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O MERCADO
MAGISTRAL
Por Jorge Mariano

O Brasil conta com mais de 7 mil
farmácias de manipulação, segundo levantamento da Anfarmag
(Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais). São empresas que atuam na personalização
de formulas, individualizando o
tratamento, a fim de atender cada
vez mais as exigências do mercado.
A principal vantagem das farmácias é a possibilidade de ajustar a
dosagem de acordo com a necessidade de cada paciente, atendendo de forma única cada cliente.
Com investimentos tecnológicos
e em pesquisa, o Brasil vem se
destacando tendo o segmento
como um dos maiores do mundo.
Embora sólido o mercado, as
mudanças recentes na economia,
sociedade exigem dos empresários uma gestão cada vez mais
voltada para a inovação, qualidade
no atendimento.
Com isso, é necessário ter informação, conhecimento e conteúdo
de qualidade, dando a importância
que o mercado necessita.

Sua parceria mensal
do mercado magistral

QUEM
SOMOS
Por Editor

Querido(a) Leitor
A Maginews é uma revista mensal
que nasce com o desejo de contribuir para o desenvolvimento do
mercado
magistral.
Reúnem
profissionais de diversas áreas do
conhecimento, apaixonados pelo
universo da farmácia de manipulação. Nossa missão é desenvolver
conteúdo de qualidade, entregando em cada edição: inovação,
soluções, conteúdos científico e
técnico, além de ideias que favoreçam o gestor magistral na tomada
de decisões. Nossa visão é estabelecer um canal de comunicação
que conecte farmácias, médicos,
prescritores e profissionais envolvidos ao mercado magistral.
Nossos valores são ética, respeito, comprometimento, qualidade,
colaboração, integridade. Nosso
diferencial é contar com colunistas que escrevem de forma livre e
independente, buscando a fundo
entender os desafios do setor
magistral, assim entregando
artigos de excelência em suas
colunas. Seja bem vindo, será um
prazer compartilhar conhecimento e informação com você.
Maginews: O conteúdo que você
esperava no setor magistral.
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VOCÊ ESTÁ PRONTO PARA
RECEBER A FISCALIZAÇÃO
SANITÁRIA?
Por Dra. Patricia Vasconcelos
A primeira coisa que devemos lembrar é que
existe uma hierarquia com relação a nossa
legislação:
1 - Constituição Federal; 2 - Emenda Constitucional; 3 - Lei Complementar; 4 - Lei Ordinária; 5 - Lei Delegada; 6 - Decreto Legislativo; 7 - Decreto Presidencial; 8 - Portaria; 9 Instituição normativa.
A partir disso devemos saber quais são as
Legislações que devemos seguir:
Leis Federais
5.991/73 – Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos, e da
outras providências.
13.021/14 – Dispõe sobre o exercício e a
fiscalização das atividades farmacêuticas.
13.043/14 – art. 99 altera o anexo II da Lei
9.782/99 que extingue a Renovação de

Autorização de Funcionamento
(AFE) e Autorização Especial (AE).
Esse anexo exclui a obrigatoriedade de renovações de AFE e AE anual
constante nos itens 3.1,3.2,5.1 e 7.1, da
Lei 9782/99.
13.732/18 – Altera a Lei n 5.991/73, que
dispõe sobre a validade da receita em todo
território nacional.
ANVISA
Portaria da SVS MS 344/98 – Aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.
RDC 67/07 – Dispõe sobre Boas Práticas de
Manipulação de Preparações Magistrais e
Oficinais para uso humano em farmácias.
RDC 20/11 – Dispõe sobre o controle de
medicamentos a base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob

001

MAGI

MAIO 2020
EDIÇÃO 01

news.com.br

prescrições isoladas e associadas.

(loja) saibam onde fica.

RDC 44/12 – Dispõe sobre Boas Práticas
Farmacêuticas para o controle sanitário do
funcionamento , da dispensação e da
comercialização de produtos e da prestação
de serviços farmacêuticos em farmácia e
drogaria e dá outras providências.

Lembrando que a organização faz toda a
diferença durante a visita da Vigilância Sanitária.

RDC 22/14 – Dispõe sobre o SNGPC (Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos
Controlados).

Patricia Vasconcelos
Consultora Farmacêutica e Treinamentos
(021) 97028-8533

RDC 222/18 – Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos resíduos de
Serviços de Saúde.
RDC 275/19 – Dispõe sobre os critérios de
peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e de Autorização Especial
(AE) de farmácias e drogarias
Ainda não podemos esquecer que existem
as resoluções estaduais, Leis municipais,
Leis complementares. Devemos conhecer
todas essas publicações e sua atualizações.
A inspeção sanitária é compreendida em 2
etapas:Avaliação estrutural e avaliação
documental.
Toda a inspeção sanitária é baseada principalmente em algumas RDCs.
Temos também que seguir as seguintes
resoluções:
Resolução RDC n 44 , 17 de agosto de 2009
Resolução-RDC Nº 67, de 8 de outubro de
2007.
DICAS
Uma boa receptividade dos fiscais fazem
uma grande diferença.
Mantenha a Empresa (loja) sempre visualmente limpa.
Mantenham a pasta
sempre organizada.

de

documentos

Deixe todos os documentos e manuais que
serão solicitados em um mesmo lugar em
que todos os colaboradores da Empresa
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AS MUDANÇAS NA VISITAÇÃO
MÉDICA PÓS COVID-19
Por Dra. Patricia França
Após a confirmação do
primeiro caso sobre coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil
em março de 2020, passamos a viver sob condições nunca antes imaginadas: isolamento social,
limitação comercial e valorização do home office.
Nesse contexto, a atuação
do propagandista / representante magistral, que
gosto de chamar de consultor, também sofreu mudanças. Com certeza as visitas
não serão as mesmas e
como iremos definir
nosso “Avatar”
também.

O que meu
cliente deseja
receber pelo
ambiente
digital?
Como
transformar
visita em
faturamento?

Essas perguntas fazem todo sentido se imaginarmos que as empresas do ramo farmacêutico também migraram as visitas
presenciais para digital, imaginem o bombardeio de informações que os prescritores
recebem diariamente.

sete peças de informação para menos de 30
segundos. Segundo ele, seres humanos não
estão biologicamente desenhados para
focar a atenção em mais do que um estímulo exigente para o cérebro simultaneamente. Paul Friedericks.

Todos querem ser lembrados, e nesse sentido a farmácia magistral precisa ser necessária e o consultor, a pessoa que agrega
valor. Nesse contexto minha sugestão seria:

Patricia França
Consultora Magistral
(011) 98106-3599

1) Montar o Princípio de Pareto dentro da
sua carteira de prescritores
2) Definir seu “Avatar” – Prescritor ideal
3) Personalizar o conteúdo
Lembre-se que no mundo digital, “Menos é
mais”, pois segundo o neurocientista John
Medina, o cérebro só pode conter cerca de
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O QUE UM AVIÃO PERDIDO NA
AMAZÔNIA PODE ENSINAR SOBRE:
PROCESSOS, NÃO CONFORMIDADE
E MELHORIA CONTÍNUA?

Por Dra. Gelza Rubia
O papel do farmacêutico na gestão dos
processos magistrais está baseado em
conhecimento e supervisão. Este conhecimento deve ser direcionado para a capacitação da equipe, por meio da implementação
de procedimentos operacionais padrão e o
correspondente treinamento, para que a
atividade de supervisão seja objetiva, buscando os resultados através dos indicadores relacionados à tarefa que foi delegada.
Resumidamente, o farmacêutico líder deve
Conhecer> Capacitar> Delegar> Supervisionar> Avaliar – este ciclo constantemente

aplicado leva a equipe a avançar na promoção de melhoria contínua.
Em muitas situações falhas na descrição do
procedimento ou na transmissão do conteúdo no treinamento pode dar margem para
erros na execução do procedimento, comprometendo o resultado, podendo afetar
tanto a produtividade como qualidade do
processo. Um exemplo fora do universo
magistral pode ilustrar com bastante clareza
os danos da falha de comunicação e treinamento inadequado da equipe.
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Vôo Varig 254
O ano é 1989 e a Varig é uma das maiores
empresas aéreas nacionais (“Varig, Varig,
Varig”, lembra?). Em 03 de setembro o
Boeing 737-200, prefixo PP-VMK, decola
para o vôo RG 254, entre Marabá e Belém.

loto disse o seguinte: “A partir do momento
em que você reconhece que erra, você abre
a porta para o acerto.” (Nilson Zille)

