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Felipe Terrezo

Olhos abertos
para as
oportunidades
O clima é tenso em todo o País
e no Rio de Janeiro não é diferente. Seja no campo político, econômico ou na segurança pública,
vivemos momentos de grandes
incertezas. É certo que muita
gente vem trabalhando com afinco para acertar o passo. Mas a estrada é longa e o caminhar, lento.
O importante é não esmorecer
e estar atento ao que nos cerca a
todo instante. Isso implica em não
ficar para trás quando o assunto
é investimento, mesmo quando a
verba é curta. Há que se buscar alternativas eficazes e baratas, que
caibam no bolso e que não deixem
sua loja ficar parada.
O mesmo se aplica com relação ao seu estoque, que deve estar
sempre preparado para cada ocasião, o treinamento de seus funcionários, a organização do salão
e ainda o conforto e ambientação.
Tudo isso pode ser feito, inclusive, envolvendo a equipe. Todos devem estar engajados para fazer o
melhor pelo seu negócio e emprego. Para isso, basta que a realidade
seja apresentada e, todos cientes
das dificuldades, certamente serão estimulados a colaborar.
Isso vale para, por exemplo,
uma decoração da loja para o Carnaval. Busque ideias, permita que
todos participem. Certamente em
um bom bate-papo muitas sugestões surgirão. No mais, é, como
sempre digo, arregaçar mangas e
trabalhar. As oportunidades estão
aí e não podemos deixar nenhuma escapar.

EDITORIAL

Fraudes no Farmácia Popular
fazem governo ditar novas
regras baseadas na faixa etária
O Departamento Nacional de auditoria do SUS, Denasus, identificou
irregularidades recorrentes no que diz respeito a doenças de incidência
raras em determinadas faixas etárias, no Programa Farmácia Popular.
Das auditorias realizadas em 2016,
cerca de 40% tiveram relação com o
programa e em apenas uma farmácia
não foram detectadas irregularidades.
Os processos indicaram devolução de
quase R$ 60 milhões aos cofres públicos devido a dispensações impróprias
de medicamentos. Por isso, o Ministério
da Saúde decidiu implantar restrições no
sistema, para maior controle do mesmo.
A partir de agora passam a valer os
critérios de validação do status do CNPJ
das farmácias credenciadas junto à base
da Receita Federal, validação das informações com base no cartão nacional
de saúde e critérios de idade para venda de medicamentos por patologias, da
seguinte forma: para dislipidemia (colesterol alto) - idade igual ou maior a 35
anos; osteoporose - igual ou maior a 40
anos; Parkinson - igual ou maior a 50
anos; hipertensão - igual ou maior a 20
anos e contraceptivos - igual ou maior a
10 anos e menor que 60 anos.

Pacientes que estiverem fora da
faixa etária estabelecida poderão
requerer a inclusão do CPF, no
sistema, pela ouvidoria geral do
SUS, por meio do telefone 136,
opção 8 ou pelo e-mail
analise.fpopular@saude.gov.br.

