
ABCFARMA
VEÍCULO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO

PUBLICAÇÃO DIRIGIDA AOS MÉDICOS, FARMACÊUTICOS, ODONTÓLOGOS, PRESCRITORES  
E DISPENSADORES DE MEDICAMENTOS PARA ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL

SEMPRE A MELHOR INFORMAÇÃO
ABCFARMA

Março / 2017

REVISTA

1 Capa vol 2.indd   1 24/02/2017   16:20:28



EDITORIAL

03
Revista ABCFARMA  • Março / 17

TEXTO: PEDRO ZIDOI SDOIA
FOTOS: ARQUIVO ABCFARMA

É preciso ter em mente que o le-
que de opções oferecido acompa-
nha o crescimento das farmácias 
e drogarias – quanto mais o leque 
aumenta, mais o estabelecimento 
progride.

A tecnologia tem que vir associada à 
inovação e ao lançamento de novos 
produtos.

Nos dias de hoje, a era digital se ino-
va e oferece às empresas uma pro-
missora possibilidade de crescimen-
to, aliado às inovações tecnológicas.

Nós, do segmento farmacêutico, te-
mos que buscar parcerias centradas 
no “bom para mim, bom para os 
meus clientes” - seja parceiro, em-
presa, fornecedor ou colaborador.

Despontamos para um novo hori-
zonte, repleto de caminhos, e fo-
mentamos um mercado altamente 
promissor de oportunidades. 

A indústria se aprimora e cresce 
sensivelmente, aos olhos do merca-
do, dos consumidores e do governo. 
A distribuição, por si só, oferece 
caminhos e processos de logística 
nunca antes ousados, e nós, en-
quanto estabelecimentos pontuais, 
dividimos tudo isso com o consu-
midor final.

Vamos atentar para a clientela que 
cresce, o mercado feminino, mas-
culino, a explosão de consumo das 
classes c e d, e, por fim, as minorias 
que galgam seu acesso ao mercado 
de consumo.

Somos os espiões do bem, para um 
segmento forte e a consolidação 
dessa atividade, que consideramos 
ser de Primeiro Mundo. Enquanto 
o nosso sistema de saúde está fra-
gilizado, buscamos oferecer as me-
lhores condições de atendimento 
e prestação de serviços aos nossos 

clientes,  com condições diferencia-
das e esperando contar com a coo-
peração dos municípios,  estados e 
governo federal, para restabelecer-
mos a saúde dos doentes.

Estamos fazendo a nossa parte - e 
contamos com uma política mais 
justa e promissora para dias me-
lhores para todos os brasileiros e 
engrandecimento do setor que a 
ABCFARMA representa. n

O VAREJO  
ALÉM DA COMPRA

O varejo é muito mais do que somente a 
compra. Oferece prestação de serviços, 
benefícios, networking da empresa e do 
comprador e outros itens acessórios.

Pedro Zidoi Sdoia
Presidente
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TEXTO: SILVIA OSSO
FOTOS: DIVULGAÇÃO

ACERTAR NA 
ESCOLHA DO 
MIX e CUIDAR 
DO SEU 
ESTOQUE 

Conhece bem sua clientela e o 
objetivo de vendas de sua em-
presa? Sabe para quem sua farmácia 
vende? Se realmente sabe, já é meio 
caminho andado para de� nir um mix 
lucrativo de produtos. Para compor 

o mix, use o resultado da análise das 
vendas dos produtos através da cha-
mada Curva ABC. De� na os produtos 
que mais saem e que mais contribuem 
para a margem de lucro da farmácia. 
Também é necessário levar em conta o 
giro de cada item. Combine itens de giro 
maior e margem menor com os de giro 
menor e margem maior. Isso só pode ser 
feito com um rigoroso controle de esto-
que e relatórios detalhados das vendas 
– primeiro passo para compor um mix 
desejável e ter um estoque equilibrado 
em quantidade e qualidade.

DE 
OBTER 
MAIS 
LUCRO

Ano difícil para alguns – mas de oportunidades 
para outros! Pensar positivo faz bem; mas agir 
faz melhor ainda. Não adianta fi car esperando 
mudanças na política e nas conjecturas do país. 
O importante é mudar seu negócio, suas atitudes 
e partir para a ação. Uma regra básica para os 
pequenos ou médios empresários é aprender a 
pensar e agir como os grandes! Nem sempre é fácil, 
mas eis algumas sugestões para serem cumpridas 
com assertividade e proatividade.
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• Os anúncios de produtos 
ou de serviços publicados 
nesta revista são de total 

responsabilidade do 
anunciante.

• A ABCFARMA não 
se responsabiliza pelo 
preço determinado, 

nem pela qualidade dos 
produtos ou dos serviços 

anunciados.
• A opinião dos autores 

não é necessariamente a 
opinião da ABCFARMA.
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TEXTO: CELSO ARNALDO
FOTOS: DIVULGAÇÃO

O associativismo tende 
a crescer mais no varejo 
farmacêutico?
Sim. O associativismo, embora já tenha 
20 anos no Brasil, ainda é um modelo de 
negócios em desenvolvimento. Mas, na 
Febrafar, não temos o objetivo de crescer 
o número de associados – e, sim, melho-
rar a qualidade de nossos associados. 
Nossa função não é montar associações 
– ainda que possamos fazer isso, por-
que está no nosso DNA. Nossa principal 
missão é estruturar as associações já 
existentes. A Febrafar é uma entidade 

estritamente de negócios. Não somos 
uma entidade política e não representa-
mos ninguém politicamente. A Febrafar 
desenvolve ferramentas e elege parceiros 
para prestar serviços a nossas redes, a 
fim de que estas prestem serviços às far-
mácias que as integram. 

A grande maioria das 
farmácias brasileiras ainda 
são independentes, não?

Há, aproximadamente, 76.800 farmá-
cias no país. Dessas, 53.410, ou 69,5%, 
são independentes; 10.462, ou 13,6%, 

Sucesso 
associado

Fundada em fevereiro de 2000, a FEBRAFAR – 
Federação Brasileira das Redes Associativistas 
e Independentes de Farmácias –  reúne hoje 53 
redes de farmácias independentes em 24 estados 
mais o Distrito Federal. Suas quase 10 mil lojas, 
pertencentes às redes associadas à FEBRAFAR, 
atendem clientes em mais de 2.600 municípios 
do País. Essa potência é presidida há 17 anos por 
Edison Tamascia, ele próprio um empreendedor 
do varejo farmacêutico, hoje com 21 lojas. E 
as ferramentas que a FEBRAFAR oferece aos 
associados têm permitido a eles crescer todos os 
anos, enfrentando melhor os desafios do mercado. 
Aqui, Tamascia apresenta alguns ingredientes 
dessa receita de sucesso coletivo

EDISON TAMASCIA

Edison Tamascia, 
além de ser um 

empreendedor de 
sucesso, está há 17 anos na 
presidência da FEBRAFAR, 
entidade que agrega quase 

10 mil lojas, somando 
53 redes de farmácias 

independentes  
em 24 estados  
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absorção, podem necessitar de até 200 mcg/dia. A falta de resposta às doses de 200 mcg/dia sugere má absorção, não obediência ao tratamento 
ou erro diagnóstico. Supressão do TSH (câncer de tireoide, nódulos, bócios eutireoidianos em adultos): dose supressiva média de levotiroxina é 2,6 
mcg/kg/dia. Essa dose geralmente é suficiente para obter normalização dos níveis séricos de T3 e T4 e falta de resposta à ação do TSH. 
Recém-nascido: posologia inicial de 5 a 6 mcg/kg/dia em função da dosagem dos hormônios circulantes. Na criança a posologia deve ser 
estabelecida em função dos resultados das dosagens hormonais e em geral é de 3mcg/kg/dia. Para as crianças com dificuldades de ingerir os 
comprimidos, estes devem ser triturados e dissolvidos em pequena quantidade de água e administrada em colher ou conta-gotas. Os comprimidos 
triturados podem também ser administrados com pequenas quantidades de alimentos. A suspensão preparada não pode ser guardada para uso 
posterior. Idosos: posologia inicial com doses baixas (ex.: 25-50 mcg/dia). APRESENTAÇÕES: Caixas com 28 ou 30 comprimidos com 25, 50, 75, 
88, 100, 112, 125, 150, 175, 200 microgramas. Caixas com 30 comprimidos com 12,5, 37,5, 62,5, 300 microgramas. VENDA SOB 
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Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5.200 - Ed. Atlanta
Jd. Morumbi - São Paulo/SP - CEP 05693-000www.medicalservices.com.br

O seu lugar na internet.

