
Farmácias de Manipulação
Dicas de Gestão para

Em um mercado tão competitivo quanto o das farmácias de manipulação é essencial que todos 
os detalhes sejam bem pensados. As estratégias de comunicação ajudarão na lembrança da 
marca. A gestão estratégica cuidará da qualidade dos medicamentos, eficiência da produção e 
economia de recursos. Extrema atenção à legislação e à operação como um todo tornarão sua 
farmácia mais competitiva e contribuirão para o sucesso empresarial. Conheça algumas dicas 
aqui e procure o Sebrae para mais orientações.

Dica Importante: Sustentabilidade
A sustentabilidade pode ser uma oportunidade, ou ameaça, ao 
seu negócio. Entenda como você pode previnir dores de cabeça 
e contribuir para a sustentabilidade econômica, ambiental e social 
do seu negócio com os infográficos especiais sobre 
Sustentabilidade e Saúde no endereço: 
http://sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Cartilhas

Conheça seu público
Pesquise seu público (médicos e consumidores) - Entenda 
o que ele considera importante, quais são suas sugestões e 
reclamações. Utilize institutos de pesquisas especializados 
ou desenvolva formulários online para serem respondidos 
pela internet. Com base nas respostas, aproveite as 
sugestões para adaptar sua estratégia de negócio, realizar 
treinamentos, melhorar sua comunicação, resolver pontos 
de insatisfação e tomar outras decisões para encantar cada 
vez mais seu público.

Reveja seus processos
Padronize o seu jeito de trabalhar. Padrões e métodos
reduzem os custos, os riscos e otimizam tempo e qualidade. 
Estabeleça formalmente e controle os principais processos 
da sua empresa, procure implantar os precedimentos 
operacionais padrão - POPs. O Sebrae pode ajudar você nisso.

Faça planos estratégicos
Reserve tempo para olhar para o seu negócio, estabeleça 
metas e desenvolva estratégias para alcançá-las. Crie 
planos de ação que ajudem a empresa a distribuir tarefas 
para a execução do planejado e supervisione.

Estude sua empresa e o mercado 
Avalie os números da empresa, identifique os pontos 
fortes e fracos, monitore ameaças e oportunidades. 
Avalie as sugestões e reclamações dadas pelos 
clientes e colaboradores. Mantenha um olhar 
próximo às informações importantes e use-as para 
alcançar a excelência na gestão e no atendimento.

Atenção à saúde financeira da sua empresa
Fique atento aos gastos desnecessários, investimentos e à 
gestão dos insumos. Separe completamente as contas 
pessoais das empresariais. Elabore uma previsão de gastos 
e receitas para o ano e acompanhe o desempenho das 
finanças por meio do fluxo de caixa e do demonstrativo de 
resultados (DRE). Saiba mais sobre finanças em 
http://bis.sebrae.com.br.

Outras exigências legais
As farmácias de manipulação estão entre as atividades com 
maior complexidade legislativa e fiscalização. Fique atento a 
todas as normas e leis que devem ser seguidas. Acesse: 
http://www.sincofarma.org.br/farmaciasdemanipulacao_legislacao.asp 

Faça sua marca aparecer
A propaganda institucional deve prezar por manter o nome 
da farmácia em evidência constante, para que o consumidor 
passe a considerá-la como opção no momento de decisão 
de compra.
Mídias de massa funcionam bem (TV, Rádio, Revistas), 
usando mensagens simples com os principais atributos 
valorizados pelos consumidores (identificar pontos fortes da 
empresa e atributos de importância do consumidor). As 
Redes Sociais são boas aliadas e servirão para trabalhar o 
relacionamento com os consumidores.

Cuide do seu canal de vendas
Uma boa localização é importante para farmácias de 
manipulação. A fachada deve ser bem indicativa. 
Estacionamento é um atributo importante, bem como 
facilidades logísticas, como a entrega de medicamentos em 
domicílio.

Registre sua marca
Registre sua marca no INPI e o endereço do seu site no 
Registro.BR. Desenvolver a empresa sem ter a marca 
registrada é como construir um imóvel em um 
terreno que não é seu.

Ofereça seus serviços
Disponibilize panfletos e cartazes com produtos específicos 
que podem complementar o carrinho de compras dos 
consumidores. Algumas linhas de produtos de cuidados 
pessoais são comprados pelo impulso, aproveite esse 
momento.

A indicação é a melhor propaganda
O bom atendimento é essencial. Busque formas de encantar 
o cliente, atenda bem, distribua sorrisos. Entenda que seu 
público se divide em dois: consumidor final e médicos. O 
trabalho de relacionamento deve ser trabalhado com 
ambos. Envie felicitações de aniversário por meio de email 
marketing ou mala-direta. Distribua brindes relevantes para o 
público, criando boas lembranças positivas da sua marca.

Missão e Visão
Compartilhe com seus colaboradores a Missão e Visão da 
empresa. Incentive-os a trabalhar de acordo com a filosofia 
e crenças do empreendimento, fazendo com que todos 
caminhem na mesma direção.

Incentive o compartilhamento de ideias
Ouça a opinião da equipe e compartilhe conteúdos 
relevantes com todos. Instale uma caixa de sugestões para 
os colaboradores poderem dar novas ideias para o negócio. 
Prepare-se para agradáveis surpresas.

Invista em pessoas
Cuide bem dos processos de seleção, treinamento, 
avaliação, segurança e satisfação dos colaboradores da 
empresa. Invista nas lideranças com cursos e orientações.
O Sebrae também pode te ajudar nisso.

Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / www.mt.sebrae.br
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COM EXCELÊNCIA

O conteúdo deste infográfico é baseado nas experiências de atuação do Projeto Saúde e Bem-estar do 
Sebrae em Mato Grosso, que identificou ações práticas que podem contribuir com a melhoria dos seus 
indicadores do Modelo de Excelência de Gestão – MEG, da Fundação Nacional da Qualidade.
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