Aqui tem farmácia popular
Desde sua criação, o programa já
atendeu mais de 39 milhões de brasileiros, o equivalente a cerca de 20% da
população do País. A iniciativa, criada
pelo Ministério da Saúde para ampliar
o acesso a medicamentos, já está presente em 80% dos municípios brasileiros, contando com 34.616 de farmácias
conveniadas.
Ao todo, são disponibilizados 25 produtos, 14 deles gratuitamente, e o restante com descontos que chegam a 90%. O
Governo Federal já investiu R$ 12,3 bilhões para ampliação do programa, bem
como na oferta dos medicamentos.
Em média, por mês, a iniciativa beneficia 9,8 milhões de pessoas, principalmente aquelas com 60 anos ou mais,
que representam cinco milhões do total.
A maior parte dos pacientes atendidos (9
milhões) acessa medicamentos de forma gratuita e os mais dispensados são
para tratamento de hipertensão, 7,2 milhões, e diabetes, 3 milhões.
Para retirar os medicamentos, o cidadão deve apresentar o documento de
identidade, CPF e receita médica dentro
do prazo de validade, que em fevereiro
deste ano foi ampliada para 180 dias.
A prescrição médica pode ser emitida
tanto por um profissional da rede pública quanto por médico que atende em
hospitais ou clínicas privadas.
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Demora na implantação leva Anvisa a flexibilizar
rastreabilidade de medicamentos
A Anvisa vai instituir um Grupo de Trabalho (GT) para formular um Plano de Ação para o planejamento e execução
de ações da Fase Experimental de implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM).
A Portaria foi aprovada na última
Reunião da Diretoria Colegiada (DICOL),
ocorrida no dia 17 de janeiro. Lembrando que o SNCM foi previsto pela Lei nº
11.903, de 15 de janeiro de 2009, e é o
sistema que irá monitorar todo medicamento produzido, dispensado e vendido
no Brasil. A Lei 11.903 dispõe sobre o
sistema e prevê o acompanhamento do
medicamento em toda a cadeia produtiva, desde a fabricação até o consumo
pela população.

Plano de Ação
O plano deve contemplar, além das
diretrizes para a fase experimental, o
cronograma contendo objetivos, produtos esperados, responsáveis e prazos de
cada etapa; as orientações para a operacionalização dos testes de registro e a
comunicação de todos os tipos de eventos de interesse do SNCM.
Ainda, recomendar quantos medi-

Isenção da
carga tributária
dos medicamentos
é tema de pelo
menos três
propostas
no Senado

camentos serão incluídos nessa fase
e os critérios para seleção da lista de
empresas e instituições públicas e privadas que participarão dos testes, que
deverá abranger representantes de todos os integrantes da cadeia logística
do SNCM.
A conclusão dos trabalhos do GT
deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de
publicação da Portaria e o documento
será submetido à aprovação da Dicol.
Os sucessivos atrasos para a implantação provocaram a mudança de
planos. Segundo o diretor-presidente
da Anvisa, Jarbas Barbosa,uma proposta está sendo também elaborada
para que o sistema o sistema passe a
ter foco apenas em medicamentos de
alto custo ou que precisam de prescrição médica, e não mais em todos os
remédios, como no modelo anterior.
A ideia é que vacinas e medicamen-

A inflação de 2016 fechou em 6,26%,
mais de quatro pontos percentuais abaixo
do índice registrado em 2015, de 10,67%.
Os remédios, no entanto, registraram alta
nos preços e ficaram 12,5% mais caros.
Segundo o governo, o aumento foi autorizado para cobrir a defasagem acumulada
dos preços em relação aos custos. Mas
o senador Reguffe (sem partido-DF) criticou o reajuste acima da inflação. E lembrou que a carga tributária sobre os medicamentos chega a quase 36% dos preço

Inflação 2015
10,67%

tos vinculados a programas do SUS,
radiofármacos e isentos de receita,como alguns analgésicos, sejam excluídos da rastreabilidade. A justificativa é
que, nesses casos, já há maior controle dos medicamentos ou baixo risco de
falsificação. “A lista não está fechada”,
diz Barbosa, que pretende levar a proposta ao crivo de outros diretores nas
próximas semanas.
Outra proposta é que o sistema,
que estabelece que cada caixinha de
remédio tenha uma espécie de “RG”,
composto por um código único de
identificação, não necessariamente
ocorra em tempo real, mas sim com
prazos específicos para cada setor informar o caminho do remédio. Fabricantes, assim, teriam três dias para
comunicar esses dados via sistema à
Anvisa, que vai centralizar as informações. Distribuidores, cinco dias. Farmácias, sete.

e pediu aos senadores que aprovem sua
Proposta de Emenda à Constituição (PEC
2/2015), que dá fim à cobrança de impostos sobre os remédios.
Outra PEC em tramitação no Senado
isenta os remédios de impostos, mas somente para pessoas de baixa renda (PEC
65/2016). Os senadores também analisam um projeto que zera a cobrança do
PIS e da Cofins sobre os remédios importados sem similares nacionais (PLS
425/2015).