Uma falha na interpretação da notação no
plano de vôo levou a uma alteração de rota
de cerca de 1.600km em relação ao destino,
o aeroporto Val de Cans, em Belém do Pará,
resultando num vôo às cegas com pouso
forçado após o esgotamento do combustível nos arredores de São José do Xingu, em
meio à selva. Das 54 pessoas a bordo uma
morreu no impacto, onze no tempo de
espera do resgate (quase dois dias), quarenta e dois foram resgatados com vida, inclusive piloto e co-piloto, este bastante ferido.
A investigação mostrou como causas erro
no plano de vôo e falta de combustível. Uma
alteração na notação de proa do plano de
vôo, de três para quatro dígitos, feita pela
empresa, levou o comandante e o co-piloto
a assumir a direção 270 em lugar de 027,
levando o avião ao meio da floresta. Uma
imagem do plano de vôo mostra o número
registrado para a proa, com quatro dígitos
como neste padrão: 027 0.
No espaço entre os números 7 e 0 deveria
estar uma vírgula, mas não era legível. Descartado o zero à esquerda, foi assumida a
direção incorreta. As observações do co-piloto ao perceber o erro, com base na comunicação de rádio, foram ignoradas pelo
comandante e a direção incorreta mantida
até o esgotamento do combustível. Não
havia à época navegação por GPS, nem
havia radar de aproximação em Belém.
Uma seqüência de eventos deu ocasião à
falha, que não corrigida, mesmo após a
identificação, resultou no acidente fatal. Em
entrevistas posteriores ao relatório o co-pi-
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E o que isso tem haver com
farmácia? Tudo, meu caro.
Como costumo dizer, toda
não conformidade é uma
oportunidade que deve ser
bem aproveitada.
Observe que na atuação de piloto e co-piloto
houve algumas lacunas: a alteração da
forma de escrita da direção de proa não
estava suficientemente clara para ambos; o
documento com o procedimento não estava
legível; as considerações do co-piloto foram
ignoradas pelo piloto; pelo menos seis
outros incidentes da mesma natureza, corrigidos a tempo, foram reportados sem que a
empresa revisasse o documento e os treinamentos (relatado na investigação).
O sistema de garantia da qualidade existe
para assegurar que todas as circunstâncias
envolvidas na manipulação de um produto
magistral estejam controladas, de forma a

garantir a reprodutibilidade e produtividade
do processo, e isso nos leva de volta às
atribuições do farmacêutico líder:

Conhecer > Capacitar > Delegar >
Supervisionar > Avaliar.
Desenvolver habilidades de comunicação
com a equipe, estimulando a contribuição de
todos; elaborar procedimentos claros, de
aplicação prática; investir em treinamento
para uniformizar a atuação dos colaboradores; estar próximo o suficiente para perceber
situações de risco e intervir para eliminação
das condições desfavoráveis e avaliar o
desempenho do time, sempre com foco na
identificação de oportunidades de melhoria
– esta é a “rotina” farmacêutica capaz de
gerar resultados excelentes.
Gelza Rubia
Consultora Farmacêutica
(021) 99103-5294
Texto públicado originalmente em:
https://pharma360.com.br/2020/04/23/oque-um-aviao-perdido-na-amazoni
a-pode-ensinar-sobre-processos-naoconformidades-e-melhoria-continua/

006

MAGI
news.com.br

MAIO 2020
EDIÇÃO 01

5 PRINCIPAIS INDICADORES DE
RESULTADO PARA FARMÁCIAS DE
MANIPULAÇÃO
Por Thais da Rocha
Em momentos de crise, a gestão do negócio
passa a ser a principal diferença entre aqueles que conseguirão se adaptar e sobreviver
e os que irão ficar pelo caminho por não
conseguir resolver os problemas e criar
soluções ágeis e eficientes.
Conhecer sua empresa é fundamental para
conseguir vencer as dificuldades e obstáculos que surgem em momentos desfavoráveis. O conhecimento do seu negócio envolve saber dos pontos positivos, o que faz sua
empresa se diferenciar no mercado e alcançar seus resultados. Mas, tão importante
(ou mais), que saber os que “têm de bom”, é
saber o que “têm de ruim”. Ou seja, você
conhece os pontos negativos da sua empresa? Sabe onde está a fragilidade do negócio
e consegue identificar os pontos de melhoria?
Se consegue imediatamente pensar em

alguns tópicos, opa! Temos um bom
começo. Parabéns você está no caminho
certo. Agora, vamos para segunda parte:
quanto você conhece desses pontos positivos e negativos? Eles realmente existem e
são plausíveis, reais e mensuráveis? Ou
apenas coisas que imagina saber e que
sempre repete sistematicamente ao “chorar
as pitangas” com seus colegas de profissão
e empresários do setor?
Duvidou da resposta, então talvez não tenha
informações realistas do que acontece no
dia-a-dia da empresa e portanto acaba por
decidir e tomar decisões baseadas no
"achismo", no sentimento ou impressão e
percepção que tem sobre determinada situação, ou em um nome mais bonito e atual,
"no feeling" , que é importante, claro, mas
não pode ser o único balizador no processo
decisório de uma empresa.
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Os indicadores de desempenho, ou simplesmente KPIs, são ferramentas indispensáveis para quem deseja ter um empreendimento bem-sucedido.

“Clientes podem demitir a todos de uma
empresa, do alto executivo para baixo, simplesmente gastando seu dinheiro em outro
lugar”

É por meio deles que se torna possível identificar falhas nos procedimentos e ações
que refletirão diretamente na sustentabilidade do negócio.

SAM WALTON
Fundador do Wall Mart

Nesse contexto, as opções para coletar
dados exatos, analisá-los e medir a eficácia
dos resultados são muitas, mas cada
empresa tem suas peculiaridades, razão
pela qual os indicadores para as farmácias
de manipulação devem ser pensados conforme seus processos de gestão, recursos e
ferramentas disponíveis.

(Custo de Mercadoria Vendida)

CMV

Os setores de compras e de estoque precisam estar perfeitamente alinhados, de
modo que as mercadorias não fiquem paradas no estoque, mas, também, que não haja
falta de insumos, o que prejudicaria suas
vendas ao consumidor final.

Pensando nisso, apresento abaixo 5 importantes indicadores que se encaixam bem ao
perfil do segmento e podem auxiliar muito
na gestão estratégica de sua empresa.

Satisfação do cliente
(índice de reclamação)

A satisfação dos clientes é o ponto de partida para medir o desempenho de qualquer
negócio. Afinal, eles são o motivo da empresa existir, e cliente insatisfeito é sinônimo de
menor lucratividade, ou até mesmo, a
sobrevivência do negócio pode ser comprometida.

Custo de produção
Para calcular o custo de produção, deve-se
considerar três grandes grupos de gastos:
mão-de-obra; matéria-prima, embalagens e
correlatos; e ainda os custos gerais de fabricação (manutenção de equipamentos,
depreciação, energia elétrica).
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Conversão de vendas
(taxa de conversão)

Esse indicador apesar de simples, aponta o
volume de orçamentos recebidos, se o setor
de vendas está sendo efetivo no atendimento ao cliente para garantir a conversão de
orçamentos em pedidos. Monitorar esse
indicador de perto é assertivo para o crescimento de faturamento das vendas.

MAIO 2020
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não está na quantidade de indicadores e
sim na qualidade desses, afinal se nunca
registrou ou mediu nada até hoje, não é saudável tentar implantar 50 indicadores de
uma só vez. Por isso, comece com os listados acima, afinal são altamente relevantes
para resultados da Empresa, e não apenas
financeiramente, mas também no tangível a
marca e sua credibilidade no mercado
A partir das informações coletadas será
possível tomar decisões de mudanças para
melhorar os índices e consequentemente
estipular novos parâmetros a serem alcançados, daí, entramos em outra fase: as
metas de melhoria de performance.
Dedique-se a conhecer sua empresa a
fundo. Já antecipo que o caminho é árduo,
às vezes doloroso (quase sempre), mas as
descobertas te conduzirão para a "luz", chegando a solução.

Lucratividade

(margem de lucro)
Devemos conhecer os custos para conseguir definir a lucratividade. Além disso, precisa saber como realizar com precisão a composição e formação do preço de venda dos
produtos manipulados, pois isso permitirá
calcular o retorno com a margem de lucro
desejada. O markup equivocado pode
impactar a lucratividade e gerar prejuízos
financeiros à empresa.

Gostou do assunto? Quer se aprofundar e
potencializar seus resultados? Como aplicá-los de forma efetiva? Me escreva com suas
dúvidas e me conte como esse conteúdo te
ajudou.