PURAN T4® não deve ser administrado em casos de hipertireoidismo não 
tratado. O uso concomitante de carbonato de cálcio reduz a absorção da 
levotiroxina.

Referências bibliográ�cas: 1. Adaptado de: Portal ANVISA [homepage da Internet]. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. [acessoem: 26/02/2016]. 
Disponívelem: http://portal.anvisa.gov.br 2. Vigário P S, et al. Inadequate levothyroxine replacement for primary hypothyroidism is associated with poor 
health-related quality of life–a Brazilian multicentre study. Endocrine (2013) 44:434–440.
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pertencem a grandes redes corporati-
vas ou pequenos agrupamentos; 9.600 
são filiadas à Febrafar, ou 12%; e outras 
3.600, mais 3%, agrupadas em outros 
modelos de associativismo. 

O que difere uma farmácia 
de associação de uma 
farmácia de rede ou 
independente?

Por que farmácias se associam? Cito 
meu exemplo pessoal. Eu tinha uma 
farmácia independente em Piracica-
ba e, na mesma cidade, havia outros 
30 empresários do setor, de outras 
bandeiras, na mesma situação. Nós 
nos juntamos, criamos uma marca 
de nome Farmavip e nos transforma-
mos em rede. Temos uma estrutura 
local, um escritório central e um ges-
tor – que ajuda a administrar essas 
farmácias, que continuam indepen-
dentes do ponto de vista legal e ju-
rídico. Mas estamos atrelados a uma 
marca, como se fosse uma franquia. 
Fazemos marketing, treinamento e 
negociações juntos. A diferença de 
uma franquia para um associativis-
mo é a forma de tomada de decisão. 
Na franquia, a decisão está centrali-
zada numa pessoa, num empresário. 
Numa associação, está centralizada 
num grupo de diretores eleitos pelos 
associados. Cada rede tem uma es-
trutura própria. E a Febrafar oferece 
ferramentas de gestão a cada uma 
das associações.

O que muda na vida 
de uma farmácia ao se 
associar?

Muda tudo. O sistema de compras, de 
marketing, de treinamento, de cus-
tos. Se 40 farmácias vão utilizar, por 
exemplo, um mesmo software e um 
mesmo escritório de contabilidade, 
por exemplo, é possível negociar o 
preço. Num único treinamento, posso 
juntar balconistas de 40 farmácias. 

Você falou em 
treinamento. Não lhe 
parece que o atendimento 
nos balcões das farmácias 
hoje, de modo geral, não 
é personalizado, mas 
impessoal e distante?

Não se pode generalizar. Antes de mais 
nada, é preciso saber quanto contato 
pessoal o cliente quer ter com o balco-
nista da farmácia. Às vezes, ele só quer 
preço – e não dá para conciliar as duas 
coisas. Aí partimos de outro princípio: 
o posicionamento estratégico de cada 
farmácia de cada rede. Temos 53 redes 
e cada uma tem um posicionamento 
estratégico diferente, que depende de 
sua localização, do tipo de público, 
dos concorrentes. Pode haver, sim, 
uma rede mais voltada para serviços.  
E, nesse caso, a equipe deve ser treina-
da para atendimento e atenção farma-
cêutica. Mas o que é um atendimento 
bom para cada cliente? Esse é o ponto-
-chave.

Muitas redes estão dando 
destaque à atenção 
farmacêutica, inclusive 
com consultórios 
farmacêuticos. No Brasil 
isso não funciona?

Não é uma questão de não funcionar, 
o problema é que esse serviço não é 
remunerado, e não há como oferecê-
-lo em todas as lojas. O que está sendo 
apresentado como novidade já é feito 

há décadas nas farmácias indepen-
dentes: dar orientações ao paciente –  
é o que o sr. Pedro Zidoi, presidente da 
ABCFARMA, por exemplo, fez a vida 
inteira. Aí está a sabedoria do negócio 
farmacêutico: ter a percepção de seu 
público. E, além de atendimento de 
qualidade, é preciso ter competência 
para administrar bem – saber com-
prar bem e saber vender bem. 

Quais são os instrumentos 
que uma estratégia 
associativa pode oferecer 
às farmácias para vender 
bem?

Temos um cartão de fidelidade com 7,5 
milhões de consumidores cadastra-
dos e que comercializa 150 milhões de  
reais por mês. A força do associativis-
mo é justamente essa: jamais uma far-
mácia sozinha teria condições de im-
plantar um sistema de fidelidade. Com 
uma equipe relativamente reduzida, 
conseguimos administrar 7,5 milhões 
de consumidores, customizando uma 
lista de descontos para cada farmácia. 
Temos também parcerias com opera-
doras de cartões de crédito no sentido 
de reduzir em 30% a taxa de operação 
desses cartões. Temos uma parceria 
com duas empresas de softwares de 
gestão de farmácia, reduzindo os cus-
tos em 50%. Temos parcerias com as 
maiores distribuidoras e indústrias 
farmacêuticas do Brasil. Enfim, ofere-
cemos cerca de 15 ferramentas para 
melhorar a gestão e os lucros.

“Além de atendimento de 
qualidade, é preciso ter 

competência para administrar 
bem – saber comprar bem e  

saber vender bem”

O tabagismo, altas 
taxas de colesterol 

e triglicérides, 
sedentarismo 

e doenças 
cardiovasculares, 
como hipertensão 

arterial e arritmias 
cardíacas,  

são os principais 
fatores de risco.

paginas azuis.indd   3 24/02/2017   17:42:56
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Uma farmácia pequena, de 
bairro, ainda tem futuro?

Claro que tem. Há dois tipos de 
negócio: o que tem estratégia e o que 
não tem. Não há fórmula mágica. Para 
mim, fidelidade é estacionamento. 
Para outro, é ficar meia hora batendo 
papo com o balconista. Tudo é uma 
questão de adaptação, de estratégia. 
O negócio não é redondinho – a não 
ser para os palestrantes... Há formas 
diversas de se atuar nesse mercado. 
Mas uma coisa é igual para todo 
mundo: custo, gestão, processo.  
O problema da maioria das farmácias 
pequenas, independentes, é não ter 
processos, não gerenciar custos. Você 
pergunta ao proprietário quanto é 
o CMV dele (Custo de Mercadoria 
Vendida), muitos não sabem o que é 

CMV. O mesmo ocorre em relação a 
ticket médio, despesa fixa, etc. 

Em relação à questão 
do estoque, que é 
fundamental para o 
sucesso de uma farmácia, 
qual é a estratégia?

Gerenciamento da chamada Curva 
ABC (método de categorização do esto-
que). O segredo de qualquer negócio é 
administração. Não adianta comprar 
melhor se você não vender – e vencer 
remédio na prateleira. 

Recentemente o 
governo encerrou o 
credenciamento de novos 
estabelecimentos junto 
ao Programa Farmácia 
Popular. O que a Febrafar 
acha dessa medida?

O Farmácia Popular é importante 
para os brasileiros e bom para o co-
mércio varejista. Mas ninguém pode 
ser dependente do Programa – que 
representa menos de 3% do negócio. 
Tenho 21 farmácias – e só 10 estão in-
seridas no Programa. Seria ótimo ter 
em todas, mas não brigo com o mer-
cado – me adapto à realidade dele. 

O ano passado foi de 
crise generalizada para 
a economia brasileira – 
mas o setor farmacêutico 
sofreu menos, e ainda 
cresceu. Em 2017, quais 
são as perspectivas na 
visão da Febrafar?

Estou há 17 anos à frente da Febrafar 
e há 20 anos no associativismo. Todos 
esses anos foram melhores que o an-
terior, sem exceção – e 2016 não foi di-
ferente. As farmácias administradas 
pela Febrafar venderam 5,8% a mais 
em unidades, contra 4,4% da média 
do mercado farmacêutico. Claramen-
te, olhando agora para este inicio de 
2017, o ambiente parece mais amigá-
vel. Não saiu da crise, mas está mais 
aliviado. 

Em relação ao reajuste de 
preços a ser aplicado em 
31 de março, qual é sua 
expectativa?