Inflação 2016
6,26%

Aumento dos remédios
12,5%
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Associativistas projetam

2017 de crescimento
Os resultados positivos dos últimos anos tendem a se repetir
em 2017 quando o assunto é associativismo.
Segundo Edison Tamascia,
presidente da Federação Brasileiras das Redes Associativistas de
Farmácias (Febrafar), com base
em dados de análises de mercado, vê-se que o setor farmacêutico tem ainda muito o que crescer
no país. E como é um produto de
primeira importância, ele é pouco
afetado pelos ânimos da economia. Assim, para as farmácias que
possuem planejamento, o crescimento é praticamente certo.
Ainda segundo a Federação, o
ritmo de adesão ao associativismo é grande, além disso, boa parte
dos donos de farmácias ligadas à
Febrafar estão abrindo novas lojas. Em número de lojas, essas
redes já somam cerca de 9.700
em todo país, representado 12%
de todo o mercado.
vecto_.pdf 1 14/10/2016 09:45:45

Desafios existem
Há também riscos para o mercado farmacêutico. Edison conta
que, por muito tempo, um dos
principais desafios das farmácias
eram questões regulatórias; contudo, ele observa que essa preocupação, nos próximos anos, será
mais para indústrias.
“Para as farmácias, com certeza, um grande desafio continuará sendo relativo à questão tributária, que é muito complexa e
que proporciona um custo muito
alto, basta ver os casos de substituição tributária. Infelizmente, a
solução para minimizar esse problema seria uma reforma tributária, o que não há perspectivas de
ser feito”, finaliza.
(Fonte: Febrafar)

MERCADO

Venancio inaugura, em
Copacabana, a maior
drogaria do Brasil
A nova loja tem 1500 m² e segue o modelo
de redes como Wallgreens, CVS e Duane Read.
A inauguração foi no dia 10 de janeiro, em Copacabana, com direito, inclusive, a um flashmob
coreografado por Carlinhos de Jesus.
Um dos principais destaques do espaço é o
investimento em tecnologia para tornar a experiência do comprador mais interativa. Cada seção
é iluminada com painéis gigantes de LED. Uma
das atrações é a imagem holográfica do display
de produto. O mix também é diferenciado. São
mais de 30 mil produtos, além de grande oferta
de serviços farmacêuticos.
A loja tem outros diferenciais, principalmente
ao harmonizar o moderno com um atendimento
especial a um público predominante em Copacabana: os idosos. Foram contratados concierges
da terceira idade, provenientes do projeto social
“Saúde na Praça”, promovido pela Venancio em
várias partes da cidade.
A loja também apresenta o Beauty Studio, espécie de camarim onde os clientes podem experimentar os produtos comercializados com atendimento das dermoconsultoras. Outra novidade é
o Espaço Conveniência, lugar aconchegante no
qual são comercializados lanches saudáveis. E
uma sala de treinamento de 45m² para atividades de capacitação para colaboradores da rede,
onde também pode haver realização de eventos
externos, como encontros com influenciadores
digitais, cursos para gestantes e workshops de
maquiagem para clientes.
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TRANSFORMAR VIDAS
É O ESPORTE
PREFERIDO DO SESC.
Sempre buscando promover a qualidade de vida e a
transformação social, lançamos o Programa Sesc Esporte,
que abrange da iniciação esportiva até os times de alto
rendimento e traz nossos atletas como exemplo e inspiração.
Na iniciação e formação esportiva, oferecemos cursos
de diversas modalidades nas nossas unidades para que,
sempre com a participação ativa da família, crianças e
jovens sejam incentivados a incluir a atividade física no
seu dia a dia, praticando os valores do esporte e recebendo
acompanhamento proﬁssional capaz de formar talentos.
Saiba mais em www.sescrio.org.br
e transforme-se com a gente.