Só a clara vontade de mudar é
eficaz. Sucesso!
Thais da Rocha
Planejamento e desenvolvimento
de Negócios
mannaz.consultoria@gmail.com
(027) 99712-1515

Certamente existem outros indicadores de
resultado tão importantes quanto esses
citados acima, porém para ir adiante e avançar é necessário ter mapeado pelo menos
esse grupo principal.
Quanto mais indicadores sua empresa conseguir implantar e monitorar, melhor será a
gestão e consequentemente os resultados,
pois o objetivo dos indicadores são apontar
o caminho para a solução dos problemas.
Porém, ressalto que chave para o sucesso
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O AÇÚCAR E O ENVELHECIMENTO
Por Dra. Graciana Neumann
O envelhecimento é compreendido como
um declínio gradual das funções orgânicas
do corpo e que pode ser acelerado por diferentes fatores. O aumento do estresse
oxidativo e a redução da própria capacidade
antioxidante do organismo estão entre as
teorias que explicam o envelhecimento
(LIGUORI et al, 2018).
Atualmente, a glicação se tornou foco no
combate ao envelhecimento e estudos
apontam o impacto direto dos Produtos
Finais de Glicação Avançada (AGEs) na
modificação o de estruturas corporais no
funcionamento dos organismos como um
todo. Além das alterações estruturais, os
AGEs se ligam a receptores celulares específicos (RAGEs) e desencadeiam respostas
inflamatórias no organismo.
A pele é uma das estruturas afetadas pela
glicação. Os AGEs modificam as proteínas
estruturais da pele, sobretudo o colágeno,
alterando a função de sustentação. Uma
pele glicada, é uma pele sem viço, flácida,
envelhecida.

Como a glicação se inicia
nos alimentos e no nosso
organismo?
A hiperglicemia crônica é o principal fator
para o aumento e acúmulo de AGEs no organismo (TSCHIEDEL., 2014). A hiperglicemia
aumenta o influxo de glicose para o interior
da célula. O excesso de glicose oxidada
sobrecarrega a capacidade mitocondrial de
gerar energia, elevando o estresse da organela.
O consumo frequente de alimentos com alta
carga glicêmica induz a um aumento da

glicemia plasmática. A glicose, ao entrar na
circulação, tende a se ligar às proteínas
aumentando a formação dos AGEs (MOSQUERA, 2010). Reduzir o consumo de
alimentos com esse perfim controla os
níveis circulantes de açúcar, diminui a glicação e evita os danos da hiperglicemia sobre
os tecidos.
Muitas vezes os açúcares estão mascarados nos alimentos. Outros nomes famosos
do açúcar nos produtos industrializados:

Fique de olho!
Maltodrextrina, Melado da Cana, Melaço,
Mel, Açúcar invertido, Glicose, Lactose,
Glucose do milho, Xarope de Malte, Xarope
de milho, Dextrose, Frutose, Maltose, Néctar,
Sacarose, Aspartame, Acessulfame K.
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Como minimizar o impacto
da glicação no nosso organismo?

DELLA-MORTE, D.; TESTA, G.;

A alimentação balanceada, com carboidratos de baixo índice glicêmico, a hidratação e
os exercícios físicos, irão melhorar muito
esse impacto.

TSCHIEDEL, B. Complicações crônicas do
diabetes. JBM, 102(5): 7-12, 2014.

O uso de suplementos que impeçam a glicação, como antiglicantes e desglicantes, os
antioxidantes, impedem que a ligação do
açúcar com a proteína não ocorra, melhorando a captação de açúcar pela célula via
aumento da atividade da insulina.
Referências bibliográficas:
LIGUORI, I.; RUSSO, G.; CURCIO, F.; ARAN, L.;

CACCIATORE, F.; BONADUCE, D.; ABATE, P.
Oxidative stress, aging, and diseases.
Clin Interv Aging., 13: 757-772, 2018.

MOSQUERA, J. A. Role of the receptor for
advanced glycation end products
(RAGE) in inflammation. Invest clín., 51(2):
257-268, 2010.
M.e Graciana Neumann
Mestre em envelhecimento humano
Nutricionista CRN2 - 15770D
Farmacêutica
(054) 99696-2757
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COMO A RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
CAUSA O FOTOENVELHECIMENTO
DA PELE

Por Dr. Márcio Guidoni

O que é radiação UV?
Radiação ultravioleta ou radiação UV são
ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda menores que a luz visível. São
classificadas em 3 tipos: UVC, UVB e UVA.
A radiação UVC é a mais energética, porém
com baixo poder de penetração, fica retida
logo na camada de ozônio da nossa atmosfera. A camada de ozônio é essência à vida,
pois se os raios UVC chegassem a superfície terrestre com a mesma intensidade que
são propagados pelo sol, provavelmente
não haveria vida na terra.
A radiação UVB por sua vez, tem média
energia e média penetração. Ela atinge a
superfície terrestre e tem capacidade de
penetrar na nossa pele até a junção dermo-

-epidérmica. Assim, ela atravessa toda a
epiderme, atingindo os queratinócitos e
melanócito.
A Radiação UVB é capaz de matar nossas
células, especialmente o queratinócitos, fato
esse chamado de eritema. A riadiação UVB
está intimamente relacionada com o carcinoma baso-celular.
A radiação UVA tem baixa energia e um
grande poder de penetração na pele. A UVA
não tem energia suficiente para matar as
células, mas consegue atingir até o tecido
subcutâneo. Por sua baixa energia, a Radiação UVA é capaz de ionizar moléculas
formando o Radicais Livres (RL) na matriz
extracelular da pele. Esses radicais livres
formados serão os principais responsáveis
pelo fotoenvelhecimento da pele.
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Como a radiação UV danifica a pele?
A radiação UVB por ser mais energética, tem
a capacidade de matar as células. Essa
capacidade depende do tempo de exposição e do fototipo de pele do indivíduo. no
sentido de proteger.
Ao ser agredido o queratinocito sinaliza o
melanócito, através de mediadores intercelulares, que começa a produzir melanina e
enviar para o citoplasma do queratinócitos,
no sentido de proteger. A melanina tem
ação antioxidante e possui em sua estrutura
química grupos cromóforos que absorvem
a radiação UV dissipando na forma de calor.
Esse estímulo ao melanócito, quando constante e persistente, pode levar a distúrbios
da pigmentação da pele como o melasma.
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perdendo a capacidade de preenchimento
da derme, consequentemente flacidez. Se o
alvo for a proteína elastina, a pele perde a
capacidade de voltar a sua forma normal,
resultado: rugas.
Mas o principal afetado por essa avalanche
de Radicais Livres, sem sombra de dúvidas é
o Fibroblasto. Essas células e a responsável
por produzir colágeno e Elastina, Glicosaminoglicanas entre elas o Ácido Hialurônico,
renovar a matriz extracelular. Os RL podem
se ligar as membranas citoplasmáticas do
fibroblasto, causando danos que levam a
célula a diminuir sua atividade ou até mesmo
involuir a fibrócito, com baixa capacidade de
metabolismo.
Resultado menos ácido hialurônico produzido, menos água retida no tecido, pele desidratada.
O resultado é cumulativo e os danos são
observados ao passar dos tempos:

· Flacidez
· Discromias (manchas)
· Rugas
· Desidratação
· Pele sem brilho e vividez

Já a radiação UVA está mais intimamente
relacionada ao foto dano, pois tem a capacidade de ionizar moléculas no citoplasma e
na matriz extracelular. Essas moléculas ionizadas (RL) precisam urgentemente se estabilizar por meio de ligações químicas com
outras moléculas. Ao fazerem isso elas
acabam danificando essas moléculas.
Os RL podem se ligar as fibras de colágeno
promovendo micro lesões em sua estrutura
química e assim essas proteínas vão
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Uma das maneiras de prevenir o fotoenvelhecimento é o uso de bons protetores solares. Mas devemos ficar atentos quanto ao
poder de proteção de cada produto. Devemos lembrar que o fator FPS indica apenas
proteção contra a radiação do tipo B. Para
que um produto proteja contra UVA ele tem
que especificar o PPD em sua embalagem.
Pelas regras da ANVISA o PPD de um produto tem de ser no mínimo 1/3 do valor de
FPS. Assim quando você for adquirir um
protetor solar com FPS 30 o PPD deve ser
no mínimo 10. Isso garante uma proteção
eficaz contra a radiação UV.
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O CONTEXTO FARMACÊUTICO NO
FUTURO DA SAÚDE
Por Reginalda Russo
Você já se perguntou como o boticário da
Idade Média se transformou no farmacêutico atual? Uma questão ainda mais desafiadora, como será o perfil do farmacêutico
daqui a alguns anos? Que mudanças no
ambiente profissional serão observadas?