O aumento do ano passado foi relati-
vamente alto, tendo em vista a taxa de 
produtividade de 2015. Como a produti-
vidade de 2016 foi zero, o deste ano vai 
ser bem mais baixo – haverá três faixas, 
mas a média ficará em torno de 4%. n

“O problema 
da maioria das 

farmácias pequenas, 
independentes, é não 

ter processos, não 
gerenciar custos”

As farmácias 
administradas 
pela Febrafar 

venderam 5,8% a 
mais em unidades, 

contra 4,4% da 
média do mercado 

farmacêutico
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A morte da ex-primeira-dama 
Srª Marisa Letícia Lula 
da Silva trouxe para as 
manchetes dos jornais 
a forma mais grave do 
chamado Acidente 
Vascular Cerebral – o 
AVC hemorrágico.  O 
acidente vascular 
cerebral, ou derrame 
cerebral, ocorre quando 
há um entupimento 
(AVC Isquêmico) ou o 
rompimento dos vasos que 
levam sangue ao cérebro 
(AVC Hemorrágico), este bem 
mais grave e frequentemente fatal.  
Ambos têm causas e mecanismos diferentes, mas 
os mesmos fatores de prevenção e agravamento. 
Aqui, especialistas do Departamento de Neurologia 
do Hospital Israelita Albert Einstein tiram todas 
as dúvidas sobre esses acidentes que podem ser 
evitados e, eventualmente, tratados

O ABC 
DO AVC
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Acidente Vascular 
Cerebral Isquêmico
O que é
O Acidente Vascular Cerebral Isquê-
mico (AVCI), também conhecido por 
isquemia cerebral, é causado pela fal-
ta de sangue em uma área do cérebro 
por conta da obstrução de uma artéria. 
Quando não mata, o AVCI deixa seque-
las que podem ser leves e passageiras 
ou graves e incapacitantes. As mais 
frequentes são paralisias em partes do 
corpo e problemas de visão, memória e 
fala. A falta do sangue, que carrega oxi-
gênio e nutrientes, pode levar à morte 
neuronal em poucas horas. Por isso, o 
reconhecimento dos sintomas e enca-
minhamento rápido ao hospital são ati-
tudes fundamentais.

Causas
Os fatores de risco para o AVC po-
dem ser considerados modificáveis, 
ou seja, controlados com mudanças 
no estilo de vida ou medicamentos), 
ou não modificáveis. O tabagismo, al-
tas taxas de colesterol e triglicérides, 
sedentarismo e doenças cardiovas-
culares, como hipertensão arterial e 
arritmias cardíacas, são os principais 
fatores de risco. Pessoas com pressão 
alta têm quatro a seis vezes mais chan-
ces de terem um episódio de AVC. Isso 
acontece por conta do enrijecimento 

dos vasos e aterosclerose, comuns em 
hipertensos, que pode levar à obstru-
ção arterial. Os pacientes diabéticos 
também devem controlar as taxas de 
glicemia capilar e outros fatores de 
risco, pois o risco de isquemia é duas 
vezes maior se comparado ao de pes-
soas não diabéticas.

Sintomas
Fraqueza ou adormecimento em ape-
nas um lado do corpo, dificuldade 
para falar e/ou entender coisas sim-
ples, engolir, andar e enxergar, tontu-
ra, perda da força da musculatura do 
rosto ficando com a boca torta, dor de 
cabeça intensa e perda da coordena-
ção motora. Os sinais acontecem de 
forma súbita e podem ser únicos ou 
combinados.

Diagnóstico
O diagnóstico e tratamento precoce 
dependem da rapidez com que o pa-
ciente procura o serviço de emergên-
cia capacitado para o atendimento 
de AVC, que deve contar com equipe 
treinada e tomografia disponíveis 24 
horas por dia, 7 dias por semana.

O tempo recomendado para o diagnós-
tico do paciente com AVC, da entrada 
no setor de emergência até a confirma-
ção por exame de imagem (tomografia 
ou ressonância magnética) deve ser, no 
máximo, de 45 minutos. 

Tratamento
O tratamento para a desobstrução das 
artérias consiste na administração 
de medicamentos trombolíticos, que 
dissolvem o coágulo e normalizam o 
fluxo sanguíneo no cérebro. Esse trata-
mento deve ser aplicado em até 4 horas 
e 30 minutos do início dos sintomas, 
aumentando assim as chances de re-
cuperação e minimizando as sequelas 
e taxa de mortalidade. Já existem caté-
teres que podem realizar a desobstru-
ção da artéria sugando ou retirando o 
trombo ou coágulo de dentro do vaso. 
Nesses casos de terapia combinada, o 
medicamento pode ou não ser utiliza-
do. O tratamento com trombolíticos é 
uma realidade recente. Aprovado desde 
1995, é o único disponível para este tipo 
de acidente cerebral. Devido aos seus 
critérios de exclusão, sendo o principal 
o tempo de quatro horas e 30 minutos, 
somente pacientes selecionados rece-
bem este tratamento.

Incidência
Responsável por 85% dos casos de der-
rame, a doença é a principal causa de 
morte e incapacidades no Brasil. A cada 
seis segundos uma pessoa no mundo 
morre decorrente de um AVC. 

O tabagismo, altas taxas de colesterol 
e triglicérides, sedentarismo e 

doenças cardiovasculares, como 
hipertensão arterial e arritmias 

cardíacas, são os principais  
fatores de risco.
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Acidente 
Vascular Cerebral 
Hemorrágico
O que é?
O acidente vascular cerebral hemorrá-
gico (AVCH) se caracteriza pelo sangra-
mento em uma parte do cérebro, em 
consequência do rompimento de um 
vaso sanguíneo. 

Causas
Ocorre principalmente em decorrên-
cia da hipertensão arterial ou de uma 
doença chamada angiopatia amiloide. 
Nestas doenças, as paredes das artérias 
cerebrais ficam mais frágeis e se rom-
pem, causando o sangramento.

Sintomas
Os sinais e sintomas são sempre súbitos: 
fraqueza de um lado do corpo, perda da 
sensibilidade ou do campo visual de um 
ou ambos os olhos, tontura, dificulda-
de para falar ou para compreender pa-
lavras simples e até mesmo a perda da 
consciência ou crises convulsivas.

Diagnóstico
O diagnóstico é feito por meio da  
realização de exames de neuroima-
gem, como tomografia de crânio ou 
ressonância magnética, imediata-
mente na chegada ao hospital, no ser-
viço de emergência. Esses exames de-
monstram a localização e o tamanho 
da hemorragia.

Tratamento
O tratamento pode ser cirúrgico ou clí-
nico, dependendo do volume da lesão, 
da localização e da condição clínica do 
paciente. O tratamento cirúrgico visa a 
retirar o sangue de dentro do cérebro. 
Em alguns casos, coloca-se um cateter 
para avaliar a pressão dentro do crânio, 
que aumenta por conta do inchaço do 
cérebro após o sangramento. O trata-
mento clínico tem o objetivo de con-
trolar a pressão arterial, complicações 
como crises convulsivas e infecções.

Prevenção
A prevenção deve ser feita pelo controle 
rigoroso da pressão arterial, que deve 
ser mantida a níveis inferiores a 120 X 
80 mmHg, e evitando o consumo abusi-
vo do álcool, que também é um impor-
tante fator de risco para esta doença.

Incidência
 O AVCH corresponde a 10-15% de todos 
os acidentes vasculares cerebrais, re-
presentando, nos Estados Unidos, cerca 
de 50 mil novos casos por ano. A morta-
lidade dessa doença é de cerca de 35 a 
56% ao final de 30 dias e somente 20% 
dos sobreviventes estarão independen-
tes em seis meses. n

O tratamento pode 
ser cirúrgico ou 

clínico, dependendo 
do volume da lesão, 
da localização e da 

condição clínica  
do paciente

AVC 
Hemorrágico
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Nem todo repelente pode ser 
usado por crianças e grávidas. 
Além disso, os vários tipos do 
produto têm tempos de ação 
diferentes, o que pode com-
prometer a eficácia da pro-
teção se esse detalhe não for  
observado. O ideal é que as 
gestantes e mães com filhos 
pequenos procurem orienta-
ção médica antes de fazer uso 
desse tipo de produto. Um ou-
tro ponto que deve ser evitado 
é o uso indiscriminado. Os es-
pecialistas também advertem 
para que as pessoas não usem  
receitas caseiras para repelir o 
mosquito.

HORA DE REPELIR

Tipos de repelente
Há vários princípios ativos de 
repelentes aprovados pela An-
visa. Um dos mais eficientes é 
o IR3535.