PROGRAMA

SESC ESPORTE

Acelere sua entrada no
mercado de trabalho.
Faça um curso técnico do Senac.

Corra e matricule-se.
Cursos começando
em fevereiro.
www.rj.senac.br
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Expo Pharma 2017

já tem data e local
marcados: em setembro,
no Riocentro
Expo Pharma: onde os grandes negócios acontecem!
A mais tradicional feira de negócios do varejo farmacêutico no Rio de Janeiro vem para a sua edição 2017 totalmente repaginada, com foco exclusivo nas
margens, rentabilidade, gestão e muito mais para fazer sua empresa crescer. A
Expo Pharma será realizada no Riocentro, o mais completo espaço para eventos
do País e comparado aos melhores do mundo.

Apostando no crescimento
Além da área de exposição que reunirá as melhores empresas de medicamentos, HPC e outros, o público da Expo Pharma participará do Congresso do Varejo Farmacêutico, que terá como conceito um aprofundamento sobre as margens, o mix de produtos no PDV, o volume de vendas
em valores e a rentabilidade para o negócio. Haverá também uma Rodada
de Trademarketing, voltada exclusivamente para as redes de varejo.

Sincofarma disponibiliza espaço do associado
Pensando sempre no bem-estar
e comodidade de seus associados,
o Sincofarma-Rio disponibilizou em
sua sede, na Avenida Almirante Barroso, 2, um espaço voltado para os
empresários associados. Lá eles poderão receber fornecedores e passar
e-mails ou, simplesmente, carregar
o celular, aguardar o início de uma
reunião ou tomar um cafezinho.

Este é apenas um dos inúmeros
serviços criados pelo Sindicato, que
ocupa dois andares (16º e 17º ) no
coração da cidade, bem em frente à
Estação Carioca do Metrô.

Está no Centro?
Venha para o “Espaço do
Associado” no Sincofarma-Rio.

Data bônus
Os empresários do varejo farmacêutico contarão com um dia
a mais de evento, antecedendo a
feira, para discutir e trocar experiências sobre o panorama econômico - político - social brasileiro. O Fórum Top Varejo Farma
acontecerá no dia 11 de setembro, com duas palestras, onde
serão analisados a economia e a
política nacionais em 2017, seus
reflexos até 2020 e também o desempenho do canal farma neste
período.
Isso porque as pesquisas
apontam que o varejo farmacêutico brasileiro deve atingir R$ 87
bilhões em 2017, segundo a consultoria IMS Health e o varejo precisa estar preparado para garantir
sua fatia nesse crescimento. Sua
farmácia não pode ficar de fora.
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Câmara de
Dirigentes
Lojistas do Rio de Janeiro

www.spcrio.com
SISTEMA CNDL

CAPA

S PC
BRASIL

(21) 2222. 9329
3550. 0903
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SISTEMA FECOMÉRCIO RJ

SERVIÇO DE PROTAÇÃO AO CRÉDITO

Parceria SINCOFARMA-RIO e Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio de Janeiro,
para acesso ao SPC Brasil pelas Farmácias Cariocas.
Solicite a visita de um consultor, sem compromisso, pelos telefones: (21) 2222.9329 ou 3550.0903

SÓ no

spcrio.com o AUTÊNTICO SPC, que é BRASIL.

SPC + SERASA

UNINDO OS DOIS MAIORES BANCOS DE DADOS DO PAÍS
NO MESMO SISTEMA E COM MENOR CUSTO
Solicite já a visita de nosso Consultor, sem compromisso.
www.

CERTIFICADO

delivery
.com

CERTIFICADO DIGITAL NO SEU ENDEREÇO

Emita seu
Cer�ﬁcado Digital

sem sair de casa ou escritório!