“Preparar o futuro significa
fundamentar o presente.”
Antoine de Saint-Exupéry

Para entender para onde aponta a inovação
vamos primeiro ao passado. As respostas
para o futuro são um reflexo do rumo que o

farmacêutico toma hoje do ponto de vista
profissional.
Assim, viajamos para a Idade Média, época
dos boticários ou apotecários onde a busca
pelo “elixir da vida eterna” já norteava a preocupação deste cientista com a promoção e
manutenção da saúde e sua atenção aos
anseios da humanidade.
No Renascimento e à luz da ciência, foi
atribuído muito valor a pesquisa sistemática
de plantas e princípios ativos e os cientistas
que dominaram esse conhecimento tiveram
grande importância para a farmácia atual.
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“Todas as substâncias são
venenos; não há nehuma
que não seja um veneno. A
dose certa diferencia um
veneno e um remédio.”
Paracelso

Um cientista muito além do seu tempo,
Paracelso nos deixou como herança, conceitos aplicados até hoje, como a idéia da
necessidade de estabelecer a dose certa de
cada substância utilizada no tratamento; os
conhecimentos alquímicos para a criação
de medicamentos e a importância da observação clínica do paciente.
A botica, então, passou a ser farmácia e o
boticário era o farmacêutico, que ganhou
importância fazendo a anamnese dos
pacientes e preparando medicamentos
personalizados. Passou a ser reconhecido
como profissional de saúde com formação
técnico/científica e como agente promotor
de saúde.
E assim foi, até a 2ª. Guerra Mundial quando
o forte desenvolvimento industrial e a
comercialização de medicamentos produzidos em larga escala, tornaram a preparação
de medicamentos pelo farmacêutico e seus
cuidados personalizados aparentemente
“desnecessários”.

Mas será que é esse o
modelo ideal?
A rota da inovação na Indústria Farmacêutica nas últimas décadas, foi pautada no
desenvolvimento de novas moléculas e
novos fármacos que obviamente tornaram-se verdadeiros “Blockbusters” e garantiram
muito lucro para as grandes empresas
farmacêuticas. Neste modelo de Pesquisa &
Desenvolvimento, a inovação farmacêutica
é focada na doença. Porém, muitos pesquisadores e grandes empresários da área
farmacêutica acreditam que este é um
modelo obsoleto que gera custos altos e
muita competição.
Assim, o olhar passa a ser para um novo
modelo, voltado para outros mercados e
oportunidades para manter a sustentabilidade das empresas e mudando o foco para
o paciente e não mais para a doença.
Mas então o futuro para a saúde é a terapia
personalizada e centrada no paciente? Tudo
indica que sim. E não é esse o propósito que
move o farmacêutico? O olhar para o
paciente oferecendo atendimento mais
clínico, mais humanizado, muito mais
empático e absolutamente personalizado.
Podemos transpor este raciocínio para toda
a área de saúde e para profissionais de
saúde de maneira geral e será da mesma
forma. Os fatores que passam a fazer a diferença são:

• Caráter clínico;
• Holístico;
• Humanizado;
• Empático;
• Personalizado.
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Obviamente, também teremos tecnologia
no futuro o que já é esperado. A surpresa é a
conclusão que o farmacêutico seguirá seu
propósito ancestral e isso é inovador.
Independentemente de atuar na farmácia,
no serviço de saúde, no consultório clínico,
na estética ou na indústria, a tendência será
a mesma, ser um profissional menos técnico e mais focado em habilidades humanistas e clínicas, é isto que vai fazer a diferença
e aproximá-lo ainda mais dos pacientes
(Possamai,2007). Este é o trabalho que
nunca poderá ser feito por uma máquina.
Imagine que uma máquina poderá preencher relatórios e enviá-los através de códigos e algoritmos, mas algoritmo nenhum
vai conseguir acessar a alma humana e
promover confiança, crença e assim conseguir a adesão do paciente ao tratamento
proposto ou convencê-lo a mudar hábitos
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para ganhar mais saúde e longevidade e
aumentar os resultados clínicos.
O simples acesso do paciente ao sistema de
saúde e medicamentos não é garantia de
êxito terapêutico, mas a disponibilidade e
acessibilidade da atuação farmacêutica
fará a diferença necessária.

É ou não é um olhar disruptivo para a profissão farmacêutica?
Segundo a Opas, “Atenção Farmacêutica é a
soma de atitudes, comportamentos, valores
éticos, conhecimentos e responsabilidades
do profissional farmacêutico no ato da
dispensação de medicamentos, com o objetivo de contribuir para a obtenção de resultados terapêuticos desejados e melhoria da
qualidade de vida do paciente” (Opas, 2002).
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Assim, vamos continuar nos dedicando aos
estudos da Farmacologia, ecanismos de
ação e estruturas químicas, que sempre
serão importantes, mas devemos incorporar uma formação clínico-humanista nas
nossas carreiras. Além de buscar dominar
habilidades de comunicação, negociação,
resolução de problemas, empatia e liderança.
Seguimos aqui uma abordagem mais
focada no profissional de saúde mas é
fundamental ter em mente que algumas
áreas e expertises já dão sinais de apontar
para o futuro na área da saúde, como:

• Tecnologias celulares
e moleculares;
• Genômica;
• Nanotecnologia;
• Robótica;
• Modelos científicos
in sílico
• Sustentabilidade e
outras várias.
Certamente devemos reservar e dedicar
algum tempo a pesquisa sobre inovação em
tecnologia na área de saúde. Vamos nos
surpreender com as possibilidades que já
estão fazendo parte da nossa vida.

“Não tenhamos pressa, mas
não percamos tempo”
José Saramago
Reginalda Russo
Farmacêutica
(011) 97481-3560
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BARREIRAS À INOVAÇÃO:
A SÁIDA ESTÁ NO OCEANO AZUL

Por Andreia Assumpção
Um livro repleto de exemplos, te convida a ir
além do compromisso entre
valor e custo: em vez de escolher entre diferenciação e
baixo custo, busque ativamente os dois ao mesmo tempo!
Essa é receita de W. Chan Kim
e Renée Mauborgne no livro
Oceano Azul.
Navegando pelo conceito de
criação de mercado, remando
na mentalidade para além da
competição e desenvolvendo a
"humanidade".
A Blue Ocean Shift te leva a navegar, fornecendo um pensamento que ajuda
a identificar caminhos e transforma, não

apenas, as empresas em oceanos azuis;
mas também se concentra no
lado humano (ou "humanidade")
de uma transição. Isso é feito
numa leitura gostosa através de
estratégias e táticas que ajudam a
mudar a cultura de uma organização de seu estado atual para outro,
permitindo que qualquer organização esteja disposto à mudança.
De cara os autores já avisaram que
todo o processo de mudança para
esse oceano azul é assustador de
se contemplar. Mas deixa a dica:
divida o desafio em etapas pequenas e concretas que podem ser
facilmente compreendidas, adotadas e vencidas.
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O Blue Ocean Shift, lançado em 2017, é a
continuação de um dos livro de estratégia
mais vendido nos ultimos tempos, nele um
tal “oceano vermelho”, definido como um
mercado saturado no qual as empresas
sobrevivem, contrastava com o “oceano
azul”, um mercado em que há pouca ou
nenhuma concorrência. Nessa nova proposta, W. Chan Kim e Renée Mauborgne, o definem como um processo que permite a qualquer organização fazer a transição de um
mercado lotado existente para um novo
espaço de mercado claro.
Em 2005, quando eu ainda cursava MBA
(Master of Business Administration) em
Marketing na Fundação Getúlio Vargas no
Rio de Janeiro, o livro citado como um best
seller, já instigava os líderes das organizações a adotarem uma perspectiva do
oceano azul. E agora, nessa nova obra, é
possível dar continuidade a essa perspectiva: olhando para o horizonte distante, reconhecendo que perguntas diferentes precisam ser feitas e ponderando o que poderia
ser; buscando por ferramentas práticas que
orientam o processo com uma perspectiva
do oceano azul em uma oferta totalmente
nova; abraçando o conceito de humanidade
por inspirar as pessoas, construindo sua
confiança, para que elas impulsionem o
processo e possam implementar com
sucesso a mudança para um oceano azul.
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existente, identificar uma oportunidade
totalmente nova ou resolver um novo
problema e redefinindo o problema e oferecendo uma nova solução. Muitos também
assumem que a chave para desbloquear um
novo mercado é a inovação, ou que o
empreendedorismo leva automaticamente
à criação do mercado. É importante entender que uma mudança no oceano azul não
significa apenas "inovação". Um oceano azul
é criado quando uma nova fronteira de valor
e custo é aberta, e uma mudança no oceano
azul ocorre quando uma organização
“muda” com sucesso para a nova fronteira
criada.

A adoção de uma mentalidade de oceano azul também
inclui a adoção do conceito
de "humanidade".

