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A Associação do Comércio Farmacêutico do Estado 

do Rio de Janeiro (Ascoferj) é uma instituição sem 

fins lucrativos que congrega farmácias e drogarias 

independentes, redes e distribuidores.

Tem como missão assistir, orientar, qualificar, 

representar, coligar e instruir as empresas e profissionais 

no que diz respeito às atividades e interesses do 

segmento farmacêutico.

Desde sua fundação, na década de 1980, a Ascoferj 

tem se dedicado a qualificar os profissionais do setor, 

tendo promovido centenas de cursos em diversas áreas: 

gestão, comercial, financeira, tributária, regulatória, 

jurídica, farmacêutica, entre outras.

Em 2017, a Ascoferj lança este e-book com o objetivo de 

reunir em uma só publicação todos os cursos, palestras e 

consultorias disponíveis atualmente para o público-alvo 

da instituição. Dois combos estão disponíveis: Gestão 

e Assistência Farmacêutica. Este e-book apresenta 

também o perfil dos instrutores.

É só escolher o tema que mais atende à sua 

necessidade. Boa leitura!

Luis Carlos Marins 

Presidente da Ascoferj

INTRODUÇÃO
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QUEM PODE 
PARTICIPAR DO 
PROGRAMA

Este programa de capacitação é direcionado a farmácias, 

drogarias e grandes redes interessadas em promover 

treinamentos na modalidade in company, com turmas 

totalmente customizadas. Há muitas vantagens 

nesse formato: conforto por estar dentro das próprias 

instalações, economia de tempo e valores diferenciados.

Com este programa em mãos, a empresa escolhe o 

tipo de treinamento que deseja oferecer a gestores, 

funcionários e colaboradores, negociando tudo 

diretamente com a Ascoferj. A oferta de conteúdo 

vai desde cursos até consultorias especializadas, 

englobando temas relacionados à gestão do negócio e à 

área farmacêutica, inclusive regulatória.

Empresas associadas à Ascoferj são beneficiadas com 

valores diferenciados.

Por fim, vale destacar que todos os cursos e as palestras 

deste e-book são certificados pela Ascoferj.



COMBO GESTÃO

Neste combo, as 
empresas encontram 
os cursos, as palestras e 
as consultorias oferecidos 
pela Ascoferj na área de 
gestão empresarial.



CURSOS
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CAPACITAÇÃO PARA ATENDENTE 
DE PERFUMARIA E DERMOCOSMÉTICOS

Atualizar os profissionais do varejo farmacêutico para 

promoverem o melhor atendimento e alavancar as vendas. 

O curso enfatiza as habilidades técnicas e comportamentais 

que aumentam as vendas de perfumarias, produtos de higiene 

pessoal, cosméticos e dermocosméticos; trata dos fatores 

exposição e precificação, que aceleram a lucratividade; e 

apresenta as tendências do mercado de beleza.

Atendentes de perfumaria e dermocosméticos.

4 horas.

Michele Barbosa.

CAPACITAÇÃO DE BALCONISTAS 
PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
SOB PRESCRIÇÃO

Atualizar os profissionais para promoverem melhor 

atendimento. O curso vai abordar a classificação 

dos medicamentos, a dispensação de controlados 

e antimicrobianos, a intercambialidade de 

medicamentos, as técnicas de organização e 

atendimento, entre outros assuntos relevantes.

Balconistas de medicamentos.

4 horas.

Michele Barbosa.
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CONTROLADORIA DE PEQUENAS EMPRESAS 
DO VAREJO FARMACÊUTICO

Apresentar modelos, técnicas e instrumentos aplicáveis 

para otimização de resultados nas pequenas empresas, 

destacando os seguintes tópicos: papel da controladoria; 

conceitos de geração de caixa, lucro e valor; planejamento 

e orçamento empresarial; precificação de produtos; nível de 

atividade e custos operacionais; necessidades líquidas de 

capital de giro; entre outros.

Empresários e gerentes.

Três encontros de 4 horas.

Jorge Wilson Alves.

CAPACITAÇÃO DE BALCONISTAS PARA A 
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS ISENTOS 
DE PRESCRIÇÃO (MIP)

Atualizar os profissionais para promoverem melhor 

atendimento dos medicamentos isentos de prescrição (MIP), 

enfatizando as habilidades técnicas e comportamentais para 

a correta dispensação. 

Balconistas de medicamentos.

8 horas.

Michele Barbosa.
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DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇA

Desenvolver e aprimorar as habilidades técnicas e 

comportamentais fundamentais ao processo de liderança, 

bem como conscientizar os profissionais sobre os principais 

aspectos interpessoais e inter-relacionais presentes nesse 

processo. O curso possibilitará ao profissional exercer com 

maior eficácia a atividade de liderar e influenciar pessoas.

