentados na ocasião:
Quais as situações mais relevantes que
o empresário deve observar em relação
ao colaborador?
O empregador deve atentar para o integral cumprimento da hora de almoço,
assim como em relação à jornada de trabalho do colaborador. Deve acompanhar o
dia a dia de seu funcionário na empresa,
observando rigorosamente o texto da CLT
e demais leis trabalhistas, bem como a
Convenção do SINCOFARMA.
O que mudou em relação à colaboradora
gestante?
A súmula 244 do TST foi reeditada nos
seguintes termos:
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GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA (redação do item III alterada na
sessão do Tribunal Pleno realizada em
14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012.
I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade (art. 10, II, “b” do ADCT
ex-OJ nº 88 da SBDI-1 - DJ 16.04.2004 e
republicada DJ 04.05.04).
II - A garantia de emprego à gestante
só autoriza a reintegração se esta se der
durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários
e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade.
III - A empregada gestante tem direito
à estabilidade provisória prevista no art.
10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante
contrato por tempo determinado.
Em que situação o empregado tem direito à estabilidade provisória?
Os casos mais comuns são acidente
de trabalho, empregada gestante, membro
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – Cipa, dirigente sindical e Serviço
Militar Obrigatório.

E em relação aos entregadores, o que
mudou na prática?
A lei está em vigor, devendo ser cumprida pelos empresários, sendo prudente
pagar o adicional de periculosidade aos
motociclistas para evitar questionamentos, pois existem entendimentos que tal lei
ainda deve ser regulamentada pelo MTE,
mas a própria lei não impõe tal regulamentação, tampouco, suspende a sua eficácia
para aguardar regulamentação.
Em relação às licenças médicas cedidas
pelo INSS, como o empregador deve proceder? Acompanhar os prazos?
O empregador deve acompanhar/diligenciar a data prevista para o retorno de
seu funcionário à empresa.
Em que situação a farmácia é obrigada
a trocar um produto para o consumidor?
A troca de qualquer medicamento
deve ser muito bem pensada e analisada
vez que não se está tratando de produtos
comuns, e sim, medicamentos sujeitos a
normas especiais.
Qual o prazo para ajuizamento?
O consumidor terá o prazo de até 5
anos para ajuizar uma ação relativa ao fato
do produto ou serviço.

legislação
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saúde do cliente

Torcicolo: saiba como evitar o problema
com medidas simples no dia a dia

Quem nunca amanheceu com uma
dor insuportável no pescoço que impossibilitava de realizar o simples movimento de olhar para as laterais? Ou, virou a
cabeça para um lado e, de repente, sentiu como se o pescoço estivesse travado? É difícil encontrar uma pessoa que
não tenha sofrido em algum momento
da vida com o torcicolo.
De acordo com o fisioterapeuta Dr.
Helder Montenegro, especialista em
coluna vertebral, presidente da Associação Brasileira de Reabilitação de Coluna
– ABRC, diretor do Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral e criador da
técnica reconstrução músculo-articular
da coluna vertebral, o torcicolo é uma
contração involuntária da musculatura
do pescoço.
Esse problema pode afetar homens
e mulheres de diferentes idades. “O
torcicolo causa uma limitação do movimento. Ou seja, os músculos entram
em espasmo provocando a diminuição
dos movimentos voluntários da coluna
cervical e causando dores que podem
migrar para toda a musculatura dorsal”,
explica Montenegro.
Existem várias causas para o acometimento do problema, entre elas
pode ser decorrente de um movimento
súbito, por causa de uma má postura
ou devido a um mau posicionamento
ao dormir. “O torcicolo também pode
ser de origem congênita (presente no
nascimento) e traumático. Algumas doenças que afetam os discos da coluna,
como bicos de papagaio e formações
ósseas anormais, fazem com que o pescoço apresente uma rigidez, causando
dor na região”, afirma o fisioterapeuta.
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Como é feito o tratamento pela fisioterapia?
O tratamento varia de acordo com a
causa que origina as dores. No torcicolo
traumático, por exemplo, a recomendação
é que o indivíduo faça um repouso durante
as primeiras 24 horas. “Os meios físicos
e técnicas manuais de inibição muscular
são usadas nas primeiras sessões com a
finalidade de promover analgesia e relaxamento muscular. Contudo, já nos casos
de torcicolo adquiridos no nascimento a
recomendação é que o tratamento seja feito com alongamento muscular e medidas
analgésicas”, esclarece Helder.
É importante ressaltar que antes de realizar qualquer tratamento, deve-se buscar
ajuda de um ortopedista e, em seguida, de
um fisioterapeuta; “No caso do tratamento
com o médico, o ideal é que o indivíduo
não permaneça muitos dias com imobilizadores (colar). Já no tratamento através
da fisioterapia é preciso evitar movimentos
bruscos ou alongamentos na fase inicial
da técnica. A medida que a dor for diminuindo é necessário realizar mobilizações
articulares e alongamento dos músculos”,
orienta o especialista.
Segundo Dr. Helder, o momento certo de

procurar um especialista é quando os sintomas permanecem pelo período de mais de
24 horas. “Quando há perda de força ou formigamento no braço, se está associado com
dores de cabeça e aparecimento de febre, é
imprescindível buscar ajuda de um médico”,
alerta o fisioterapeuta.