Ao preparar o palco, muitas pessoas assumem que a criação do mercado deve envolver alguma forma de destruição ou ruptura.
É verdade que, em alguns casos, uma nova
tecnologia pode criar outros negócios pense em Uber x táxis ou e-mail x correio
tradicional - no entanto, focar apenas na
interrupção, dá uma imagem enganosamente e incompleta da criação do mercado.
Na realidade, as estratégias de criação de
mercado assumem uma de três formas:
uma resposta inovadora para um problema
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Construir o conceito no processo de uma
mudança oceânica azul inspira seu pessoal,
dá confiança e permiteque eles conduzam o
processo de mudança. A humanidade traz à
tona o envolvimento emocional das pessoas, para que elas tenham confiança para
agir.
E quando tiverem essa confiança, deixarão
a resistência; isso não apenas impedirá que
as pessoas se sintam manipuladas, mas o
próprio ato de descoberta ajuda as pessoas
a desenvolver uma mentalidade mais aberta
e voltada para o futuro. Eles verão coisas
que nunca haviam pensado antes.
Isso requer três fundamentos: engajamento
para que as pessoas se envolvam ativamente na condução do processo; explicação,
para que as pessoas tenham certeza de que
entendem o pensamento por trás de cada
estágio; e expectativas claras, para que
ninguém se surpreenda. Isso contribui para
uma atmosfera de confiança, ajudando a
garantir a cooperação voluntária de todos.

Os passos de uma mudança
no oceano azul.
Nem todas as organizações estão dispostas ou são capazes de executar uma
mudança completa no oceano azul agora;
mas este não é um processo de tudo ou
nada. Cada uma das etapas e suas ferramentas relacionadas têm valor por si só.
Talvez a organização precise apenas de um
alerta na forma de uma revisão sistemática
do setor como está ou talvez possa se beneficiar de algumas idéias sobre onde encontrar novos clientes.

O único erro é não fazer
nada e esperar que as
coisas mudem!
Andreia Assumpção
Mestre Administração
Gestora Empresarial
Enfermeira
(011) 94164-3865
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QUANTO VALE SEU ESTOQUE
Por Amaury Resende
O que o estoque significa para o seu negócio?
Investimento, lucro, caixa futuro, dinheiro
parado, ativo fixo e etc.! Nós podemos aqui
enumerar uma lista vasta de questões
inerentes a gestão de estoques, por exemplo:

• Você já se perguntou quem financia os seus estoques?
• Qual é o custo financeiro mensal
e/ou anual de se manter determinado volume de estoque?
• Você sabe qual é o giro atual dos
seus estoques (produtos)? Quando
você deveria repô-los? Quais são os
procedimentos e controles utilizados neste processo?
• A sua empresa já vendeu, mas não
tinha produtos para entregar?
• Você já se perguntou como a política de juros do governo federal
impactam o valor dos seus estoques?
Iremos discutir a seguir algumas dessas
questões, as quais entendemos serem pertinentes a gestão da empresa e os seus
impactos sobre a geração de margens e
lucros
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Comprar à vista ou a prazo
As decisões de compras à vista e a prazo
deveriam estar pautadas numa análise periódica e minuciosa dos gestores. Neste
aspecto consideramos relevante observar
os seguintes aspectos:

Calculando as receitas financeiras decorrentes do custo de oportunidade de aplicação dos recursos:

A aquisição de produtos a prazo tem custos
financeiros (juros) embutidos, pois de
acordo com a economia “não existe almoço
grátis”. Essa decisão precede o seguinte
raciocínio: tenho capital (dinheiro) ou linha
de crédito disponível para fazê-la a vista?

Valor Presente (VP) ?
Valor a Prazo (VF) = $ 120,00
Taxa de desconto (i) = 5% ao trimestre
Prazo (n) = 3 meses

Portanto, só é melhor comprar a prazo se o
custo de oportunidade de aplicar os meus
recursos ou captá-los em instituições são
superiores as taxas de juros cobradas pelos
nossos fornecedores!

Valor a prazo $ 120,00
Valor presente $ 103,66
Receita Financeira $ 16,340

Para ilustramos contabilmente esses eventos imaginemos um caso hipotético. A
farmácia de manipulação Fármacos Verde e
Vida vende extratos vegetais pelos seguintes preços e prazos:

1 kg - preço à vista $ 105,00 a vista
1 kg - preço a prazo $ 120,00 a vista
Taxa de aplicação é de 5%
Prazo de 3 meses
Para avaliar se quais opções são mais
viáveis econômicas basta avaliar os custos
financeiros embutidos na operação:

O valor da receita financeira:

Para apuração da despesa financeira na
operação basta considera o seguinte cálculo:

Valor a prazo $ 120,00
Valor à vista $ 105,00
(=) Despesa financeira $ 15,00
O valor da despesa financeira:

Receita Financeira $ 16,34
(-) Despesa Financeira $ 15,00
Resultado da operação $ 1,34

VP = Valor Presente
VF = Valor do Fluxo de Caixa no Futuro
i = Taxa de Desconto
n = Prazo
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Portanto, neste caso a melhor opção seria
aquisição a prazo devido o prazo e os valores cobrados pelo fornecedor, outro fator
que indica a viabilidade da aquisição é
decorrente da opção de taxa de aplicação
(custo de oportunidade) da empresa adquirente.

Tempo e giro
As políticas comercias e financeiras que
deliberam sobre os preços dos produtos e
prazos deveriam observar rotineiramente o
fator giro dos estoques.
O giro indubitavelmente está associado a
estratégia de negócio adotada pela empresa. Desse modo, as empresas que adotam
uma “estratégia baseada no giro” produzem
lucros e ganhos atrelados ao volume de
vendas, quanto mais se vende, mais se
ganham, lógica do capitalismo americano!
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estratégia baseada na diferenciação e na
exclusividade de produtos os seus ganhos e
margem estão vinculados na exclusividade
e satisfação dos clientes e não estão preocupados necessariamente no volume.
Portanto, as empresas que buscam giro
devem observar cuidadosamente os seus
estoques e desenvolver indicadores para:
1) Mensurar o giro dos estoques em função
do tempo! Ou seja, margem por minuto;
2) Revisar periodicamente as políticas dos
estoques de baixo giro;
3) Estimar a curva abc dos estoques e
alinhá-los com as estratégias comerciais;
4) Combinar a políticas de preços e remuneração (comissões) estimulando a sua
venda;
5) Tomar cuidado com os modismos apresentados pelo setor!

No entanto, as empesas que apostam em
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O modismo por produtos novos representa
um tipo de assedio ao novo (Inovação), no
entanto, novos produtos podem representar
uma exclusividade míope, mas num mercado onde todos os concorrentes têm acesso
aos meus insumos essa diferenciação
exclusividade tem um ciclo de vida curto,
transformando estes estoques numa armadilha e diminuirá dos lucros (ganhos),
promovendo as seguintes consequências:
1) Tira o foco comercial dos vendedores;
2) Promovem colheitas incompletas e de
curto prazo,

Dólar) tem um impacto particular sobre
compras tendo em vista que a maioria dos
insumos são importados.
Desse modo, os gestores devem ficar
atento aos indicadores da economia e nos
rumos da política econômica governamental traçadas, sendo que as mesmas têm
impacto direto sobre as taxas de câmbio
que diminui o nível lucratividade e competitividade das empresas. Para ilustramos os
impactos o câmbio desenvolvemos um
exemplo, que considera os seguintes parâmetros:

3) Distorce planejamento das operações,
tornando impossível a execução de campanhas de marketing a todos os produtos,
algo, não é possível e nem viável economicamente realizar campanhas e ações para
todos os produtos que compõem o portfólio!

• Quantidade de Matéria-prima adquirida 100 Kg

Essas escolhas podem trazer prejuízos continuados tanto no médio e longo prazo, além
disso, vale destacar que os produtos têm
prazo de validade.

Considerando os dados acima apresenta na
tabela abaixo os impactos relativos a variação de câmbio.

Câmbio e erosão de margem
Os gestores devem ficar atentos aos efeitos
do câmbio sobre os custos e as margens
dos produtos.
Especificamente, no setor farmacêutico e
cosméticos as taxas de câmbio (Euro e

• Preço da Matéria-prima (Kg) $ 3,90
• Taxa de cambio (data na aquisição) $ 3,30
• Vendas de todo estoque adquirido (kg) $ 5,00
• Taxa de câmbio (na data da venda) $ 3,90

Os resultados obtidos pelas simulações
possibilitam os gestores identificar os reais
impactos da variação da taxa de câmbio
sobre os custos dos estoques.
A consideração dos custos de reposição
demonstra, neste caso, que a variação da
taxa cambio promove uma erosão de 12%
na margem praticada pela empresa.