IR3535: o uso 
tópico de repelentes à 
base de Ethyl butylac-
etylaminopropionate 
(EBAAP) é tido como 
seguro para gestantes, 
sendo indicado, inclu-
sive, para crianças de 
seis meses a dois anos, 
mediante orientação de 
um pediatra. A duração 
da ação dos repelentes 
que usam esse princípio 
ativo, entretanto, é cur-
ta – por isso, ele preci-
sa ser reaplicado a cada 
duas horas.

os inimigos voadores
Dengue, Chikungunya e Zika: três ameaças que 
voltaram com tudo no verão – a temporada favorita 
do mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Entre 
todas as medidas sanitárias que se pode tomar, o uso 
do repelente certo é a mais eficiente. Acompanhe 
aqui as dicas dos especialistas

ARTIGO
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No ano de 2012, a revista médica mais 
importante do mundo, a New England 
Journal of Medicine, publicou um estu-
do muito interessante. Pesquisadores 
demonstraram que os países onde as 
pessoas consumiam mais chocolate 
ganhavam mais prêmios Nobel. Seria 
uma evidência epidemiológica de que o 
consumo regular de chocolate melhora-
va as capacidades cognitivas de quem o 
saboreava? Possivelmente. O chocola-
te é feito de cacau, planta que, como o 
chá-verde, é rica em flavonoides. Esses 
compostos fenólicos são potentes antio-
xidantes e anti-inflamatórios naturais.  
E essas substâncias, quando consumi-
das regularmente, têm o potencial de 
trazer uma série de benefícios ao cérebro, 
coração, vasos e metabolismo. Explica o 
Dr. Mateus: 
“Além da melhora da função cognitiva, 
alguns estudos sugerem que o consumo 
de chocolate possa ajudar a combater 
sintomas depressivos através da mo-
dulação da dopamina e dos opioides no 
cérebro. Além disso, dois estudos suecos 

mostraram que aumentar o consumo 
de chocolate amargo em pelo menos 50 
gramas por semana foi capaz de redu-
zir o risco de isquemias e hemorragias 
cerebrais em até 27 %. Vale lembrar que 
pacientes diabéticos apresentam risco 
maior para essas doenças”.
Os suecos realmente gostam de estudar 
os benefícios do chocolate. Outra análi-
se mostrou que o consumo de apenas 
28 gramas de chocolate amargo uma 
ou duas vezes por semana se associou 
a um risco 32 % menor de insuficiência 
cardíaca. Estudos posteriores eviden-
ciaram melhora na função do endo-
télio (camada interna dos vasos) e da 
função das plaquetas (responsáveis 
pela coagulação do sangue). “Ou seja, 
o chocolate também tem potencial de  

reduzir infartos e mortalidade por doen-
ça coronariana. E as doenças cardiovas-
culares são as principais causas de mor-
te em pacientes com diabetes mellitus”.
Outro estudo mostrou que o consumo 
de chocolate ajuda a reduzir a pressão 
arterial. O efeito é devido à liberação de 
óxido nítrico, um potente vasodilatador, 
pelo endotélio. Além disso, os chocola-
tes com mais de 60% de cacau, apesar 
de possuírem gorduras saturadas, são 
capazes de reduzir os níveis de coles-
terol LDL (ruim) e aumentar os níveis 
de HDL (colesterol bom). Outro estudo, 
publicado em 2012 na revista médica Ar-
chives of Internal Medicine, associou um 
maior consumo de chocolate a um me-
nor índice de massa corporal (IMC). Isto 
é, dentro de uma alimentação equilibra-
da, os antioxidantes do chocolate aju-
dariam a manter o peso mais próximo 
do ideal. Por fim, existem evidências de 
que os polifenóis melhoram a função das 
células beta do pâncreas, melhorando o 
metabolismo glicêmico. Ótimas notícias 
para quem convive com o diabetes, não?

Chocolate e diabetes
Uma relação perigosa? 
Nem sempre

Estamos quase na Páscoa e os supermercados 
já estão com seus “túneis” de ovos de 
chocolate montados, o que chama a atenção 
e aumenta a vontade de degustar essa 
guloseima. Mas e o paciente que convive 
com sua diabetes mellitus? Também pode se 
deliciar com chocolate? Não só pode, como 
deve! Mas alguns cuidados devem ser tomado 
– como explica o Dr. Mateus Dornelles Severo, 
Mestre em Endocrinologia pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 

Dr. Mateus 
Dornelles 

Severo, 
Mestre em 

Endocrinologia 
pela 

Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul
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Vamos com calma
Contudo, todos os estudos que mostraram os benefícios do 
chocolate sempre usaram as versões “amargas” do chocolate, ou 
seja, com alto teor de cacau (60% ou mais). As versões ao leite e 
branco são ricas em açúcar e gorduras adicionadas, além de 
serem pobres nos benéficos polifenóis, ou seja, podem ser 
prejudiciais à saúde e devem ser evitadas principalmente 
por pacientes diabéticos.
Nesta Páscoa, conclui o Dr. Mateus, encomende ao coelho 
chocolates com alto teor de cacau e não abuse. Apesar de 
bom para saúde, o chocolate amargo ainda é um alimento 
calórico. Ou seja, em excesso pode aumentar o peso.

TIPO DE CHOCOLATE CARACTERÍSTICA CARBOIDRATOS GORDUDAS TOTAIS                                 CONSIDEREÇÕES  (PORÇÃO DE 25G)*    (PORÇÃO DE 25G)*

Chocolate Preparado com   De todos os tipos de chocolate, é o menos
Branco manteiga de  8,1g saudável. Isso porque, não contém massa
 cacau, açúcar 14g Sendo: 4,7g de de cacau em sua composição, não
 e leite   gorduras saturadas existindo assim a presença de antioxidantes

Chocolate Composto por    Apresenta em sua composição os antioxidantes 
ao Leite massa de cacau,   7,6g presentes no cacau, mas o fato de conter leite   
  15g Sendo:4,5g de vaca, diminui a adequada obsorção desses 
    gorduras saturadas elementos pelo organismo. Logo, é uma
    versão que perde nutricionalmente para o
    chocolate amargo.  

Chocolate Apresenta    Por não conter leite de vaca, apresenta uma
Meio Amargo coloração escura  15g 6,6g menor quantidade de gorduras saturadas em
 por não levar   Sendo: 3,6g de sua composição. Porém, contém açúcar e
 leite, mas contém   gorduras saturadas outros tipos de gordura que mantêm essa
 açúcar, o que    versão calórica, tal como as anteriores.
 suavisa o sabor    
Chocolate Composto apenas    O mais indicado entre todas as versões, devido 
Amargo por massa de    ao fornecimento de todos os benefícios já 
 cacau e manteiga  8,3g 11g citados: alta taxa de antioxidantes e substâncias 
 de cacau.   Sendo: 6g de benéficas à saúde. Apresenta baixo teor de 
 Caracteriza-se   gorduras saturadas gorduras saturadas 
 pela cor escura     
 e paladar amargo   

Chocolate Constituído por    A troca de açúcar por adoçantes modifica a 
Diet massa e manteiga    textura do alimento e, para conseguir a textura 
 de cacau, leite em  14g 8,8g habitual, os fabricantes acabam adicionando 
 pó, sorbitol e   Sendo 4,7g de mais gordura à composição. É um chocolate 
 sacarina (usados   gorduras saturadas que deve ter o seu consumo avaliado junto 
 em substituição    a um nutricionista, devido ao seu alto teor 
 do açúcar) e vanilina   de gordura. 

Chocolate   Isento de leite de   Indicado para pessoas que possuem intolerância                                                                  
Soja vaca. Apresenta em   à lactose e alérgicos à proteína do leite de vaca. 
 sua composição  14g 8,2g Também muito utilizado em planos de 
 manteiga de cacau,   Sendo: 3,5g de emagrecimento devido ao seu baixo teor de 
 licor de cacau,   gorduras saturadas gorduras saturadas. 
 flocos de arroz,     
 extrato de soja e  
 açúcar.   *Os valores podem variar conforme o fabricante
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Limpeza
Antes de aplicar qualquer maquia-
gem, limpe bem e tonifique o rosto, 
usando produtos específicos para cada 
tipo de pele.

Blush
Deve ser escolhido de acordo com o tom 
de pele. O ideal é aplicar em movimentos 
circulares. 

Lábios
O batom certo fecha a produção perfeita. 
Uma regra básica de maquiagem: quan-
do os olhos estão destacados, a boca deve 

TEXTO: CELSO ARNALDO
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Produtos de qualidade fazem a 
diferença, mas é preciso também 
caprichar na produção e dominar 
algumas técnicas e truques – como 
ensinam aqui os especialistas

ficar apagada, e vice-versa. Gloss deve 
ser aplicado somente no centro da boca, 
deixando que ele se espalhe naturalmen-
te pelos lábios.

Pó
Em excesso, pesa na maquiagem e dá 
um resultado artificial. O tipo translúci-
do resulta numa pele mais leve. 

Base
Quanto mais leve puder ser a base, me-
lhor. Em alguns casos, vale a pena mis-
turar duas ou mais cores para obter a 
tonalidade exata. 

Primer
Esse produto cobre algumas linhas fi-
nas discretas e garante maior fixação 
da make. 

