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Estratégias para driblar a crise econômica

A

Jornal SINCOFARMA

crise econômica atual é onipresente: está nos jornais, TV, revistas, sites, nas discussões de mesa
de bar, nas conversas domésticas,
durante as compras nos supermercados, nas farmácias... Neste contexto,
as drogarias reduzem o orçamento,
cortam os gastos, enxugam o departamento pessoal, mas será que isto é
João Aguiar Neto
suficiente para assegurar que a farPresidente do Sincofarma-GO mácia esteja blindada contra a crise?
A chave para conseguir esta blindagem está intrinsecamente ligada ao comércio desde seus primórdios: o bom atendimento ao cliente. As farmácias que incorporam na sua missão a satisfação das necessidades e desejos do
cliente, desenvolvem produtos e serviços focados neste objetivo.
Estas são as que conquistam pessoas e não simplesmente vendas,
conseguem aumentar a sua rentabilidade, pois os consumidores
sempre estão dispostos a pagar mais por um serviço ou produto
que seja o mais apropriado para resolver o seu problema.
É indispensável melhorar a qualidade dos serviços, que incluem a performance do atendimento no balcão, o conhecimento
dos farmacêuticos e dos balconistas sobre os produtos comercializados e a busca de soluções para um cliente indeciso, para que
este não leve em consideração somente o preço, mas a prestação
de um serviço completo.
A farmácia deve passar credibilidade, tanto nos materiais de
comunicação dentro da loja, como na interação dos funcionários
com o cliente. Esta comunicação deve procurar sempre elevar a
autoestima, motivar, envolver o cliente gerando empatia, criar
uma aproximação. Não basta ter o produto ou serviço, é preciso
provocar a motivação para consumir.
Atendimento personalizado. É impossível uma farmácia
atender bem igualmente a todos os clientes. Porém, existem
pequenas atitudes que fazem a diferença, como uma recepção
acolhedora; o atendente sair detrás do balcão para receber o

cliente com um sorriso sincero; um aperto de mão; chamar pelo
nome e não simplesmente pedir o CPF; agradecer com emoção,
reconhecendo que aquele cliente escolheu a sua farmácia para
comprar. Qualquer pessoa se sente feliz pelo reconhecimento
de fidelidade e estas simples atitudes não geram despesas e, sim,
geram emoção.
É preciso também facilitar o acesso à loja. Com o excesso de
veículos e a crescente dificuldade para estacionar, ter onde deixar
o carro é um ponto de suma importância. Com o crescimento
da internet, quando se fala em acesso, é preciso ter em mente o
universo virtual, que se tornou tão essencial quanto o presencial.
Assim, é preciso se preocupar com a visibilidade das informações de contato da empresa na busca do Google. E para que isto
funcione, o telefone também não pode estar sempre ocupado.
Por fim, mas não menos importante, são as filas no caixa.
Com a correria da vida moderna, é preciso tentar agilizar ao
máximo esse atendimento, evitando contrariedade dos clientes.
Estas estratégias implicam em equipes que estejam capacitadas,
treinadas para escutar, observar atentamente e, principalmente,
se relacionar com o cliente.
Por outro lado, o gestor da farmácia tem que desenvolver um
ambiente que incentive e proporcione a captura e tratamento
destas informações. Os empresários devem ouvir todos os colaboradores sem exceção. A dica pode vir de uma auxiliar de limpeza que observa a loja, os atendentes, os caixas, gerentes e até os
donos da farmácia e assim ter uma informação que possa atender
melhor o cliente.
Diante do cenário atual, as drogarias não têm outra escolha
a não ser se preparar para colocar em prática uma estratégia
anticrise, mas também devem se preparar para agarrar todas
as oportunidades que aparecerem. Aliás, não é por acaso que o
ideograma “Crise” em Mandarim significa também “Oportunidade”, porque é justamente nos períodos difíceis que as empresas mais ágeis podem encontrar soluções inteligentes que
assegurem a permanência no mercado e, quem sabe, até levem
ao seu crescimento.
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FISCALIZAÇÃO

O peso da elevação da TFVS
O aumento de mais de 150% da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária está sendo analisado pela
assessoria jurídica do Sincofarma-GO