O melhor preço com o melhor atendimento.
Ideal para
Farmácias

www.

spcconciliador.com.br
http://spcconciliador.com.br/

A SUA CONFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE DÉBITO E CRÉDITO
Com o SPC Conciliador, você confere se estão sendo cobradas as
taxas corretas, sem ter prejuízos, no recebimento de todas as
vendas realizadas por cartões de crédito, débito e de bene�cios,
controlando o seu ﬂuxo de caixa e facilitando a gestão de:
• Antecipações de parcelas
• Cancelamentos de vendas

• Taxas de operadoras
• Indícios de fraude
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dica de saúde
perguntas e respostas sobre a febre amarela
O crescente surto de febre amarela vem assustando o País. Com casos registrados em Minas Gerais e no Espírito Santo, a possibilidade de expansão da doença tem tirado o sono de muita gente. Mesmo não havendo casos no Rio de Janeiro, vale a pena ficar
informado e, assim, tirar possíveis dúvidas de seus clientes com mais eficiência. O Ministério da Saúde criou, inclusive, um hotsite
específico que pode ser acessado no endereço http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/perguntas-e-respostas-febreamarela

1. O que é a febre amarela?

4. Qual é o ciclo da doença?

Uma doença infecciosa transmitida
pela picada de mosquitos infectados;
não há transmissão direta de pessoa
para pessoa.

O período de incubação varia entre
3 e 6 dias, em média, e o vírus fica no
corpo humano por no máximo 7 dias
(os sintomas só aparecem de 1 a 2 dias
depois).

2. Só existe um tipo?
Existem dois: silvestre e urbano. O
silvestre ocorre em áreas rurais e de
mata por meio de um ciclo que envolve macacos e mosquitos como o Haemagogus e o Sabethes – o homem é
um hospedeiro acidental. Já no urbano, que não é registrado desde 1942
no Brasil, o homem é o único hospedeiro e a transmissão ocorre pelo Aedes aegypti.

3. Quais são os sintomas?
Na fase inicial, de três a cinco dias,
o paciente tem febre, dor de cabeça,
dores no corpo, cansaço, perda de apetite, náuseas e vômitos. Já nas formas
graves, podem ocorrer icterícia (coloração amarelada da pele), hemorragias
e insuficiência renal. Esses três fatores,
somados, podem levar à morte.

5. Como me prevenir?
A vacina é a principal forma de prevenção e controle.

6. A vacina é 100% eficiente? É segura?
A eficácia chega a 90% e ela é bastante segura. Pode causar reações adversas, como qualquer medicamento,
mas casos graves são raros. Dores no
corpo, de cabeça e febre podem afetar
entre 2% e 5% dos vacinados.

7. Ela dura quanto tempo?
Dez anos. Depois disso, uma segunda dose garante a imunização para
o resto da vida. Para áreas epidêmicas,
a Organização Mundial da Saúde (OMS)
recomenda apenas uma dose (o contato com a doença cria anticorpos). A
vacina começa a ser efetiva após dez

dias da aplicação.

8. Quem deve se vacinar?
Pessoas que moram ou vão viajar
para regiões silvestres, rurais ou de
mata dentro das áreas de risco – quase toda a área do Brasil afastada do
litoral é considerada de risco pelo Ministério da Saúde.

9. A partir de quando um bebê pode se
vacinar?
Quando a criança reside em áreas
de risco, a partir dos seis meses de
idade. Fora dessas situações, a partir
dos nove meses.

10. Quem não pode tomar a vacina?
Gestantes, bebês com menos de
seis meses, alérgicos a ovo e seus derivados e imunodeprimidos por doenças como câncer e Aids ou por tratamentos (como radioterapia). Pessoas
com doenças autoimunes (como lúpus
e artrite reumatoide) devem ser avaliadas caso a caso.