Supervisores, gerentes e farmacêuticos.

16 horas.

Fernando Gaspar.

EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO HUMANIZADO

Preparar os participantes para uma abordagem voltada 

para prevenção, solução de problemas e estreitamento da 

relação com os clientes; conceituar as principais técnicas de 

atendimento e contorno de objeções; formar profissionais 

para atuarem como provedores de soluções no processo 

de atendimento, proporcionando a satisfação e retenção do 

cliente; e conscientizar e motivar os participantes a atuarem 

de forma ética, de acordo com o posicionamento, as crenças 

e os valores das drogarias em que trabalham.

Farmacêuticos, atendentes e perfumistas.

8 horas.

Lucia Gadelha.
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GESTÃO ESTRATÉGICA COMO 
VANTAGEM COMPETITIVA NUM 
AMBIENTE DE INTENSA CONCORRÊNCIA

Apresentar o conceito de gestão estratégica como 

importante fator de criação de valor num ambiente 

competitivo, bem como as ferramentas a serem utilizadas 

e os resultados operacionais esperados. O curso mostra 

como lucro e sustentabilidade caminham juntos para 

manter o negócio produtivo em médio e longo prazo. 

Empresários e gerentes.

8 horas.

Mauro Pacanowski.

GESTÃO DE COMPETÊNCIAS NA LIDERANÇA

Ampliar a visão gerencial para ações e decisões profissionais 

pró-ativas e inovadoras; identificar e aperfeiçoar as 

competências técnicas, comportamentais e motivacionais 

da liderança; e estimular o comprometimento dos líderes 

com os objetivos e o planejamento estratégico das empresas 

no segmento farmacêutico.

Gestores e líderes.

8 horas.

Lucia Gadelha.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
DE FARMÁCIAS E DROGARIAS

Apresentar os fundamentos e instrumentos do planejamento 

estratégico empresarial e promover a prática da elaboração 

do planejamento, tomando por base a análise setorial.

Empresários, gerentes e farmacêuticos.

Três encontros de 4 horas.

Marcos Assumpção.



PALESTRAS
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ASPECTOS CRÍTICOS DA GESTÃO FINANCEIRA 
DE PEQUENAS EMPRESAS

Adquirir visão macro e integrada do negócio sob o ponto de 

vista financeiro, com ênfase em indicadores de desempenho, 

capital de giro e financiamento bancário.

Empresários e gerentes.

1 hora.

Jorge Wilson Alves.

MAPEAMENTO E MELHORIA DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS 

Apresentar os fundamentos e a metodologia 

de mapeamento e melhoria de processos 

administrativos e operacionais.

Empresários, gerentes e auxiliares mais próximos.

1 hora.

Marcos Assumpção.
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
DE FARMÁCIAS E DROGARIAS

Apresentar os fundamentos e instrumentos 

do planejamento estratégico empresarial.

Empresários, gerentes e auxiliares mais próximos.

1 hora.

Marcos Assumpção.

O IMPACTO POSITIVO DA GESTÃO EFICAZ 
NA TRAJETÓRIA DE UM LÍDER VENCEDOR

Demonstrar, por meio de exemplos práticos, como a 

ferramenta de gestão influencia a competitividade e a 

liderança em prol de um negócio mais rentável.

Empresários e gerentes.

1h30min.

Mauro Pacanowski.
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VIREI GERENTE, E AGORA?

Capacitar para ações de liderança e obtenção de 

resultados por meio da equipe. A palestra aborda assuntos 

como técnicas de persuasão, feedback, relacionamento 

interpessoal, negociação, gestão de conflitos, capacidade 

de mobilização e assertividade, entre outros.

Gerentes.

1h30min.

Fernando Gaspar.



CONSULTORIA
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MAPEAMENTO E MELHORIA DE PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS

Realizar o mapeamento e melhoria de processos.

Farmácias e drogarias.

O período da consultoria somente poderá ser definido após 

a realização de diagnóstico, que possibilitará a definição 

numérica da quantidade de macroprocessos e processos 

a serem desenhados, detalhados, analisados e, quando 

necessário, melhorados. 

Marcos Assumpção.

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

Realizar o diagnóstico empresarial.

Farmácias e drogarias.

2 horas de entrevista presencial para o levantamento de 

relatos e evidências + 3 horas para a elaboração da devolutiva 

+ 1 hora para a devolutiva a empresa = 6 horas. 

Marcos Assumpção.
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MELHORIA DA RENTABILIDADE 
E PLANOS DE RECUPERAÇÃO

Identificar e propor a correção dos pontos de fragilidade da 

estrutura financeira da empresa, que a expõem a elevados 

riscos de negócio, baixas margens de lucro e excesso de 

financiamento bancário oneroso. 