Tabela: Análise das taxas de câmbio.
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Portanto, a apuração da margem de lucro
baseada no custo histórico foi de 34%, caso
os gestores não observem este aspecto
(taxa de cambio) tomaram decisões sobre
uma margem ilusória.

MILLER, Jefrey G. e VOLLMANN, Thomas E.
The hidden Factory. Havard Business
Review, Set-Oct/1985. Pg. 142-150.

Atenção

NAKAGAWA, Masayuki. Gestão estratégica
de custos: conceitos, sistemas e implementação. São Paulo, Atlas, 1991.

É imprescindível que os gestores se atentem, na gestão dos estoques, para os
seguintes aspectos:
Conexão entre estratégia de vendas (giro ou
diferenciação) e gestão dos estoques;
Os efeitos financeiros (captação de recursos) nas decisões compra (reposição dos
estoques) dos estoques;
As políticas de preços e prazos dos produtos e os impostos sobre valor agregado
(PIS, COFINS, ICMS e IPI), pois os tributos
são pagos no mês subsequente ou antecipadamente, por substituição tributária e os
recebimentos pelas vendas podem ter prazo
superior (de 30, 60, 90 a 120 dias);
Os níveis de giros dos estoques e os incentivos dados a área comercial (remuneração,
comissões e premiações);
Os efeitos das taxas de câmbio sobre as
margens (lucratividade) promovam uma
erosão e ilusão na precificação dos percentuais de margem de lucro.

Não existem bons negócios,
sem bons controles e sem
boa contabilidade!
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AUMENTANDO O RELACIONAMENTO
COM OS CLIENTES
Por Bianca Amaral
Grande parte das empresas atua de maneira comum, entregando simplesmente aquilo
que o cliente espera receber. Ao agir dessa
forma, se torna mais uma no meio de
tantas.
A concorrência entre as organizações de
todos os segmentos está cada vez maior,
para se destacar em meio a tantos concorrentes, é importante investir no marketing
de relacionamento.

Afinal, o que é marketing de
relacionamento?

O Marketing de Relacionamento é um conjunto de ações e estratégias tomadas pela
instituição como forma de criar e manter
um relacionamentopositivo. E, mais do que
isso: o objetivo do marketing de relacionamento é conquistar clientes fiéis que são
praticamente defensores e divulgadores da
marca.
Desta forma, a partir da experiência oferecida ao consumidor, essa estratégia é utilizada por marcas que desejam se tornar referências em seu mercado de atuação.
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Ferramentas para fidelizar
os clientes e torná-los admiradores da marca:
1) CRM: É a Gestão de Relacionamento
com o Cliente, como o termo é conhecido
em português, vai muito além de uma plataforma ou um software, é todo o processo
utilizado para gerenciar e analisar as informações dos clientes: dados de compra,
dados pessoais, informações relevantes
que se pode utilizar para ampliar o relacionamento.
2) Redes Sociais: Atualmente, a presença
das empresas nas redes sociais é imprescindível. É necessário analisar quais redes
sociais o seu público está inserido, e depois,
trabalhar com estratégias efetivas e constantes, produzindo conteúdos que geram
engajamento dos seguidores, se conectando com os consumidores, apresentando
soluções, promovendo campanhas para ter
mais visibilidade, e consequentemente,
mais vendas.
3) E-mail marketing: É uma ferramenta
bastante utilizada na estratégia de Marketing de Relacionamento, pois além de ser
uma ferramenta personalizável, atinge uma
grande quantidade de pessoas com apenas
um envio (existem plataformas que possibilitam). Com o E-mail Marketing, os clientes
recebem novidades da empresa e estão em
contato com negócio sempre. Além de ofertas e descontos, é possível criar conexão
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com conteúdos únicos, informações relevantes e do interesse de seu público.
4) Feedback dos clientes: Ouvir o cliente é
fundamental para colher informações, analisá-las e trazer a melhoria do processo de
sua empresa, resolver problemas, apresentar novas soluções. Para tornar o cliente
parte ativa da empresa, dando espaço a sua
fala e opinião, forneça um mecanismo de
feedback, uma técnica simples são as pesquisas de satisfação. Além das pesquisas,
também é possível conseguir feedbacks de
outras maneiras ativas, como a coleta de
dados sobre os produtos da empresa, whatsApp, email, redes sociais.
5) Programa de fidelidade: Trata-se de fidelizar clientes através de benefícios, descontos, promoções, é uma estratégia que leva o
cliente a se manter fiel, pois terá uma vantagem maior. Vale ressaltar que antes de criar
diversos programas de benefícios, certifique-se que eles sejam vantajosos tanto
para seus clientes quanto para o seu negócio. Aposte no marketing de relacionamento
para uma ligação duradoura com os clientes, é preciso ter estratégias, criatividade e
ousadia para superar as expectativas e cativar o consumidor, fazer com que eles se
sintam únicos e se tornem fãs do serviço e
produtos oferecidos pela empresa.
Bianca Amaral
Especialista em Comunicação e Marketing
(011) 98823-6087
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CRIE CONEXÕES
Por Francieli Pagliari
Cultivar conexões significa dar prioridade
à nossa saúde e à saúde da empresa.
Happy hour, pausas para o café e exercícios
de formação de equipes são planejados
para construir conexões entre colegas, mas
será que realmente ajudam as pessoas a
desenvolver vínculos profundos? Em média,
passamos mais horas com nossos colegas
de trabalho do que com a família. Mas eles
conhecem nossos interesses? Entendem
nossos valores? Compartilham nossos
triunfos e dores?
A verdade é que a construção de um clima
organizacional verdadeiramente agradável é
pautada por sutilezas.
As pessoas levam o melhor de si para o
trabalho quando se sentem conectadas à
missão do outro. Indiretamente, a conexão
aumenta a autoestima e os sentimentos

positivos — o que protege o indivíduo em
situações estressantes. O estresse eleva os
níveis do hormônio cortisol – que aumenta
o risco de doenças cardíacas, depressão,
obesidade, entre outras. É mais provável
que um ambiente de trabalho com melhores
relações desfrute de maior satisfação,
produtividade e engajamento e fique mais
protegido contra doenças.
É válido mencionar, por exemplo, que a
depressão já é a doença mais incapacitante
do mundo conforme a Organização Mundial
da Saúde.
Isso não é ruim apenas para a saúde. É ruim
também para os negócios.
Segundo pesquisa da Sodexo, empresas
que investem no bem-estar dos funcionários são cerca de 70% mais rentáveis e 86%
mais produtivas.
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Isso porque uma boa gestão dissemina
bons resultados em cada área e nível da
organização. O ambiente de trabalho possui
impacto direto na produtividade dos colaboradores e, por consequência, nos retornos
financeiros. Ou seja, todos são beneficiados
ao terem fortes relações sociais.

Benefícios para os colaboradores:
Desenvolve funcionários promotores: são
funcionários mais fiéis e satisfeitos com
seus empregadores. Atuam como promotores, falando bem da companhia e entregando grandes resultados. Melhora o clima
organizacional: o ambiente de trabalho se
torna mais agradável, propício para construir relacionamentos saudáveis e duradouros.
Proporciona a oportunidade de crescimento: os funcionários têm maiores chances de
crescer internamente, alcançando seus
objetivos profissionais sem precisar mudar
de emprego.

Benefícios para os negócios:
Aumento da produtividade: a comunição flui
e contribui para diminuir o número de erros,
aumentando a produtividade e diminuindo
atividades improdutivas.
Fortalece a satisfação dos clientes: muitos
clientes migram para a concorrência devido
ao mau atendimento e energia do local.
Com colaboradores engajados, é possível
atender muito melhor os clientes e passar a
imagem de uma empresa bem resolvida e
que se preocupa com todos.
Torna o negócio mais lucrativo: quando se
tem um negócio mais produtivo, com clientes mais satisfeitos, um time capacitado e
conectado e um número menor de erros
(desperdícios), o aumento da lucratividade é