Contorno
Truque ótimo para afinar a face, dis-
farçar bochechas salientes, testa gran-
de. O traço deve ficar imperceptível.

Olhos
Cílios poderosos são a principal arma 
das mulheres, não se deve economizar 
no rímel. n

 Dicas de maquiagem
BELEZA QUE 
RESSALTA
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TEXTO: CELSO ARNALDO
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL RENATA SPALLICCI

Sendo da terceira geração da família 
Spallicci, sua adesão à empresa foi 
natural. Ou foi imposição?
Sempre tive o sonho de ser uma exe-
cutiva, e o caminho natural seria a  
Apsen. Isso aconteceu quando eu ainda 

Do sonho 
ao sucesso
Ela é uma das mais destacadas profissionais do 
mercado farmacêutico do país. É a atual diretora-
executiva da Apsen, indústria 100% nacional 
fundada em 1969 por seu avô, Mario, que cresce 
a cada ano com uma gestão enxuta e eficiente. 
Mas Renata Spallicci não brilha apenas no mundo 
dos negócios. Em sua jornada, ela mergulhou em 
diversos processos de autoconhecimento e, em dado 
momento, decidiu entregar-se à sua segunda paixão: 
o esporte. A executiva-atleta que resultou desse 
processo é um exemplo de mulher bem-sucedida no 
exigente mundo corporativo dos dias de hoje. Nesta 
entrevista exclusiva, ela dá sua receita de sucesso e 
crescimento pessoal e profissional. 

Renata Spallicci

cursava Engenharia Química. Isso não 
foi imposto, era algo da minha vonta-
de.  Meu pai foi muito sábio na forma 
como me introduziu na empresa. Não 
comecei num cargo executivo: minhas 
primeiras semanas de Apsen foram 
no almoxarifado, carregando caixas.  

Depois, fiquei como trainee, trabalhando 
de área em área da empresa, ao mesmo 
tempo em que participava das reuniões 
de diretoria apenas como ouvinte, quie-
tinha e aprendendo. Todo esse período 
me proporcionou um aprendizado va-
lioso sobre a empresa e as pessoas que a 
compõem.

Começar “por baixo” é fundamental 
numa crônica de sucessão familiar?
Foi fundamental para que eu conhecesse 
a empresa profundamente. Não é o úni-
co caminho em casos de sucessão. Mas 
posso dizer que, no meu caso, esse pro-
cesso funcionou muito bem. 

Como você se preparou para assumir 
uma diretoria na Apsen?
Quando terminei meu processo de trai-
nee, fui destacada para finanças. Foi 
aí que decidi fazer pós-graduação em  
Administração Contábil e Financeira, 
o que me proporcionou uma base mais 
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sólida, a fim de tomar decisões e desen-
volver estratégias. Pouco depois fiz um 
MBA pela Fundação Getúlio Vargas e 
passei por diversos processos de coa-
ching e mentoring, nos quais acredito 
muito – e de que sempre lanço mão ao 
encarar um novo desafio.

Você poderia ter optado pela área de 
produção,mas se identificou mais com 
a área de gestão. Era uma função 
mais “feminina”?
A escolha não teve nada a ver com o 
fato de eu ser mulher nem foi questão 
de opção. Fui para a área onde a empresa 
precisava de mim. Aprendi que, na car-
reira, precisamos ir para onde a empresa 
precisa de nós – e não necessariamente 
para onde desejamos ir.

Homens se queixam de diretoras 
mulheres muito autoritárias e 
impositivas. Como é seu estilo?
Por muito tempo, a mulher teve de ser 
mais forte e firme para conseguir se im-
por, porque o preconceito existe até hoje. 
Ainda temos poucas mulheres em car-
gos de alta liderança. Ainda há um lon-
go caminho a ser percorrido. Quanto ao 
meu estilo de liderar, eu sou eu mesma. 
Não acredito em fórmulas de liderança e 
acho que o melhor a fazer é ser sempre 
você mesmo.

Você tem consciência de ter sofrido 
preconceito por ser mulher, jovem e 
bonita, no esplendor da forma física?
Hoje, o preconceito é maior pelo fato de 
eu também ter uma atividade de atle-
ta profissional fitness do que pelo fato 
de eu ser mulher. Mas eu tento não me 
preocupar com isso. Temos de ser nós 
mesmos – e é isso que eu procuro fazer.

Gosta da palavra 
“empoderamento”, uma das 
expressões da moda?
Gosto e não acho que seja uma 
expressão da moda, mas uma 
oportunidade para as mulheres. 
Vivemos um momento rico no qual 

a mulher está reafirmando sua luta por 
igualdade e respeito, o que se convencio-
nou chamar de empoderamento femini-
no. 

Nesses sete anos como diretora exe-
cutiva da APSEN, quais foram suas 
marcas, suas vitórias?
Um processo de adequação às novas 
normas da ANVISA em tempo recorde 
e a criação de uma estrutura de gestão 
de pessoas, diferente e revolucionária, 
foram alguns dos muitos projetos que 
conduzimos e dos quais me orgulho. 
Mas creio que os resultados alcançados 
pela Apsen nos últimos anos falam me-
lhor sobre o que conquistamos do que eu 
mesma. Nos últimos sete anos, período 
sob minha gestão, nosso faturamento 
cresceu 297 milhões. Não há como não 
reconhecer o quanto avançamos nesse 
sentido. 

Como a Apsen se situa hoje no merca-
do farmacêutico brasileiro?
AApsen é uma companhia farmacêuti-
ca que investe em pesquisa e inovação 
para comercializar mais de 35 produtos 
em 85 apresentações. Fundada há quase 
50 anos por um casal de imigrantes ita-
lianos, hoje a empresa emprega cerca de 
1.000 colaboradores divididos nas áreas 
de Vendas, Administrativo e Industrial. 
Voltada para produtos de marca, a Ap-
sen está presente nas principais áreas 
terapêuticas: Neurologia, Psiquiatria, 
Otorrinolaringologia, Urologia, Gineco-
logia, Reumatologia, Ortopedia, Gastro-
enterologia, Geriatria, Endocrinologia, 
Angiologia. E está crescendo a cada dia 
na área de MIPs (Medicamentos Isentos 
de Prescrição) e Alimentos Funcionais.

Sua paixão pelo esporte antecedeu 
sua entrada no mundo dos negócios?  
Minha paixão pelo esporte vem desde 

sempre. Na verdade, comecei 
aos cinco anos, com o 

ballet, até me formar bailarina profissio-
nal. Dei um tempo nos esportes na época 
da faculdade e, quando voltei, conheci a 
musculação e me apaixonei. 

Qual é sua rotina hoje, entre trabalho 
e atividades físicas? Muito rígida com 
horários? 
Sou extremamente disciplinada com o 
cumprimento da agenda. Treino todos 
os dias e mantenho minhas atividades 
na empresa. Tudo precisa ser planeja-
do e organizado, o que me torna rígida 
com relação aos meus compromissos e 
horários e às pessoas que trabalham co-
migo. Mas é um processo tranquilo e já 
bem estabelecido para mim e todos da 
minha equipe.
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 O que a inspirou a competir 
profissionalmente, no início de 2016?
Sempre acompanhei atletas do WBFF, 
que é a modalidade de fisiculturismo 
na qual compito. Quem vê o esporte 
sem conhecê-lo pode imaginar que é 
um esporte só de força física, mas ele é 
altamente mental. Dominar o seu cor-
po, se submeter a treinos fortes e a uma 
alimentação extremamente regrada o 
leva a um nível de autoconhecimento 
que me fascina. É a principal mudança 
que as competições me proporciona-
ram. Sou muito mais madura, cons-
ciente do meu corpo e dos meus limites, 
depois de me tornar uma atleta profis-
sional. E essa minha experiência é uma 
importante ferramenta para eu exercer 
meu propósito que é empoderar e inspi-
rar pessoas a realizarem seus sonhos e 
terem uma vida mais plena.

Como vislumbra o ano de 2017, para 
você e para o mercado farmacêutico?
A situação econômica do Brasil é com-
plicada, como todos sabem, e o nosso 
mercado não é uma ilha. Mas suponho 
que teremos um 2017 com mais pers-
pectivas do que foi o ano de 2016. Pes-
soalmente, acredito que será um ano 
de realizações. Acabo de fazer uma 
reestruturação completa no meu blog, 
participarei do mundial do WBFF e, 
em maio, vou lançar meu livro... en-
fim, vem muita coisa boa pelo cami-
nho. Mas 2016 já foi um excelente ano. 