E

m momentos como estes, de aguda crise econômica, os órgãos governamentais querem aumentar a arrecadação por
meio da elevação de impostos e das taxas de serviços. Foi o que
ocorreu com Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária(TFVS),
regulada pela Portaria Interministerial nº 701/2015, reajustada de
R$ 500,00 para 1.280,23 para drogarias e farmácias. “A justificativa apresentada pela ANVISA foi de que as taxas reajustadas pela
portaria não sofriam um reajuste há16 anos, acumulando uma
perda de 193,5%”, diz o assessor Jurídico do Sincofarma-GO, advogado Hugo Lelis Pereira. “Conforme se pode inferir pelo conteúdo da referida Portaria, várias taxas foram reajustadas atingindo

vários setores da classe empresarial do
nosso país”, completa
O assessor ressalta que, no entanto, fica mantida a Extinção de Renovação de Funcionamento (AFE) e Autorização
Especial (AE), nos termos do artigo 99, da Lei nº 13.043/2014,
o qual alterou o Anexo II da Lei nº 9.782/99, constantes nos
itens 3.1, 3.2, 5.1 e 7.1 da referida lei (desobriga o recolhimento anual da Taxa de Fiscalização da Anvisa).
Hugo diz que o aumento da taxa encontra provimento legal,
porém ele está avaliando se há algum vício na edição da Portaria
em destaque que seja passível de anulação ou revisão dos valores
para, assim, tomar as medidas cabíveis.Em caso de dúvidas ou
necessidade de outras informações, basta contatar a assessoria
jurídica do Sincofarma-GO no número(62) 3095-7914.
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CONVÊNIO

Sincofarma-GO firma parceria com a Nature
Ambiental para gerenciamento de resíduos
Além de coletar e tratar os resíduos, a empresa irá oferecer aos sindicalizados um ponto de descarte para ser colocado
na farmácia, no intuito de atender à população

Jornal SINCOFARMA

O

Sincofarma-GO firmou convênio com
a Nature Ambiental para
que esta ofereça um desconto
pré-estipulado
aos sindicalizados na
prestação de serviço de
gerenciamento de resíduos sólidos. A empresa,
fundada em fevereiro de
2014, é referência em qualidade, segurança e responsabilidade. “A parceria vai além do desconto,
envolve também a parte
social, na qual o Projeto
de Logística Reversa será
apresentado para cada
sindicalizado para que
este possa oferecer a seus
clientes um ponto de desDiretoria da Sincofarma-GO e sócios da Nature Ambiental durante assinatura do contrato
carte de produtos vencidos/
não conformes, ferramenta que visa diminuir o descarte primento do dever, mas que ele reflete positivamente na
de resíduos do serviço de saúde nas lixeiras residenciais, saúde e qualidade de vida da população. “Nesse ponto pominimizando riscos para a população e coletores de resí- demos afirmar que a Nature Ambiental e o Sincofarmaduos domiciliares”, informa o gerente técnico e comercial -GO estão iniciando um belo trabalho”, conclui.
da Nature Ambiental, o engenheiro ambiental Lucas FerPara solicitar o serviço de coleta, o associado deve
reira Keunecke.
entrar em contato diretamente com a Nature Ambiental
Lucas explica que todo o resíduo gerado por empre- pelos telefones 3609.2800, 8592.0643 ou pelo e-mail conendimentos de serviços de saúde deve ser gerenciado, tato@natureambiental.eco.br.
conforme a RDC ANVISA nº 306/2004 e Resolução CONAMA nº 358/2005, que estabelecem os procedimentos
a serem adotados na coleta, transporte, manuseio, tratamento e disposição final destes resíduos. “A Nature Ambiental atende estas resoluções e também as de outros órgãos fiscalizadores, como a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente do Estado de Goiás, IBAMA e INMETRO”,
esclarece. “A coleta é realizada por funcionários devidamente equipados e treinados para a atividade, assim como
o transporte é realizado por veículos preparados, licenciados e vistoriados”, completa.
Segundo o engenheiro ambiental, os resíduos são incinerados, o que é feito com tratamento térmico controlado, iniciando no tratamento do resíduo em estado sólido,
passando pelo tratamento dos gases, que são resfriados e
filtrados antes de serem lançados na atmosfera. “Todo o
processo é monitorado por equipamentos de medição e
interligado a uma rede de computadores. Em caso de não
conformidade, todo o sistema é automaticamente travado,
evitando a fuga de qualquer poluente. O resíduo resultante deste processo são as cinzas, as quais, após comprovada
sua característica não perigosa, são destinadas ao aterro
sanitário”, detalha.
O especialista diz ainda que, em termos de cuidados
com o planeta, este trabalho significa apenas um cum-
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CURTAS

Sincofarma-GO prestigia II Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária
Nos dias 10 a 12 de setembro, o Sincofarma-GO, representado
pelo presidente João Aguiar Neto e pelo conselheiro Deivisson
Teixeira Leão, marcou presença no II Congresso Brasileiro de
Farmácia Comunitária, realizado pela Sociedade Brasileira de
Farmácia Comunitária (SBFC), em Foz do Iguaçu, no Paraná,
O evento promoveu cursos de formação para a prática da
farmácia clínica com conteúdo de prescrição farmacêutica.

Palestrantes vindos do Canadá e da Inglaterra falaram sobre
a atuação do farmacêutico nesses países. “Parabenizo toda a
comissão organizadora do evento. O encontro foi muito positivo e enriquecedor. O ponto alto foi a possibilidade de conhecermos os modelos de farmácia clínica em outros países,
como Portugal, Inglaterra e Canadá”, agradece o presidente
do Sincofarma-GO, João Aguiar Neto.