Farmácias e drogarias.

A combinar, caso a caso.

Jorge Wilson Alves.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
DE FARMÁCIAS E DROGARIAS

Realizar o planejamento estratégico empresarial.

Farmácias e drogarias.

Quatro encontros de 4 horas presenciais + 5 horas 

para a consolidação do relatório + 2 horas para devolutiva 

ao empresário = 23 horas.

Marcos Assumpção.



COMBO 
ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA

Neste combo, as 
empresas encontram os 
cursos, as palestras e as 
consultorias oferecidos 

pela Ascoferj na área de 
assistência farmacêutica.



CURSOS
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ATENDIMENTO PERSONALIZADO 
NA FARMÁCIA OU EM DOMICÍLIO 
PARA IDOSOS  OU CLIENTES DIFERENCIADOS

Capacitar para o atendimento personalizado na farmácia 

ou em domicílio. O curso aborda temas como layoutização 

especial para os clientes idosos e com limitações, produtos 

e serviços diferenciados e prescrição farmacêutica especial.

Farmacêuticos.

8 horas.

Ana Lucia Caldas.

ATUALIZAÇÃO EM SNGPC 2.0 

Capacitar e aprimorar para o uso do SNPGC 2.0 (versão atual), 

desde o credenciamento até a identificação e correção 

de erros de transmissão. Ao final do curso, o aluno estará 

apto para realizar o cadastramento e o credenciamento 

da farmácia e dos responsáveis no ambiente virtual da 

Anvisa, avaliar os processos necessários para adequação 

dos estabelecimentos ao SNGPC, realizar inventários, fazer 

a escrituração eletrônica e a transmissão de arquivos, 

conhecer o passo a passo do uso do SNGPC para evitar 

erros de transmissão e validação de arquivos, entre outros 

procedimentos necessários. 

Farmacêuticos e estagiários de Farmácia.

8 horas.

Isabel Schittini.
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CAPACITAÇÃO MASTER - DESENVOLVIMENTO 
DE VÁRIAS PRÁTICAS CLÍNICAS 

Capacitar para implantação e realização de todos os serviços 

farmacêuticos, a saber: aferição de pressão arterial, teste 

de glicemia, revisão e seguimento farmacoterapêutico, 

orientação e aconselhamento para prevenção de doenças 

e promoção da saúde, administração de medicamentos 

injetáveis, perfuração de lóbulo auricular para colocação 

de brincos, entre outros.

Farmacêuticos.

24 horas.

Ana Lucia Caldas.

CAPACITAÇÃO PARA IMUNIZAÇÃO E VACINAS 
EM FARMÁCIAS E DROGARIAS

Capacitar farmacêuticos para a prática de imunização 

(vacinação) em farmácias e drogarias.

Farmacêuticos.

A definir.

Ana Lucia Caldas.
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CARIOCA DIGITAL, SISVISA E 
AUTODECLARAÇÃO ONLINE

Capacitar para a realização do licenciamento sanitário 

por autodeclaração online no município do Rio de Janeiro, 

conforme o Decreto nº 40.723, de 8 de outubro de 

2015. O curso aborda credenciamento (Carioca Digital), 

preenchimento da autodeclaração no Sistema de 

Informação da Vigilância Sanitária (Sisvisa), procuração 

eletrônica, processos administrativo, recursos, validações, 

entre outros assuntos.

Farmacêuticos, gerentes, proprietários 

e estagiários de Farmácia.

8 horas.

Betânia Alhan.

CAPACITAÇÃO REGULAR OU STARTER - 
DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS CLÍNICAS

Capacitar para implantação e realização de um ou dois 

serviços farmacêuticos, a escolha do contratante.

Farmacêuticos.

8 horas.

Ana Lucia Caldas.
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COMO IMPLANTAR AS BOAS PRÁTICAS 
DE ACORDO COM A RDC 44/09

Capacitar para que conheçam os critérios e as 

condições mínimas para o cumprimento das Boas Práticas 

Farmacêuticas no controle sanitário do funcionamento, 

da dispensação e da comercialização de produtos 

e da prestação de serviços farmacêuticos em 

farmácias e drogarias.

Farmacêuticos, gerentes, proprietários 

e estagiários de Farmácia.

4 horas.

Betânia Alhan.

COMO ELABORAR O MANUAL DE BOAS 
PRÁTICAS, PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO (POP) E TREINAMENTOS

Capacitar para que conheçam os critérios e condições 

mínimas para o cumprimento das exigências da 

legislação sanitária, garantindo o funcionamento correto 

do estabelecimento em todas as atividades: aquisição, 

armazenamento, dispensação de produtos e prestação 

de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias.