Além de me tornar uma atleta profis-
sional do WBFF, passei a me apresen-
tar com a minha palestra “Do sonho à 
realização” e participei como coautora 
do livro “Histórias de Sucesso”, que deu 
início ao projeto do meu primeiro livro 
solo. Ah!  E não poderia deixar de fa-
lar do Fit do Bem, que partiu de uma 
ideia e se transformou em realidade, 
unindo centenas de pessoas e aju-
dando instituições que admiro muito, 
como o Ballet Paraisópolis e o Institu-
to Pró-Saber SP. Quem quiser conhecer 
mais e se juntar ao nosso movimento,  
está convidado a conhecer nosso site 
www.fitdobem.com.br. 

Quais são os pontos centrais de sua 
palestra “Do sonho à realização”?
Por meio da minha história de vida, 
eu mostro como você pode sair do 
plano das ideias e dos sonhos para 
se transformar em um realizador.  
O mundo está repleto de pessoas com 
ideias magníficas que não chegam 
nem a sair da cabeça de quem as criou. 

O lançamento do Extima foi um dos 
pontos altos de sua atuação na Apsen?
O Extima foi um marco. O Extima é 
um suplemento alimentar que tem por  
objetivo melhorar a qualidade de vida 
da população idosa e adulta que sofre 
com a perda muscular e suas implica-
ções, um produto inovador e inédito 
no País, e que está melhorando a vida 
de milhões de pessoas. 

Você é uma mulher multitarefa?
Sou multitarefa no sentido de que faço 
mil atividades num mesmo período de 
tempo, mas gosto de fazer cada coisa 
de uma vez e com 100% e atenção no 
momento. Se estou numa reunião, fico 
totalmente focada naquela reunião, 
quando estou em um treino, me pre-
ocupo com cada extensão dos meus 
movimentos. Fazer dez coisas ao mes-
mo tempo dispersa a atenção. Prefi-
ro fazer até 11 coisas, mas fatiando o 
tempo para cada uma delas, em vez de 
tentar fazer tudo junto. n

Como você traduz seu lema “Busque seu propósito. 
Deixe seu legado”? Você consegue inspirar os 
colaboradores da Apsen e os frequentadores de 
seu site para seguirem tais propósitos?
Se você se levantar para trabalhar todos os dias porque simplesmente 
precisa fazer aquilo, você será uma pessoa infeliz. Precisamos saber 
o que nos move, o que nos motiva, o que faz com que nossos olhos bri-
lhem, ou seja, precisamos ter um propósito maior em nossas vidas.  
E, descobrindo o seu propósito, certamente você vai deixar um 
legado, não necessariamente algo físico, mas um exemplo, uma 
inspiração. É nisso que acredito. E esse é o objetivo do meu blog 
(http://www.renataspallicci.com.br/blog/)

Além de me tornar 
uma atleta profissional 

do WBFF, passei a 
me apresentar com a 
minha palestra “Do 
sonho à realização” 

e participei como 
coautora do livro 

“Histórias de Sucesso”, 
que deu início ao 
projeto do meu 

primeiro livro solo.

2016 um 
excelente ano
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Fundada em 1990, a Interfarma – Associação 
Brasileira da Indústria Farmacêutica de Pesquisa tem 
hoje 56 empresas associadas – e esses laboratórios 
são responsáveis pela venda, no canal farma, de 82% 
dos medicamentos de referência do mercado. Esse 
tipo de medicamento só chega ao mercado, como diz 
o próprio nome da associação, depois de uma fase 
de pesquisa – geralmente prolongada, muito custosa 
e nem sempre bem-sucedida. Aqui descrevemos o 
nascimento de um remédio.

De cada 10 mil moléculas pesquisadas, 
apenas uma consegue se tornar um 
medicamento eficaz e seguro o sufi-
ciente para ser aprovado e comerciali-
zado. Mesmo antes disso, das substân-
cias pesquisadas com potencial para 
se tornarem medicamentos, apenas 
12% conseguem avançar para a fase de 
pesquisas clínicas, em que o composto 
começa a ser ministrado em pacientes 
como droga experimental. 

Como nasce
um novo medicamento?

Reportagem 

importante para  

os profissionais  

de saúde e os 

atendentes em 

farmácias e 

drogarias.
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Um único centro de pesquisa pode 
reunir milhares de cientistas dedica-
dos a projetos específicos, que podem 
durar anos apenas na bancada do la-
boratório. Isso mostra o nível de com-
plexidade que envolve o conhecimento 
científico e tecnológico da pesquisa e 
do desenvolvimento de novas drogas, 
que podem tratar pacientes, curar  
doenças e salvar vidas.

“São necessários mais de dez anos de 
pesquisas, que envolvem cientistas, 
médicos, profissionais de saúde e de 
outras áreas do conhecimento cientí-
fico, além de pacientes de várias etnias 
em muitos países ao mesmo tempo 
até se chegar a medicamentos efica-
zes e seguros para o consumo”, afirma  
Antônio Britto, presidente-executi-
vo da INTERFARMA (Associação da  
Indústria Farmacêutica de Pesquisa). 
Só a primeira etapa dos estudos, antes 
das fases clínicas, costuma durar pelo 
menos cinco anos.

Entre 1998 e 2014, das 386 pesquisas 
contra mal de Alzheimer, melano-
ma e câncer de pulmão apenas 14 
estudos acabaram sendo aprovados 
para avançar como pesquisa clínica. 
Isso indica o nível de risco a que estão 
submetidas as empresas de inovação. 
Nesses casos específicos, para avan-
çar com os estudos clínicos, foi neces-
sário investir bilhões de dólares em 
conhecimento, tecnologia e recursos 
humanos dedicados a complexos pro-
cessos de invenção de moléculas e de 
desenvolvimentos de com-
postos que pareciam pro-
missores, mas acabaram 
frustrando a expectativa de 
cientistas e, por que não dizer, 
de pacientes em 
torno do mundo.  

Portanto, as terapias bem-
-sucedidas precisam 
absorver os cus-
tos das demais 
tentativas para 
que a indústria 

possa continuar desenvolvendo novos 
medicamentos. Assim, os medica-
mentos bem-sucedidos custam, em 
média, US$ 2,6 bilhões para serem  
desenvolvidos. 

Sete mil  
medicamentos
Hoje, cerca de sete mil medicamen-
tos, em diversos estágios da pesqui-
sa, estão sendo desenvolvidos mundo 
afora, dos quais aproximadamente 
70% são os chamados first-in-class, ou 
seja, medicamentos com tecnologias 
ou estratégias terapêuticas inéditas. 
A estimativa é da PhrMA, entidade 
norte-americana que representa os 
pesquisadores e fabricantes do setor 
farmacêutico.

Na fase I, a droga experimental é 
ministrada em poucas pessoas para 
testar principalmente a segurança do 
composto e observar a maneira como 
ele é absorvido pelo organismo. Em se-
guida, na fase II, mais pacientes rece-
bem o tratamento para testar eficácia 
e dosagem. Por último, na fase III, é 
preciso testar o tratamento em cen-
tenas de pessoas, de diversos países, 
para garantir a eficácia e a segurança 
em grupos distintos de pessoas.

Quando um composto chega a fase III 
de uma pesquisa, é porque ele está tão 
avançado que está próximo de chegar 
ao mercado. Daí, o possível medica-
mento percorre um longo processo de 
submissão às agências reguladoras 
que, com base em um completo dossiê 
técnico-científico, avaliam o produto 
do ponto de vista sanitário. 

No Brasil, essa fase costuma durar 
mais alguns anos. E, quando aprova-
do, o novo medicamento ainda pre-
cisa ser registrado e, se tiver poten-
cial para fazer parte dos programas 
do governo, terá que se submeter à  
incorporação de novas tecnologias no 
sistema de saúde. O passo seguinte é 
registrar o preço do medicamento que, 
aí então, estará disponível, inclusive 
para o mercado privado. n

Hoje, cerca de sete 
mil medicamentos, 

em diversos estágios 
da pesquisa, estão 

sendo desenvolvidos 
mundo afora, dos quais 

aproximadamente 
70% são os chamados 

first-in-class, ou seja, 
medicamentos com 

tecnologias ou estratégias 
terapêuticas inéditas. 

IDEIA IDEIA

IDEIA
MELHOR
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ACERTAR NA 
ESCOLHA DO 
MIX e CUIDAR 
DO SEU 
ESTOQUE 

Conhece bem sua clientela e o 
objetivo de vendas de sua em-
presa? Sabe para quem sua farmácia 
vende? Se realmente sabe, já é meio 
caminho andado para definir um mix 
lucrativo de produtos. Para compor 

o mix, use o resultado da análise das 
vendas dos produtos através da cha-
mada Curva ABC. Defina os produtos 
que mais saem e que mais contribuem 
para a margem de lucro da farmácia. 
Também é necessário levar em conta o 
giro de cada item. Combine itens de giro 
maior e margem menor com os de giro 
menor e margem maior. Isso só pode ser 
feito com um rigoroso controle de esto-
que e relatórios detalhados das vendas 
– primeiro passo para compor um mix 
desejável e ter um estoque equilibrado 
em quantidade e qualidade.