SINCOFARMA-RIO - FEVEREIRO 2017

LEGISLAÇÃO
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Venha para a Nova Rede Drogarias!

Investimos em estruturação, divulgação e qualificação
e disponibilizamos para nossos licenciados os seguintes facilitadores:
Programa de descontos com Cartão Fidelidade
Negociações comerciais com os maiores fabricantes, fornecedores e laboratórios
Melhores taxas e custos com as operadoras de cartões de crédito e sistemas de gestão
Encarte mensal
Comunicação visual padronizada
Planejamento individualizado de Marketing
Disponibilização de ferramentas operacionais de gestão
Estudo e acompanhamento de indicadores
Revista customizada personalizada
Ações e eventos promocionais
Assistência contábil, jurídica e farmacêutica
Linha de produtos de marca própria
Página virtual exclusiva
Divulgação em mídias sociais
Ferramentas de gestão desenvolvidas pela Febrafar
(a maior Federação de farmácias independentes do Brasil)
E muito mais!

Tudo o que você precisa para aumentar a rentabilidade
do seu negócio.
Nova Rede Drogarias. Vivendo o agora, construindo o futuro.

Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho - Nova América Offices - T. 2.000 - Sl. 519
www.novarededrogarias.com.br
comercial@novarededrogarias.com.br
(21) 99144-4186
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Em tempos de inseguranç
O Rio de Janeiro, assim como todo o
Brasil, vive uma crise na segurança
pública. Há muito, também farmácias
e drogarias se tornaram um alvo
fácil para os bandidos, que veem nas
lojas uma forma rápida e “segura” de
levantar dinheiro. Essas investidas têm
se tornado mais violentas a cada dia e
basta acompanhar os noticiários para
verificar que a situação é grave e uma
das armas para se proteger e também
ao seu negócio é se manter informado.
Acompanhe algumas orientações
publicadas na página da empresa de
segurança Tele-Alarme, do Paraná:

1 – Conheça os seus riscos
Você é quem melhor conhece o seu
comércio. Portanto, o primeiro passo
para evitar assaltos e roubos é avaliar
criteriosamente as vulnerabilidades do
seu estabelecimento para poder se prevenir. Para isso, é importante prestar
atenção em cada detalhe que possa facilitar a ação criminosa, como, por exem-

plo, áreas sem monitoramento, prateleiras escondidas, itens leves, pequenos
ou fáceis de esconder, áreas pouco iluminadas, e até a falta de estratégia no
posicionamento de peças de valor.
É importante manter os itens da loja
expostos em áreas de fácil visualização,
para que se perceba rapidamente caso
algo seja retirado do lugar.

2 – Cuidado com o caixa
Um dos principais passos de segurança para evitar assaltos e prejuízos no
comércio é não guardar muito dinheiro
no estabelecimento. Mantenha o caixa com valores mais baixos e guarde o
restante no banco ou em cofres fora do
estabelecimento comercial. Desta forma, além de proteger o seu patrimônio, você minimizará os prejuízos do
seu estabelecimento no caso de uma
ação criminosa.

3 – Treine os seus funcionários
A sua equipe pode ser uma grande
aliada na hora de prevenir assaltos no
comércio. Combine uma maneira discreta de comunicar quando alguém perceber algum movimento estranho, para
que todos fiquem mais atentos — é im-

portante que o “código de segurança”
da equipe não seja óbvio para não alertar o ladrão. Outra dica é sempre fazer
contato visual e cumprimentar quem
entra na loja, pois as pessoas mal intencionadas gostam de agir de forma
anônima e ficarão constrangidas por
essa atitude.

4 – Mantenha o controle do estoque em
dia
Muitos dos roubos que acontecem
no comércio demoram dias para serem
descobertos. Para evitar essa situação,
mantenha o controle do estoque sempre
em dia e tente fazer a conferência dos
itens no fim do dia. Assim, você vai perceber imediatamente quando algo estiver faltando.

