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Projeto de consultoria para 
implantação de um novo modelo 

de gestão para farmácias de 
farmacêuticos - Excelência 
Farmacêutica Avançada

Justificativa

 Durante anos, o Conselho Federal de Farmácia 
(CFF) e entidades representativas da profissão vêm lu-
tando para fortalecer e ampliar o conceito de farmácia 
alicerçado na prestação de serviços à população. Esse 
objetivo começou a tornar-se realidade com a publicação 
da Resolução/CFF nº 585/2013, que regulamenta as atri-
buições clínicas do farmacêutico, e da Resolução/CFF nº 
586/2013, que regula a prescrição farmacêutica.

 As duas resoluções foram realçadas com a promul-
gação da Lei Federal nº 13021/2014, que transformou a 
farmácia em uma unidade de prestação de serviços desti-
nada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saú-
de e orientação sanitária individual e coletiva e reiterou a 
obrigatoriedade da presença permanente do farmacêuti-
co nas farmácias. Surge então, do ponto de vista formal, 
um novo modelo de farmácia, que necessita de gestão 
profissional, para tornar-se competitiva e saudável finan-
ceiramente.
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 Essa importante conquista da profissão farmacêuti-
ca vem, a cada dia, apresentando resultados positivos. Por 
outro lado, o segmento se insere em um mercado cada vez 
mais competitivo e carente de diferenciais, capazes de se-
rem percebidos pelos clientes como um novo modelo de 
farmácia. Pensando nessa necessidade, o CFF desenvol-
veu e realizará, em parceria com a Fundação Brasileira de 
Ciências Farmacêuticas (FBCF) e a Sociedade Brasileira 
de Farmacêuticos e Farmácias Comunitárias (SBFFC), 
um projeto de consultoria para farmácias, cujos proprie-
tários sejam farmacêuticos.

 A proposta consiste em capacitar esses profis-
sionais para gerir o seu próprio negócio de forma efi-
ciente, posto que a farmácia contemporânea deve ser 
administrada com base em técnicas de gestão, a fim 
de obter resultados positivos e se fixar no mercado, 
principalmente dada a dificuldade existente nas em-
presas de propriedade de farmacêutico, de contratar 
um profissional para cuidar da gestão administrativa e 
financeira da farmácia.

 Existem, hoje, mais de 15 mil farmácias de far-
macêuticos em todo o país. É um grande desafio capa-
citar proprietários de todas essas empresas. Por isso, 
nesta primeira etapa do projeto de “Implantação de 
um novo modelo de gestão para farmácias de farma-
cêuticos - Excelência Farmacêutica Avançada” - serão 
contemplados com essa consultoria 144 estabeleci-
mentos.

 Dados do setor revelam outras deficiências na ges-
tão de farmácias administradas por farmacêuticos:
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 • a cada 10 farmácias comunitárias de pequeno 
porte, nove pagam impostos indevidamente ou 
em duplicidade;

 • não dispõem de gestão de estoque e tampouco 
conhecimento do estoque ideal necessário para 
prevenir rupturas (falta de produtos) ou evitar 
que o fluxo de caixa fique negativo;

 • possui extrema dificuldade para a reposição de 
medicamentos e de produtos de perfumaria, ge-
rando compras em excesso ou abaixo do necessá-
rio, o que pode causar problemas financeiros ou a 
falta de produtos;

 • desconhecem os critérios estabelecidos pela Câ-
mara de Regulação do Mercado de  Medicamen-
tos (CMED), da Anvisa, para a definição e o ajuste 
de preços de medicamentos;

 • não têm nenhum procedimento de gerenciamen-
to financeiro e não detêm controle do dinheiro 
que entra e sai da empresa;

 • grande parte tem no crediário importante fonte 
de suas receitas, no entanto, convive com altíssi-
mos índices de inadimplência por não utilizar téc-
nicas de concessão de crédito;

 • muitas não contam com procedimentos e proto-
colos para administrar cada setor, o que as torna 
vulneráveis a cada dia, diante de um mercado alta-
mente competitivo. 
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Público-alvo

 Farmacêuticos proprietários de farmácias.

obJetivos

 • Fortalecer o segmento das farmácias de farma-
cêuticos, por meio da implantação de gestão far-
macêutica de alto desempenho, em 144 farmá-
cias independentes de pequeno e médio portes, 
dando a elas poder de competitividade e susten-
tabilidade dentro do atual mercado farmacêutico 
brasileiro;

 • Capacitar farmacêuticos proprietários de farmá-
cias para o exercício de funções de gestão admi-
nistrativa, financeira e contábil em suas empresas, 
minimizando os riscos e diminuindo os índices de 
insolvência do setor;