apenas uma consequência!
Mas por que algumas pessoas e empresas
têm tanta dificuldade em mudar, enquanto
outras o fazem da noite para o dia?
O caminho certo é dar o devido valor às pessoas a sua volta, já que sem elas não seria
possível bater metas ou traçar objetivos.
Além disso, incorporar hábitos corretos na
rotina são cruciais para ter êxito na vida. No
livro “O Poder do Hábitos”, o autor frisa o
sucesso do nadador Michael Phelps, do
diretor executivo da Starbucks, Howard
Schultz, e do herói dos direitos civis, Martin
Luther King Jr. que foi através da transformação dos hábitos. Todos começaram com
um padrão psicológico. A prática é um dos
segredos para a mudança.
Modelar uma cultura que apoia a conexão é
mais importante do que qualquer outro
programa. Analise se as políticas atuais da
sua empresa apoiam o desenvolvimento de
vínculos de confiança. Invista na construção
de relações próximas com todos os membros da equipe e comece dando o exemplo sempre prezando pela cooperação, transparência e comunicação. Experiências significativas compartilhadas, sentimentos de
generosidade, emoções positivas, bondade
e compaixão são a chave para relacionamentos mutuamente benéficos.
Pequenos passos podem fazer a diferença e
pequenas ações são vitais para melhorar
nossa saúde e a saúde de nossa economia.
O mundo sofre de uma pandemia. Se não
pudermos reconstruir conexões sociais
fortes e autênticas — no local de trabalho e
na sociedade — ficaremos cada um no seu
canto, com raiva, doentes e sozinhos. Devemos agir agora para construir as conexões
que são a base de
Francieli Pagliari
Gerente de trade marketing
11 98657-7250
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QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
Por David Baracho
A qualificação de fornecedores é de grande
importância, é a confirmação de que o fabricante do insumo é responsável pela qualidade de seus insumos, e devem assegurar
segurança de qualidade e eficácia, por isso
a qualificação de fornecedores e de grande
importância. No setor magistral, a qualidade
de um produto começa com aquisição de
insumos de qualidade e segurança, por
conta disso a qualificação de fornecedores
e de extrema importância.
No ponto de vista sanitário se estão atendendo todas as especificações com relação
a sua parte regulatória (Alvará sanitário
local, AFE, AE, Policia Civil, Policia Federal/,
CRF e etc.), enfim atendendo todas normas
fornecimento de produtos ou serviços, na
área farmacêutica, cosmética e saneantes
Saber se estão apitos a armazenar, fracionar, distribuir e transportar. A qualificação
deve ser efetuada e gerenciada pelo setor
de garantia de qualidade (Farmacêutico),
essa qualificação é obrigatória para todas
as indústrias/distribuidoras submetidas a
fiscalização da ANVISA, é importante uma
boa qualificação, pois ela é capaz de reduzir
índices de reanálises, devoluções, não con-

formidades e reprovações.
É de extrema importância que o setor da
garantia da qualidade avalie o certificado de
analise enviado pelo fornecedor, verificar
todas as informações contidas nele, refazes
as análises e ensaios para que de fato esteja
conforme as especificações, seja ela
insumo farmacêutico, embalagens, equipamentos, serviços e até mesmo o transporte.
No mercado magistral a ANFARMAG já faz
auditoria em uma gama de fornecedores de
insumos e embalagens qualificando todos,
essa listagem encontrasse disponível no
site da instituição. Mas também você pode
agendar uma visita técnica com os fornecedores para que você mesmo a qualifique de
acordo com seus parâmetros, assim você
vai poder acompanhar todo o processo,
visitando o estoque, passando pelo setor de
qualidade, e vendo todo processo, que é
bem complexo mais muito gratificante de se
acompanhar, pois o mercado magistral é
fascinante.
David Baracho
Gestor de suprimentos
021 96700-9910
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SUPLEMENTOS ALIMENTARES,
PRESCRITORES E LEGISLAÇÃO:
OPORTUNIDADES PARA A
FARMÁCIA MAGISTRAL

Por Kennya Macedo
Para alguns talvez eu não esteja contando
uma novidade, dado que a legislação de
suplementos alimentares é 2018.
No entanto, pelas conversas que tenho com
farmacêuticos, farmacêuticos proprietários
e proprietários de farmácia de todos os
cantos desse país, percebo que existem
pontos que, após mais bem esclarecidos,
podem ser explorados das mais diferentes
formas. E, a essa altura, você, caro leitor, já
deve estar dizendo que ‘estamos no meio de
uma pandemia’ e eu replico dizendo que é
justamente dentro desse contexto que os
conceitos que abordaremos hoje, podem
ser explorados, de maneira ética, com rigor
científico e podendo inclusive ser uteis no
momento duro e crítico que vivemos.

ções e marcos regulatórios.
Suplementos alimentares segundo a RDC
243/2018 que dispõe sobre os requisitos
sanitários dos suplementos alimentares
define suplemento alimentar como “produto
para ingestão oral, apresentado em formas
farmacêuticas, destinado a suplementar a
alimentação de indivíduos saudáveis com
nutrientes, substâncias bioativas, enzimas
ou probióticos, isolados ou combinados.” Ou
seja, “suplementos alimentares não são
medicamentos e, por isso, não servem para
tratar, prevenir ou curar doenças. Os suplementos são destinados a pessoas saudáveis. Sua finalidade é fornecer nutrientes,
substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação”.

Mas antes disso veremos algumas defini-
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Até aí nenhuma novidade, certo?
Assim como não é nenhuma novidade que a
dieta da maioria dos brasileiros ou por motivos culturais ou por hábito, muitas vezes
não contempla os micro e macronutrientes
necessários para que processos metabólicos importantes ocorram corretamente.
Fora isso, temos que pensar em grupos
com necessidades especiais como gestantes, idosos, atletas e pessoas que possuam
uma dieta que não provê os nutrientes
necessários para o bom funcionamento de
seu organismo.
Devemos pensar aqui também, tanto em
pacientes vegetarianos e veganos que
estando ou não em transição do modelo
onívoro de alimentação podem apresentar
tais carências nutricionais como pensar em
pacientes saudáveis que pela monotonia de
sua dieta ou por não consumir determinados alimentos apresentam tais carências.
Podemos ainda contemplar pacientes doentes onde a carência nutricional serve como
agravante.
Devemos compreender ainda que os
nutrientes são cofatores e catalisadores de
diversos processos metabólicos e que sua
carência interfere no sucesso de terapias
medicamentosas.
Ora como querer que um indivíduo produza
serotonina a partir da ingesta de triptofano
se ele não tem níveis adequados de vitaminas do complexo b e magnésio que participam diretamente do processo de sua produção no organismo?
Apesar dessa análise ser realizada normalmente pelo médico e pelo nutricionista hoje
ela também passa por nós farmacêuticos e
por outros profissionais que também
podem prescrever suplementos alimentares, como veremos a seguir,é preciso ter em
mente qual o nosso papel dentro dessa
equipe multidisciplinar que se forma ainda
que virtualmente, quando a prescrição