Rastreabilidade de medicamentos

Jornal SINCOFARMA

O setor farmacêutico tem até dezembro de 2016 para se
adequar à regulamentação da Anvisa sobre a rastreabilidade de medicamentos e, segundo a Agência, não haverá novo
adiamento do prazo para adequação. A medida vai impactar
fabricantes, distribuidores, hospitais, laboratórios, grandes redes varejistas e pequenas farmácias. Pela nova Lei da Anvisa,
tanto a embalagem primária quanto a secundária devem armazenar todas as informações referentes à fabricação: número serial, validade e lote, denominado de Identificador Único
de Medicamento (IUM). Além disso, cada nova etapa no percurso até o medicamento chegar ao paciente – ou seja, distribuição, transporte, etc – deverá ser rastreada.
Para isto será utilizado o código bidimensional, que é
diferente do código de barras tradicional com o qual o setor está acostumado, encontrado em cobranças bancárias,

produtos de supermercado, etc. No código de barras bidimensional, a vantagem é justamente a maior capacidade de
armazenamento, que permite codificar informações em espaços bem menores que os códigos tradicionais.
O documento sobre a nova regulamentação diz que a rastreabilidade irá auxiliar a inibir o comércio de medicamentos
falsos, que, de acordo com a Anvisa, chega a 19% no Brasil,
enquanto a média mundial é de 10%. Além disso, diz que facilitará a identificação de itens roubados uma vez que forem
encontrados pela fiscalização e que facilitará o procedimento
de recall nas farmácias. “Após a fase de adaptação, estamos
convictos de que a lei da rastreabilidade de medicamentos,
pioneira no Brasil, será extremamente benéfica tanto para as
empresas como para os pacientes”, afirma o documento.
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JURÍDICO

Programa Farmácia Popular e a
constituição federal
Orientamos a todos os nossos associados e parceiros que verifiquem se o procedimento que vem sendo utilizado quando da venda de produtos pelo “Programa Farmácia Popular do Brasil” está
em consonância com as regras do Ministério da Saúde

É
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sabido por todos os proprietários de farmácias e drogarias
que o Programa Farmácia Popular
do Brasil é regido pela Portaria nº
971/12, editada pelo Ministério da
Saúde (MS), órgão da União Federal. Nela, constam as normas e
exigências que as farmácias e drogarias devem atender junto ao MS,
bem como as penalidades aplicaHugo Lélis Pereira
das no caso de inobservância.
assessor Jurídico do Sincofarma-GO
Nesta senda, temos notado
uma grande preocupação por parte do Ministério da Saúde em fiscalizar os estabelecimentos
credenciados ao Programa Farmácia Popular do Brasil, realizando auditoria para certificar o atendimento aos preceitos
insculpidos na Portaria supramencionada. Observamos um
aumento no número de abertura de procedimentos de auditoria nas farmácias e drogarias estabelecidas no Estado de Goiás.
Assim, orientamos aos associados e parceiros que verifiquem
se o procedimento que vem sendo utilizado quando da venda de
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produtos pelo Programa Farmácia Popular do Brasil está em consonância com as regras previstas na Portaria evitando, portanto,
as penalidades, como multa pecuniária e descredenciamento.
Em tempo, ressaltamos que a Constituição Federal assegura
no inciso LV de seu artigo 5º a todo e qualquer cidadão o direito
ao contraditório e ampla defesa. Entretanto, a Portaria MS nº
971/12 permite em seu artigo 42 que a União, na figura da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do
MS, decida pelo descredenciamento do estabelecimento farmacêutico no caso em que for constatada irregularidade.
Ocorre que, em muitos dos casos, os descredenciamentos
estão sendo feitos sem ser oportunizado às farmácias e drogarias o exercício do direito da ampla defesa e contraditório, em
típica afronta à nossa Constituição Federal. Desta feita, a parte
envolvida em um processo administrativo ou judicial deve ter
a oportunidade de se defender das alegações e provas produzidas pela outra parte (União).
A pesar da Portaria MS 971/12 não trazer de forma expressa o direito à ampla defesa e contraditório, os estabelecimentos
fiscalizados pelo MS podem se utilizar do direito de apresentarem esclarecimentos, defesas e recorrerem, conforme previsto
na Lei Federal nº 9.784/99, que dedica o Capítulo XV para tratar
do “Recurso Administrativo e da Revisão”, mencionado em seus
artigos 56 e 59.
Deste modo, caso seu estabelecimento farmacêutico seja
descredenciado do “Farmácia Popular do Brasil, destacamos
o seu direito de apresentar Recurso Administrativo contra
esta Decisão, com o objetivo de submeter o ato decisório a um
novo julgamento, em obediência aos preceitos estabelecidos na
Constituição da República Federativa do Brasil.”
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