Dicas para prevenir
Helder Montenegro listou algumas
dicas para prevenir as dores chatas
na região. Confira abaixo:
n Evite assistir televisão deitado;
n Evite travesseiros altos;
n Ao atender ao telefone, evite segurar o aparelho com o ombro;
n Na mesa do trabalho, deixe os objetos mais usados na sua frente para
evitar que você gire a cabeça com
frequência;
n Evite ficar deitado de bruços na
cama;
n Durma na posição lateral e com o
travesseiro em uma altura na qual a
cabeça fique reta.

lançamento

Convidados acompanharam o lançamento

Varejo farmacêutico fluminense cresce
com nascimento de nova rede: Conceito
No dia 14 de agosto foi lançada oficialmente no Rio a Drogaria Conceito,
nova rede criada pelo empresário Gualter
Libório. O evento aconteceu no Shopping
Nova América, com a presença de várias
autoridades do setor, amigos e familiares.
Entre os presentes estava o presidente do
Sincofarma-Rio, Felipe Terrezo. Segundo
ele, ver o varejo crescer já é, por si só,
uma grande alegria. Mas o é ainda mais
quando se trata de um empreendimento
de um amigo engajado aos debates e interesses do segmento. “Desejo boa sorte a
todos”, concluiu.
A nova rede nasce composta de 17
lojas, distribuídas entre Jacarepaguá,
Baixada Fluminense e Região Serrana. A
Conceito trabalhará com licenciamento de
marca.
Gualter Libório, um dos quatro diretores, explicou que a meta é qualificar as
lojas visando gerir resultados e projeções
através de ferramentas específicas, fortalecendo as parcerias e passando para

o consumidor uma excelência no atendimento e percepção de preço baixo.
“Quanto ao crescimento, esse fica para
segundo plano uma vez que buscaremos

de uma forma simples e objetiva ter um
crescimento sólido, de acordo com as
oportunidades disponíveis”, finalizou o
empresário.

Gualter Libório e demais diretores no lançamento da Conceito
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Diretor da Rede Farma Hall recebe a Medalha
Pedro Ernesto da Câmara do Rio de Janeiro
Wilson Júnior da Cruz, diretor-presidente da Rede de Drogaria Farma Hall,
recebeu, no dia 22 de agosto, na Câmara
Municipal do Rio de Janeiro, o conjunto
de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto. A
comenda é a principal homenagem que
o Rio de Janeiro presta a quem mais se
destaca na sociedade brasileira ou internacional. A iniciativa junto ao empresário
foi do vereador Eliseu Kesller.
O empresário foi homenageado pela
família, amigos, colaboradores e representantes do setor, entre eles o presidente do
Sincofarma-Rio, Felipe Terrezo, que compôs a mesa do plenário. Terrezo destacou,
na ocasião, a força de vontade e sonhos
que o amigo Wilson Cruz perseguiu e conquistou em sua jornada de vitória.

Felipe Terrezo compondo a mesa junto a Wilson Cruz.
No detalhe, o empresário recebendo a comenda das
mãos do vereador Eliseu Kesller

Ascoferj empossa nova Diretoria que estará
à frente da entidade fluminense no próximo triênio
No dia 24 de julho a ASCOFERJ - Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio de Janeiro - empossou sua nova
Diretoria para o triênio 2014/2017. Reeleito
presidente, Luis Carlos Marins falou sobre o
futuro do setor:
Quais seus projetos para o futuro?
Destaco como metas a ampliação da
base de sócios em 40%, chegando a duas
mil empresas associadas; o fortalecimento
da representatividade parlamentar no Estado; e a expansão das parcerias, valendo a
pena citar as instituições Sebrae/RJ e Fundação Dom Cabral.
Como sintetiza o mercado atual?
O varejo nacional está em transição
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devido a dois fatores: comercial com a
verticalização do mercado, com as fusões
e a entrada de grandes redes estrangeiras,
faz com que a competitividade fique muito
mais acirrada; e a legislação tributária, altamente complexa em nosso setor. Por isso,
é necessário administrar a empresa com
profissionalismo e excelência.
A nova diretoria é uma conjunção de empresários experientes e outros jovens. O
objetivo são projetos diferenciados?
Os diretores mais experientes, que
acompanham a Ascoferj há alguns anos,
têm contribuído com seu vasto conhecimento de mercado, ponderando nossas
escolhas e nos ajudando a tomar a melhor
decisão. Os mais jovens, por sua vez, vêm