DE 
OBTER 
MAIS 
LUCRO

Ano difícil para alguns – mas de oportunidades 
para outros! Pensar positivo faz bem; mas agir 
faz melhor ainda. Não adianta ficar esperando 
mudanças na política e nas conjecturas do país. 
O importante é mudar seu negócio, suas atitudes 
e partir para a ação. Uma regra básica para os 
pequenos ou médios empresários é aprender a 
pensar e agir como os grandes! Nem sempre é fácil, 
mas eis algumas sugestões para serem cumpridas 
com assertividade e proatividade.

FORMAS

1

2

3
Silvia OSSO  

é palestrante e consultora de 
empresas, especialista em 

desenvolvimento de pessoas 
e varejo. Autora dos livros, 

destinados ao varejo e serviços, 
“Atender bem dá lucro”, 

“Administração de Recursos 
Humanos em Farmácia”,  

“Programa prático de marketing 
em farmácias” e “Liderança para 

todos”. Contatos: siosso@uol.
com.br ou Facebook: silviaosso

GESTÃO

silvia OSSO.indd   2 24/02/2017   18:11:01



38
Revista ABCFARMA  • Março / 17

CALCULE 
A MARGEM 
DE CADA 
PRODUTO 

Muitos calculam seus lucros pela 
média, em vez de identificar a 
margem de cada produto que 
comercializam. Péssima estra-
tégia. A média é uma das piores formas 
de estatística. O perigo de efetuar esse 
tipo de cálculo é que ele pode mascarar 
itens que dão prejuízo. Com a ajuda de 
um bom software que calcule a margem 
de lucro de cada um dos itens à venda 
em sua farmácia é que o cálculo deve 
ser feito. Considere também o rateio das 
despesas comuns - como folha de paga-
mento, aluguel e despesas com água, luz 
e outros. O rateio pode ser proporcional 
à participação de cada um deles no fa-
turamento. O importante é conhecer 
individualmente a margem por produto 
e, principalmente, a composição de seus 
custos em relação à margem.

TRACE 
METAS E 
ESTRATÉGIAS 
DE VENDAS

Uma vez definido o que ofere-
cer à clientela, é hora de melho-

rar os resultados das vendas e concreti-
zar os negócios. A combinação de metas 
de desempenho com incentivo aos fun-
cionários ajuda bastante nessa tarefa. 
Todo mês, trace metas para a farmácia. 
Por exemplo: determine objetivos, como 
vender 3% a mais que a média do perí-
odo do trimestre anterior. Conforme os 
resultados atingidos, os funcionários re-
cebem bônus que variam de acordo com 
o salário, ou uma premiação adicional 
em bens ou valores. Para vender mais, 
acostume–se a ouvir sugestões dos 

2

3
4funcionários – geralmente 

eles têm ideias que podem 
implementar iniciativas 
de marketing, ajudando 
a organizar promoções, 
sorteios de brindes ou 
outras ações. 

REDUZA 
CUSTOS COM 
AUMENTO DA 
PRODUTIVIDADE 

Na busca de lucros maiores, não 
adianta vender mais. É preciso 

também gastar menos. Racionali-
zar rotinas de trabalho é uma boa 
forma de “cortar” despesas. Muitas 

empresas reduziram as despe-
sas ao reorganizar o quadro de 

funcionários, suas rotinas e 
horários de trabalho. Em 

muitas situações, não 
só economizaram com 
mão-de-obra como 
aumentaram a pro-
dutividade. O caso 
pode servir de lição 
para muita gente. É 
preciso analisar os 
processos de ponta 

a ponta, em busca de 
mais produtividade.

As sugestões estão da-
das. Para obter mais resulta-

dos, é preciso profissionalizar a 
empresa e tomar atitudes a tempo 

e hora! E a hora é agora!  n

ESTOQU
E

MARGE
M

METAS

PRODUT
IVIDADE
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É fundamental analisar 
a melhor forma de 
manter seu negócio em 
tempos difíceis. Diante 
da crise econômica, da 
concorrência elevada, 
das dificuldades 
financeiras, de tudo 
que atrapalha o 
desenvolvimento da 
empresa – o que o 
empreendedor  
deve fazer?

A importância 
do planejamento 

estratégico na 
crise

A primeira atitude é não entrar em de-
sespero e, para ajudar a enfrentar a si-
tuação, uma boa solução é elaborar um 
planejamento estratégico. Essa ideia vai 
apontar os melhores caminhos a seguir, 
considerando os problemas enfrentados.

Confira como o 
planejamento 
estratégico pode ajudá-
lo em períodos de crise
Em que consiste o planejamento estra-
tégico? Como diz o próprio nome, está 
relacionado à elaboração de estratégias 
definidas, para serem aplicadas na em-
presa e ajudar o negócio a crescer e a su-
perar as dificuldades.
Trata-se de um processo gerencial que, 
considerando as condições internas e 

GESTÃO
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externas da  empresa, leva ao desen-
volvimento de objetivos para a esco-
lha de táticas eficientes. Na elabora-
ção do planejamento estratégico é 
fundamental levar em conta premis-
sas básicas.

Estratégia e táticas  
de guerra
Na verdade, as estratégias come-
çaram a ser usadas nas guerras e 
referiam-se às habilidades de um 
general. Com o tempo, as estraté-
gias deixaram de atuar somente no 
ambiente militar e passaram a ser 
utilizadas no mundo dos negócios.
A verdade é que, no mundo dos ne-
gócios, como acontece na guerra, 
também é preciso ter habilida-
des especiais para enfrentar os 
desafios, superar os obstáculos e 
competir com a concorrência. Se na 
guerra existem alvos a serem atin-
gidos, o mesmo acontece no mun-
do dos negócios: aumentar vendas, 
conseguir mais clientes, otimizar os 
serviços, melhorar a produtividade, 

cortar custos. Todos esses pontos 
devem ser considerados no plane-
jamento estratégico.

Períodos de crise
A falta de planejamento estraté-
gico durante os períodos de crise 
leva à tomada de decisões equi-
vocadas que podem levar a empre-
sa a situações piores. É necessário 
entender que, em momentos de 
crise, deverão ser tomadas outras 
atitudes, que nem sempre são se-
melhantes às soluções utilizadas 
em períodos normais.
As crises acabam estimulando o 
empreendedor a fazer novas abor-
dagens, a visualizar coisas que 
antes ele não via e a procurar so-
luções compatíveis com os novos 
problemas. As crises levam a um 
processo de gestão mais dinâmico 
e à necessidade de traçar planos de 
urgência, de especificar ainda mais 
as metas, considerando sempre o 
impacto negativo que a crise está 
exercendo na empresa.

Planejamento de  
longo prazo
Apesar de a crise exigir que a empresa 
elabore um planejamento estratégico 
com planos de urgência e soluções es-
peciais, é preciso considerar sempre os 
efeitos a longo prazo que essas mesmas 
soluções terão sobre o negócio. As crises 
vêm e vão, mas a empresa deve continu-
ar existindo independentemente disso. E 
mais: a empresa deve crescer e lucrar cada 
vez mais. 
Dessa forma, é preciso considerar muito 
bem o futuro da empresa. Talvez, durante a 
análise e desenvolvimento do planejamen-
to estratégico, o empreendedor perceba 
que algumas perdas sofridas no momento 
atual de crise possam até ser justificadas e 
aceitas tendo em vista os benefícios que vi-
rão a longo prazo. Não é uma conclusão tão 
simples, mas é possível quando se trabalha 
com projeções. Esse é mais um motivo que 
leva à necessidade de fazer um plano tático, 
pois ele permitirá identificar vantagens e 
desvantagens, considerando o perfil de sua 
empresa e um prazo mais extenso. n
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Planejar, Motivar, 
Organizar e 
Controlar

Estamos terminando o  
1º trimestre do ano.  
Na verdade, é tudo uma 
continuação, mas, nesta 
época, nos impomos 
algumas reflexões – 
sempre com o objetivo 
de melhorar a qualidade 
de vida da sociedade 
e, consequentemente, 
a nossa. Nesse sentido, 
gostaria de iniciar está 
matéria propondo uma 
nova postura

Começamos o ano estressados com 
tantas noticias ruins. Mas não devemos 
deixar que nossas decisões de vida sejam 

apenas baseadas nessas informações. 
Tanto como empreendedor como na 
vida pessoal, deveríamos tomar decisões 
usando mais a nossa intuição e menos 
o lado racional. A sabedoria está sendo 
substituída pelo conhecimento e o co-
nhecimento, pela informação. Assim, 
nos deixamos influenciar por essa en-
xurrada de notícias ruins que os meios 
de comunicação veiculam – e acabamos 
tendo a nossa vida dirigida pelo que 
vem de “fora”. Precisamos mergulhar no 
nosso “mar interior” e escutar a nossa 
intuição. Dessa forma, seremos nós a es-
tabelecer o rumo da nossa vida e não as 
informações que vêm de fora! Estamos 
nos conectando mais com o meio exte-
rior e desconectados do nosso interior. 
Este ano, que tal tomar decisões basea-
das mais na intuição do que na razão?