chega as nossas mãos. Isso se ela não sair
do nosso próprio consultório farmacêutico.
E para compreender nosso papel e o que se
espera de nós, é preciso conhecer a legislação que baliza nossa conduta.
Mas será que só essa definição de suplementos alimentares basta para abranger a
gama de insumos que comumente chamamos de suplementos e não se encaixam nas
definições dessa legislação?
A resposta é não.
E existem outras legislações que devemos
conhecer para que a) possamos esclarecer
os prescritores e a b) nós mesmos quando
atuamos como prescritores e c) esclarecer
os pacientes que aviam suas prescrições é
preciso conhecer essas outras categorias e
as sutilezas que a separam.
E porque conhecer essas definições é tão
importante? Para que não nos utilizemos na
nossa prática de alegações muitas vezes
fomentadas ou copiadas dos informes dos
fornecedores sem antes checarmos se tal
alegação é pertinente, tanto no que tange a
nossa missão como agentes promotores de
saúde, quanto no fato de que, de alguma
maneira, possamos induzir o paciente ou os
outros profissionais da saúde com os quais
nos relacionamos, a um erro de avaliação
do insumo que divulgamos ou prescrevemos.
Uma dessas categorias é a de novo alimento ou novo ingrediente que está descrita na
RDC 16, de 30 de abril de 1999 e que foi
parcialmente revogada pela RDC 243 de 26
de Julho de 2018.
Essa RDC define que “alimento ou novo
ingrediente são os alimentos ou substâncias sem histórico de consumo no País, ou
alimentos com substâncias já consumidas,
e que, entretanto, venham a ser adicionadas
ou utilizadas em níveis muito superiores aos
atualmente observados nos alimentos
utilizados na dieta regular.”
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Outra categoria importante é a de Alimento
com alegação funcional tratada na
RES N° 18, DE 30 DE ABRIL DE 1999 que fala
que:
2.1. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE FUNCIONAL: é aquela relativa ao papel metabólico
ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, desenvolvimento,
manutenção e outras funções normais do
organismo humano.
2.2. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
SAÚDE: é aquela que afirma, sugere ou
implica a existência de relação entre o
alimento ou ingrediente com doença ou
condição relacionada à saúde.
E a essa altura alguém pode perguntar onde
os nutracêuticos entram. Pois bem, nutracêuticos são definidos como “um alimento
ou parte de um alimento, como um suplemento dietético que possui um benefício
médico ou de saúde, incluindo a prevenção
e o tratamento de doenças.”
Segundo a resolução 661 do CFF “O termo
‘nutracêutico’, descrito pela primeira vez por
DeFelice (1989), ganhou diferentes releitu-
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ras ao longo do tempo e, atualmente, refere-se como sinônimo de suplementos alimentares, conforme descritores em ciências da
saúde (Decs/Mesh), embora ainda careça
de um consenso quanto a seu arcabouço
teóricoconceitual”.
“A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
não reconhece esse termo, não havendo,
portanto, nenhuma categoria de produto
que utilize esta definição. Assim, esta resolução, apesar de reconhecer a existência de
literatura científica vasta sobre o tema, considerará o preconizado pela regulamentação vigente de suplementos alimentares”.
Apesar de utilizarmos esta terminologia
todos os dias há décadas, não há na legislação reconhecimento dela como sinônimo
de nenhuma categoria de suplemento
alimentar. Isso acontece porque a definição
de nutracêutico não condiz com a definição
de suplemento alimentar adotada por nossa
agência regulatória.
Falando agora de quem pode prescrever
suplementos alimentares além do médico e
nutricionista, trataremos em primeiro lugar
do farmacêutico.
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A Resolução 661 do CFF de 25/10/18
dispõe especificamente sobre o cuidado
farmacêutico relacionado a suplementos
alimentares e demais categorias de alimentos na farmácia comunitária, consultório
farmacêutico e estabelecimentos comerciais de alimentos.
Ela diz no Art. 1° que “Esta resolução estabelece os requisitos necessários à dispensação e prescrição das categorias de alimentos com venda permitida em drogarias,
farmácias magistrais e estabelecimentos
comerciais de alimentos pelo farmacêutico,
que incluem os suplementos alimentares,
alimentos para fins especiais, chás, produtos apícolas, alimentos com alegações de
propriedade funcional ou de saúde e as
preparações magistrais.”
E no Art. 6º ela afirma que “A prescrição
farmacêutica de suplementos alimentares é
parte do processo do cuidado à saúde relativa ao paciente, com base nas Resoluções/CFF nº 585/13 e nº 586/13, nas quais o
farmacêutico deve selecionar e documentar
terapias com suplementos alimentares, em
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farmácias, consultório ou estabelecimento
comercial de alimentos”.
Como não estamos sozinhos na prescrição
é importante saber quais legislações regem
as prescrições de outros profissionais da
saúde no que tange suplementos alimentares e outras categorias além dos suplementos, quer seja para sabermos como cada um
desses profissionais é exigido pelos seus
respectivos conselhos de classe nesse sentido, tanto para nos aproximarmos deles
enquanto estabelecimentos de saúde tanto
aviando essas fórmulas como auxiliando e
doando nosso conhecimento farmacotécnico tão essencial para o sucesso e adesão ao
tratamento proposto.
Além das nutricionistas que tem sua prescrição regulamentada pelas Resoluções do
CFN 390/06, 525/13 e 556/15, temos:
• Biomedicina – Resolução CFBM 241/14
• Enfermagem – Resolução COFEN 529/16
• Fisioterapia – Resolução COFFITO 380/10
e Acordão 611/17
• Odontologia – Resolução CFO 82/08
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E onde estão as oportunidades? Ainda mais
em tempos de Covid -19?
Sabemos menos do que gostaríamos sobre
essa doença mais já sabemos que ela
desencadeia uma processo hiperinflamatório grave que acomete vários órgãos, principalmente os pulmões e já existem uma série
de artigos que avaliam que a má nutrição e
a ausência de nutrientes pode agravar a
questão da mesma forma muitos deles
podem ser adjuvantes importantes no
processo de restabelecimento do paciente.
Em Março desse ano, o periódico ClinicalNutrition publicou um guia com diretrizes de
experts no manejo nutricional de pacientes
da doença dando destaque a micronutrientes e macronutrientes que você aí na sua
farmácia certamente tem à disposição. E
mais recentemente em Maio desse ano, o
InternationalJournalofClinical Case Reportsand Reviews publicou um artigo tratando
do uso de micronutrientes para melhora da
imunocompetência. Essa é uma maneira
real de gerar negócios e prestar um serviço
necessário num momento onde tantas
informações falsas e desencontradas
chegam a uma população amedrontada
pelo risco de contrair a doença ou que se
encontra em processo de recuperação após
um possível período de internação. Fora
isso, trocar experiências e conhecimento
com outros profissionais de saúde nesse
momento pode ser grande valia pois para
que todos saiamos desse período bem teremos que lançar mão de nossa expertise
tanto como técnicos, quanto como empresários e sobretudo como cidadãos.
A farmácia é um estabelecimento de saúde
e o farmacêutico deve agir como promotor
de saúde e conhecimento, principalmente
no momento como esse. Fortalecendo
parcerias e laços com a comunidade como
fonte de conhecimento e segurança em
momentos duros como estes é que nos
possibilita crescer como profissional, como
empresa e como nação.
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E AGORA CONTRATEI UMA ÁGUIA
OU POMBO?
Por Jorge Mariano
Montar uma boa equipe comercial tem sido
o desafio de empresas do setor magistral.
Em determinadas situações ficam longos
períodos selecionado currículos, entrevistando e mesmo assim não encontram o
profissional com perfil de vendedor consultivo que esperam.

nando outras pessoas de forma negativa.
Quando mapeado este perfil de profissional,
o gestor deve desligá-lo da empresa.

O problema pode estar no modelo de seleção do candidato. A cada dia, os entrevistados estão mais preparados para o processo,
já chegam sabendo o que responder, como
se portar, a maneira de vestir e até mesmo
como mostrar uma boa imagem para o
entrevistador.
A questão chave está quando todos estes
encantos se restringem a sala de reunião,
neste momento percebemos que contratamos um Pombo e não uma Águia.
O objetivo deste texto, será apresentar os 4
tipos de vendedores que podemos encontrar nos negócios:

Pombo no asfalto
Termo utilizado para vendedores que vivem
na inércia, acredita que todas as ações da
empresa são feitas realizadas para prejudicar o departamento comercial.
Se a empresa resolve mudar a estratégia
cobrar o frete, aumentar um preço de um
determinado item ou mudar a embalagem,
já é motivo para o pombo no asfalto começar a reclamar.
Geralmente este vendedor não contribui
com ideias, dificilmente atingi os resultados
esperados, vive falando pelos corredores
que a empresa é injusta e acaba contami-
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Pombo falador:
Termo utilizado para vendedores que
são faladores, com um perfil extremamente crítico, ao participarem de treinamentos e reuniões sempre estão repletos
de questionamentos, dúvidas e apontamentos negativos, na maioria das vezes enxergam que as estratégias comercias são idealizadas para prejudicá-lo nas vendas e no
atingimento das metas.
O grande problema do pombo falador é que
seu comportamento contrário acaba
influenciando negativamente o grupo e desdes
motivando outros vendedores.
Uma das formas de lidar com este profissioprofissio
nal é cerceando suas falas antes que impacimpac
tem a equipe, dando feedback constantes
sobre comportamento e se depois
de tudo isso não ter resultado
deve ser desligado da empresa.

Águia atrapalhada:
Vendedor com potencial embora muito intriintri
gante, na maioria das vezes está alinhado com
os objetivos da empresa, tem bastante iniciativa para realizar todas as atividades propostas,
porém peca na falta de planejamento, com isso
acaba metendo os pés pelas mãos errando
em processos simples, tendo por muitas
vezes que refazer o trabalho.
A empresa pode contribuir com este vendedor dando treinamento, acompanhando na
execução das tarefas e incentivando-o para
realizar planejamento estratégico de vendas.
Este é um profissional que se bem orientado
pode render grandes frutos para a organização.
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Águia voadora:
Atingir metas não é apenas um dos atributos da águia voadora, extremamente alinhado com os objetivos e politicas da empresa,
tem uma visão e uma planejamento a longo
prazo, é apaixonado pelo que faz, multiplicador da boas ações, auxilia tanto o cliente
como seus amigos de trabalho na solução
de problemas.

Águias voadoras têm visão de longo prazo,
trabalha o relacionamento com o cliente,
atuam fortemente como pós venda, entendendo que um pós venda vem feito auxilia
nas próximas vendas, tornando-se assim
consultores de seus clientes, e estes por sua
vez, se tornam apaixonados pelo seu vendedor.

Com foco no foco no cliente, consegue se
antecipar as necessidades, criando situações favoráveis, para aumentar as vendas.
Sabe ouvir o cliente, mapear as necessidades e entregar as melhores soluções.

Saiba identificar os pombos e as águias de
sua equipe, tomem as medidas corretivas e
conquistem muito sucesso em vendas.

Geralmente francionam a meta mensal em
mini metas diárias, utilizando a estratégia
para acompanhar o desempenho diariamente, efetuando os ajustes caso necessário durante o mês.
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