carregados de ideias, sugestões, ousadia e
iniciativa. É uma mistura que tem funcionado bem, e, acredito, vai continuar assim.
O que muda no varejo farmacêutico em
relação a Lei nº 13.021/14?
A presença do farmacêutico por todo o
horário de funcionamento é um fato inquestionável. Leis existem para serem cumpridas, e essa obrigatoriedade é prevista há
anos na legislação sanitária brasileira. Não
é novidade. Quanto à Lei 13.021/14, o comércio farmacêutico se articulou bem em
Brasília e conseguiu equilibrar as partes. A
norma não muda a condição comercial da
farmácia. O que ela faz é agregar valor ao
estabelecimento na medida em que potencializa o trabalho do farmacêutico.

artigo

A regulação e o modelo de negócio
continuidade de uma prática de gestão
que, atualmente, deverá ser revista para se
manter o negócio saudável e sustentável.
É tempo do empresariado 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.
Dentro deste cenário, 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 e, por conseguinte,
pensar quais impactos serão determinantes para o publico consumidor em relação
a continuar a prestigiar as compras em
sua farmácia?
Como veem, estamos diante de uma
ruptura significativa com o passado e urge
aprendermos rapidamente pensar fora da
caixa a que ficamos submetidos durante
décadas.
Mauro Pacanowski é professor
da FGV, consultor e escreve
para o Jornal do Sincofarma-Rio

io
negóc

Sucesso

o

regulação

movimentação administrativa e fiscalizatória na qual a indústria deve se adequar oferecendo maior transparência na qualidade
e credibilidade de seus medicamentos,
haja vista que agora todos os medicamentos a serem produzidos precisam passar
por testes de bioequivalencia para a comprovação de sua eficácia para obterem o
respectivo registro.
A primeira vista, somente a indústria
precisa se preparar, atender às novas normas e investir para que seu produto chegue ao mercado. 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 utilizado 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 da indicação da classe médica. Com a consolidação dos genéricos,
passou a atuar fortemente nesta categoria
e teve como prêmio o aumento de sua rentabilidade. Por outro lado, as pequenas e
médias sempre privilegiaram a indústria de
similares, que tinham nas formas de comercialização e fidelização do varejo seu
ponto forte. Dentro deste cenário ficaram
claras as diferenças estratégicas adotadas
demonstrando claramente a segmentação
de mercado.
Esta atuação 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 remuneração de seus colaboradores e
outros benefícios, o que se traduziu por
uma maior longevidade por um lado, mas

el
mod

As farmácias estão sempre em constante evolução no que se refere à adequação à legislação. É muito difícil para o
empresariado dominar completamente seu
negócio visto que, cotidianamente, tem
que lidar com fatores externos que afetam
diretamente sua atividade.
Poucos vão a fundo para descobrir a
causa verdadeira. Por que sua farmácia
perdeu mercado? Cada vez mais a competitividade do setor exige nova postura
empresarial, pois fatores macroeconômicos, mudanças estratégicas comerciais
da indústria e do distribuidor, mudanças na
legislação, alterações no comportamento
do consumidor, mais concorrência, têm
em comum atingir frontalmente a farmácia
e como são fatores externos ao negócio
parecem fugir ao controle.
Desde que começa a desenvolver o
seu negócio, o empresário aprende muito.
Na verdade, a maior parte do aprendizado
vem depois que o negócio começa. Ele
precisa ter uma visão muito ampla, principalmente na visão macro do negócio, em
relação a itens, como controle financeiro,
elementos operacionais, compreensão do
mercado e entendimento das leis.
Trabalhar num mercado altamente regulado demanda observação constante
e uma das formas de atender ao “novo”
mercado é ser mais participativo e atuante,
seja através de associações, sindicatos ou
seminários, feiras e congressos.
Agora mesmo uma decisão fundamental para a sobrevivência da maioria das
farmácias independentes deste país está
afeita ao modelo de negócio que a ANVISA
deseja implantar introduzindo uma nova
categoria de medicamentos, os equivalentes (EQ), suprimindo a nomenclatura
similar.
Em primeiro lugar, parece uma simples
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