Dr. Juan Carlos Becerra Ligos
Farmacêutico bioquímico na 

modalidade fármaco-medicamentos, 
graduado pela Universidade de 
São Paulo, com pós-graduação 
em Marketing do Varejo, Gestão 
e Estratégias pelo SENAC/SP,  

proprietário responsável técnico 
de farmácia há trinta anos, diretor 

executivo do Sincofarma-SP,  membro 
do Conselho Superior de Estudos 

Jurídicos e Estratégicos da ABCFARMA 
e professor dos cursos “Técnicas de 

Aplicação de Injetáveis, “Como atender 
MUITO bem” e “Gestão Financeira em 

farmácias e drogarias”
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Recentemente, tomei conheci-
mento de uma situação inusitada 
ocorrida numa farmácia de manipu-
lação. Certo dia, todos os colabora-
dores se recusaram a trabalhar – a 
menos que a farmacêutica, gerente 
do estabelecimento, fosse demitida. 
Caso contrario, todos pediriam de-
missão. Diante da situação, os pro-
prietários demitiram a farmacêuti-
ca. Isso me leva à seguinte ref lexão: 
são as pessoas que vendem, atendem 
o cliente, tomam decisões, supervi-
sionam, motivam e gerenciam outras 
pessoas. Portanto, as empresas 
são, no fundo, um conjunto de 
pessoas. 

Essa compreensão alterou a forma-
ção do Responsável Técnico ou gestor, 
que passou a exigir não apenas conhe-
cimentos e habilidades técnicas como 
habilidades humanas.

É fundamental que os profissionais 
que atuam no varejo farmacêutico, se-
jam líderes, ou liderados, compre-
endam que, para o bom desempenho 
das atividades, é imprescindível que 
adotemos as melhores práticas de re-
lacionamento e de trabalho em equipe.

A globalização do varejo farmacêu-
tico, o avanço da tecnologia, o impacto 
das mudanças e a busca da qualidade 
nos serviços prestados contribuíram 
para a identificação de que o gran-
de diferencial e a principal vantagem 
competitiva das farmácias são as pes-
soas que nele trabalham.

No dia a dia, ao liderar a execução 
de um determinado trabalho, um ad-
ministrador, ou gerente, deverá desco-
brir e entender o que motiva as pessoas 
de sua equipe a produzir mais e melhor 
– e estimular a vontade de fazer, de fa-
zer bem feito e adotar essas práticas 

para que todos trabalhem desenvol-
vendo serviços de qualidade e para 
que as metas superem as expectati-
vas dos administradores, acionistas, 
proprietários.

O gerente deve compreender o 
papel imprescindível das pessoas 
em seu trabalho. É necessário que 
ele determine corretamente as fun-
ções importantes que cada um deve 
executar – prepará-las, motivá-las e 
acompanhar seu desempenho, forne-
cendo feed backs, avaliações justas e 
sinceras, constantemente, para que 
cada uma tome ciência do seu desen-
volvimento e garanta que os objetivos 
serão alcançados.  

Para isso, o gestor deve conhecer os 
principais elementos de um processo 
de administração e atuar com eles. De 
um modo geral. isso envolve: planejar, 
motivar, organizar e controlar.

PLANEJAR
Determinar, de modo preciso, objetivos e metas que deverão ser alcançados pela empresa – e desenvolver 
uma metodologia de trabalho que demonstre como essas metas e esses objetivos serão alcançados.

MOTIVAR
Existem alguns fatores que oferecem estímulos para o colaborador realizar tarefas, e, nesse caso, não 
estamos falando apenas de dinheiro ou segurança. Há também fatores que podem ter esse efeito sobre 

a satisfação no ambiente corporativo. 

ORGANIZAR
“Quem vai fazer o quê”, ou seja, colocar as pessoas certas para cada atividade e organizar os recursos 
financeiros e técnicos necessários para atingir os objetivos e metas determinadas, agregando assim os 

recursos da farmácia.

CONTROLAR
O controle está relacionado à administração das pessoas – significa comparar os resultados que estão 
sendo obtidos com a metodologia de trabalho desenvolvida. E avaliar o desempenho de cada colabo-

rador, fazendo os ajustes necessários para que sejam atingidas todas as expectativas. Controlar envolve feedback 
dos resultados e acompanhamento das ações.

A somatória das competências profissionais, que são os 
conhecimentos, as habilidades e a conduta que os profissio-
nais utilizam ao exercer sua função na farmácia, além do bom 
relacionamento entre as pessoas no trabalho, é o principal 
fator para superar as metas e objetivos propostos, garantindo 
à empresa resultados além das expectativas. 

Assim, verifica-se que as competências mais  
requisitadas pelo varejo são as de liderança e gestão 
de pessoas – nas quais a demanda excede em muito 
a oferta.

Pense nisso!
Juan Carlos Becerra Ligos n
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TEXTO: PEDRO ZIDOI SDOIA
FOTOS: ARQUIVO SINDIDROGAS-AM

REUNIÃO ENTRE 
OS DIRETORES 
DO SINDIDROGASEncontro entre 

os diretores do 
SINDIDROGAS e 
o vereador Diego 

Afonso no dia 
23 de fevereiro 

trouxe propostas 
para melhorar 
o segmento 
de farmácias 

e drogarias do 
amazonas.

A ABCFARMA parabeniza os sindicatos 
que dão plena assessoria e criam novas 
oportunidades a suas empresas associadas.

Sabemos que a maioria dos sindicatos está 
cumprindo seus objetivos de engrandeci-
mento e defesa das empresas que estão sob 
sua responsabilidade.

Poderíamos citar inúmeros sindicatos 
que exercem plenamente suas missões, 
mas, por outro lado, alguns delegam essa 
obrigação às Federações - que não foram 
criadas para exercer atividades próprias da 
atividade sindical.

Parabenizo o Sindidrogas do Amazonas, e 
seu presidente Armando Gomes dos Reis 
Filho, e o Sindicato do Estado de Sergipe, 
e seu presidente Alex Cavalcante Garcez, 
que estão com planos muito objetivos para 
o fortalecimento das empresas associadas.

Prezados presidentes de sindicatos: a 
ABCFARMA está à disposição de todos 
para divulgar na revista os avanços 
inovadores dos sindicatos e associa-
ções que representam empresas do 
nosso setor.

Pedro Zidoi Sdoia
Presidente
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TEXTO: CELSO ARNALDO
FOTOS: ARQUIVO ABCFARMA

As decisões tomadas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 13/12/2016

O funcionamento da Central Farmacêutica Remota

Certidão de Regularidade Técnica: andamento da ação e estratégias para afastar a 
exigência dos órgãos de vigilância dos estados e município

ADPF 332/STF/Min. Gilmar Mendes: convocação para os Sindicatos ingressarem na ação

Proposta de RDC para a ANVISA acerca do atendimento farmacêutico remoto

Andamento da ação coletiva contra taxas cobradas pelo CFF, iniciada em  outubro de 2016

Assuntos gerais de interesse das empresas representadas pela ABCFARMA.

2017 
Primeira reunião da 
diretoria da ABCFARMA

Foi uma reunião bastante 
proveitosa, com a presença 
de mais de duas dezenas de 

diretores e representantes de 
sindicatos e associações do 

varejo farmacêutico, vindos de 
diversos estados da federação. 

A eles agradecemos a 
iniciativa de se deslocarem até 

São Paulo para debater com 
a presidência da ABCFARMA 
temas de relevante interesse 
do comércio farmacêutico.

No dia 14 de fevereiro de 2017, a ABCFARMA 
realizou em sua sede, em São Paulo, sua 
primeira reunião de diretoria - comandada 
pelo presidente da entidade, Pedro Zidoi 
Sdoia. A pauta de trabalho girou em torno 
de diversos temas importantes:
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