5 – Reforce a segurança
O comércio é vulnerável a roubos e
assaltos — tanto durante o funcionamento como depois. Por isso, é imprescindível reforçar a segurança nas portas
e janelas, usar cadeados e travas de segurança no estoque e investir em grades,
correntes e cadeados para dificultar a
ação de bandidos durante a noite, aos
fins de semana e nos outros momentos
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a, toda informação é válida
em que a loja estiver vazia.

6 - Instale um sistema de monitoramento
e alarme profissional
Muitos proprietários de comércio
acreditam que ter uma câmera simples
à vista em seu estabelecimento é o suficiente para inibir tentativas de roubo.
A TV nos mostra diariamente como os
criminosos estão cada vez mais ousados, por isso ter um sistema de segurança profissional instalado é essencial.
Com monitoramento remoto e um
sistema de alarme bem instalado, você
pode ficar tranquilo, pois sempre que
uma atividade suspeita acontecer em
seu estabelecimento – ou mesmo em
suas proximidades – uma equipe profissional será acionada para avaliar a
situação e tomar as devidas providências, evitando que seu negócio sofra
prejuízos.

7 - Não estabeleça uma rotina para os
seus serviços de banco
Para fins de organização e controle,
é normal que estabelecimentos comerciais tenham datas e horários para fazer
serviços de banco definidos. Isto pode
se mostrar um erro gigantesco, uma vez

que criminosos observam sua rotina,
às vezes por meses, para encontrar o
melhor momento de atacar.
Se você ou seus funcionários têm
data e horário certos para realizar operações envolvendo grandes quantias
de dinheiro, podem se tornar alvos fáceis. Os assaltantes podem te abordar
na rua, burlando quaisquer medidas de
segurança que seu estabelecimento venha a ter, e levar tudo que possui em
questão de segundos.
Como é importante manter a organização, você pode ter várias datas e
horários estabelecidos para variar todo
mês ou então realizar as idas ao banco em diversas viagens, diminuindo a
quantidade de dinheiro transportada e
alterando os horários de acordo com a
necessidade.

8 - Crie ou faça parte de uma rede de
segurança
Para manter seu estabelecimento
seguro, você pode “trocar favores” com
outros comerciantes locais, criando assim uma rede de segurança onde um zela
pelo negócio do outro e reportam atividades suspeitas entre si.
Se o seu bairro já conta com uma

rede de segurança, não fique de fora.
Quando as pessoas se unem pela segurança de um lugar comum, criminosos
têm menos oportunidades e, portanto,
se mantêm afastados da região. Seguranças fazendo rondas noturnas são importantes nessa estratégia também, não
deixando a região desprotegida por um
segundo sequer.

9 - Cuide de sua segurança pessoal
Todas essas dicas são excelentes
para manter seu negócio a salvo de ladrões e outros malfeitores, mas você
não pode se esquecer do bem mais valioso que tem: a sua vida. Como você
provavelmente tem acesso a tudo na
sua empresa, muitos podem ficar de
olho na sua rotina pessoal para tentar
surpreendê-lo em momentos de distração.
Observe sempre seus arredores ao
estacionar o carro, por exemplo, ou ao
abrir os portões de sua residência. Se
desconfiar de alguma atividade, continue andando e contate a polícia, a segurança do bairro e/ou a empresa que faz
o monitoramento de seu negócio. Lembre-se de que o melhor ataque, quando
se trata de segurança, é a prevenção.
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Lucre no carnaval, ma
O brasileiro já está contando os dias
para o início da folia. De 25 a 28 de fevereiro o país respira Carnaval.
Essa é uma excelente
época para investir