 • Incentivar os profissionais a ofertar serviços far-
macêuticos nesses estabelecimentos, como for-
ma de agregar valor e de tornar efetivo o conceito 
de farmácia;

 • Provar a possibilidade de o farmacêutico exer-
cer sua atividade clínica e, ao mesmo tempo, 
manter uma gestão de alto desempenho em 
sua farmácia; 

 • Demonstrar a aplicabilidade de um método pa-
drão com modernas técnicas de gestão para pros-
perar no mercado;
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 • Mostrar o valor de parcerias com determinados 
fornecedores para a melhoria do rendimento fi-
nanceiro da empresa;

 • Exemplificar, por meio dos resultados alcançados 
pela implantação dos projetos de gestão, que é 
possível aos farmacêuticos se manterem no mer-
cado, com ampliação da renda e com qualidade no 
atendimento e nos serviços prestados.

ResPonsabilidades 

 • O CFF será o detentor e financiador do projeto, 
cabendo a ele eleger as cidades brasileiras a se-
rem contempladas;

 • A FBCF, com apoio da SBFFC, serão as responsá-
veis por gerenciar a execução do projeto, contra-
tando uma empresa com capacidade comprovada 
para executá-lo;

 • O Grupo de Trabalho sobre Farmácia Comunitá-
ria/CFF será o responsável pela avaliação e publi-
cação dos resultados.

Metodologia

 O projeto prevê uma carga horária total de 96 horas, 
distribuídas em 6 módulos de 16 horas.

 	Módulos 1 e 2 - serão de fundamentação teórica 
sobre gestão administrativa e financeira, minis-
trados por um consultor;
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 	Módulos 3 a 6 - serão de implantação e acompa-
nhamento do método de gestão avançada apli-
cado, onde um consultor ficará responsável por 
cada seis empresas. Serão realizadas consultorias 
coletivas e individuais, durante as quais cada par-
ticipante terá oportunidade de discutir peculiari-
dades de suas empresas. Na medida em que o mé-
todo for sendo implantado, os consultores farão 
acompanhamento e apresentarão sugestões de 
melhorias, caso necessário.

Resultados esPeRados

 • Fortalecimento das farmácias;
 • Farmacêuticos capacitados para a gestão admi-

nistrativa;
 • Aumento da oferta de serviços farmacêuticos;
 • Farmácias com gestão moderna e sustentável 

diante do mercado.

cRitéRios de seleção 

 • Podem se candidatar farmácias comunitárias ou 
magistrais, desde que de propriedade de farma-
cêutico;

 • As unidades federativas com maior número de 
farmácias de propriedade de farmacêuticos terão 
prioridade;

 • As farmácias de propriedade de farmacêuticos, 
com 100% das cotas, ou aquelas nas quais as co-
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tas estejam entre familiares diretos, terão prefe-
rência;

 • A farmácia deve estar localizada na mesma região 
do grupo de 18 farmácias que farão parte do pro-
jeto;

 • O estabelecimento precisa comprovar venda su-
perior a R$ 40.000,00 mensais.

coMo se inscReveR

 Os farmacêuticos poderão se inscrever:

 • Individualmente - cada interessado deve procurar 
o Conselho Regional de Farmácia (CRF) ou uma 
entidade de classe parceira e preencher a ficha de 
inscrição. 

 • Em grupo – cada grupo interessado deve procurar 
o Conselho Regional de Farmácia (CRF) ou uma 
entidade de classe parceira e preencher a ficha de 
inscrição. 

 Os conselhos regionais e entidades de classe organi-
zarão grupos com 18 empresas para cada região. As inscri-
ções serão encaminhadas ao CFF, o qual fará a triagem das 
empresas aptas a compor os grupos.  As empresas selecio-
nadas firmarão um contrato de participação no projeto.

docuMentos PaRa inscRição 

 • Contrato social da empresa;

 • Comprovante de venda mensal;
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 • O farmacêutico, representante legal da empresa, 
deve assinar:

	 	 	um termo de compromisso, pelo qual se com-
promete a manter a assiduidade nas atividades 
do projeto;

  	um termo de compromisso, estipulando um 
prazo para que seja instalado um consultório 
farmacêutico para atendimento aos pacientes.

custos

 Inscrição de R$ 1.500,00, à vista ou dividido em 5 
parcelas de R$ 300,00, para o gerenciamento e a exe-
cução do projeto.

PRazo PaRa inscRições

 1º a 30 de abril de 2017.