na programação sazonal e gerar mais
lucros para sua loja. Mas é preciso ficar
atento às restrições feitas pela legislação. Afinal, nem sempre uma boa ideia
traz bons resultados.
O Carnaval, seguindo as festas de
fim de ano, é um feriado regado à muita
bebida, comida nem sempre saudável,
esforço físico e noites mal dormidas. Neste período os Medicamentos Isentos de Pres-

crição (MIPs) para ressaca, azia e má
digestão acabam sendo os mais procurados pelo consumidor com o intuito de
combater ou ao menos amenizar os estragos causados pelos exageros. A combinação de bebida, má alimentação (inclusive com a falta de higiene de muitas
comidas vendidas nas ruas), calor e desidratação pode ser desastrosa desencadeando gastroenterites que podem se
agravar e gerar quadros mais sérios.
O aumento de procura pelos MIPs,
exigem atenção ao estoque para oferecer o melhor mix, mas também
orientação ao consumidor. Isso
inclui, por exemplo, esclarecimentos sobre a

Venda
A venda dos chamados “kits
antirressacas” é irregular, conforme disposto no art. 8º inciso
I da RDC 96/2008, que diz que
“os medicamentos são bens de
saúde e não mercadorias que
possam ser oferecidas da mesma maneira que outros produtos sujeitos às regras do livre
mercado”. Conforme a Resolução:
“O uso de qualquer informação, imagem e outros argumen-
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s respeite a legislação
interação medicamentosa com as
bebidas alcoólicas e entra aí a figura
indispensável do farmacêutico, que
deve estar sempre pronto para tirar
todas as dúvidas do cliente, principalmente as que trazem riscos a sua
vida. Outra questão é quanto ao oferecimento dos tradicionais “kits antirressaca” que são proibidos pela
Anvisa.

Mix correto é lucro certo
Para obter bons resultados, é importante garantir o sortimento correto de produtos e as exposições extras.
A organização é essencial para que o

consumidor entenda que existem diferenças entre substâncias e apresentações.
Ao posicionar os MIPs dentro da
loja, é imprescindível que eles estejam expostos em um local privilegiado. O ideal é aproveitar as áreas centrais das gôndolas, na altura dos olhos
ou em pontas de gôndolas e em áreas
de maior circulação.
A primeira dica é que esses produtos nunca devem ser expostos em
ordem alfabética, por duas razões: a
primeira, por não ter lógica para o consumidor. A segunda, se o shopper não
encontrar o que está buscando, terá de
perguntar, e este ato pode ocasionar

uma frustração e um sentimento negativo em relação à farmácia. Assim,
o ideal é que fiquem no autosserviço
e sejam agrupados pelo princípio ativo
que contêm, ou seja, por exemplo, todos os medicamentos que têm como
ativo o paracetamol devem ficar juntos.
Para decidir o mix, é necessário
que a farmácia verifique em seu histórico quais foram os mais vendidos
nesta época e invista neles. Outro ponto são os produtos que estão na mídia,
é importante ficar atento à propaganda
de produtos porque o consumidor irá
buscá-los.
(Fonte: Guia da Farmácia)

VENDO

FARMÁCIA COM
MANIPULAÇÃO

de kits de medicamentos é proibida
tos de cunho publicitário que não tenham esse propósito, ou seja, que
possam induzir o uso incorreto, que
estimulem a administração do medicamento por pessoas de faixas etárias para as quais o medicamento
é contraindicado ou, ainda, que banalizem o uso do medicamento para
qualquer situação, caracterizam a
propaganda como estimuladora do
uso indiscriminado de medicamentos, o que é proibido pelas normas
sanitárias.”

Ainda de acordo com a Resolução, esse tipo de venda induz ao
uso do medicamento de forma não
racional, proporcionando riscos à
saúde dos usuários e levando ao
consumo exagerado ou inadequado desses produtos, aumentando
significativamente o risco sanitário
inerente ao uso desses produtos.
Os estabelecimentos que oferecem esse tipo de embalagem cometem infração sanitária e estão sujeitos a penalidades e multas.

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

15

16