Farmacêuticos, gerentes, proprietários 

e estagiários de Farmácia.

4 horas.

Betânia Alhan.
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CONSULTA FARMACÊUTICA: PRÁTICAS 
CLÍNICAS EM FARMÁCIAS E DROGARIAS

Capacitar para a realização da consulta farmacêutica. 

O curso aborda os serviços farmacêuticos, a legislação 

pertinente, as vantagens dos consultórios, a melhor forma 

de fazer o cálculo dos valores a serem cobrados pelos 

serviços, as etapas da consulta, entre outros assuntos.

Farmacêuticos.

8 horas.

Ana Lucia Caldas.



PALESTRAS
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APRENDA A MANTER A DOCUMENTAÇÃO 
DA FARMÁCIA ORGANIZADA

Agilizar e facilitar a apresentação de documentos 

quando solicitados em fiscalizações do CRF-RJ, 

da Vigilância Sanitária e da Anvisa.

Farmacêuticos e gerentes..

1h30min.

Betânia Alhan.

ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO 
FARMACÊUTICO EM FARMÁCIAS E DROGARIAS

Apresentar as atribuições e responsabilidades 

do farmacêutico em âmbito técnico, administrativo, 

cível e criminal. 

Farmacêuticos.

1h30min.

Betânia Alhan.
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DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA ALAVANCAR 
A VENDA DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

Discutir as possíveis estratégicas que contribuem para 

impulsionar a venda dos serviços clínicos realizados, 

pautados na ética farmacêutica.

Empresários, farmacêuticos e gerentes..

2 horas.

Ana Lucia Caldas.

BARREIRAS REGULATÓRIAS: 
ADEQUAÇÕES ÀS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS

Adequação sanitária, redução de custos e garantia da 

qualidade dos produtos e serviços prestados aos clientes. 

O conteúdo aborda, além de outros temas, RDC 44/09 

e Lei Federal 13.021/2014.

Farmacêuticos e gerentes..

1h30min.

Betânia Alhan.
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GESTÃO DE PROCEDIMENTOS 
FARMACÊUTICOS

Fornecer conhecimento e desenvolver habilidades 

para gestão em procedimentos farmacêuticos realizados 

na farmácia comunitária. 

Farmacêuticos.

2 horas.

Ana Lucia Caldas.



CONSULTORIA
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ATENDIMENTO FARMACÊUTICO 
ESPECIALIZADO EM ASSUNTOS 
REGULATÓRIOS

Esclarecer as dúvidas dos associados sobre procedimentos 

no CRF-RJ, na Vigilância Municipal e na Anvisa.

Farmacêuticos.

Variável, podendo ser presencial, por telefone ou e-mail.

Betânia Alhan.

CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO

Auxiliar o empresário no planejamento e implantação de 

um consultório farmacêutico para procedimentos clínicos, 

incluindo estudo e desenvolvimento do espaço físico do 

consultório, a elaboração de manuais específicos para 

cada procedimento realizado, cursos de capacitação para 

farmacêuticos e demais colaboradores da empresa e 

planejamento de ações socioeducativas em saúde.

Empresários, gestores e farmacêuticos.

A ser definida de acordo com o serviço realizado.

Ana Lucia Caldas.
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VISITA INFORMATIVA

Analisar a situação da empresa junto à Vigilância Sanitária 

Municipal, ao CRF-RJ e à Anvisa; promover a autoinspeção 

da estrutura física e fazer o levantamento dos documentos 

da empresa; produzir um relatório com os pontos que 

necessitam de adequação às normas sanitárias de acordo 

com a RDC 44/09; organizar uma pasta documental para 

facilitar o acesso e a renovação dos documentos juntos aos 

órgãos reguladores; e orientar sobre o cadastramento da 

empresa no Carioca Digital e sobre a forma correta de fazer a  

autodeclaração online no Sistema de Informação da Vigilância 

Sanitária (Sisvisa), no município do Rio de Janeiro.

Farmácias e drogarias.

Em média, de 5 a 8 horas.

Betânia Alhan.
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PERFIL DOS 
INSTRUTORES 
E CONSULTORES

Farmacêutica com especialização em Gerontologia, pela UERJ, 

e mestranda em Ciências do Cuidado em Saúde, pela UFF. 

Pesquisadora no CASIC (EEAAC/UFF), com a inserção da consulta 

farmacêutica. Docente na pós-graduação da Unigranrio e no 

projeto ProCuidem (CASIC/UFF). Consultora farmacêutica na 

Ascoferj e membro do Conselho Editorial da Revista da Farmácia e 

da Comissão de Ética do CRF-RJ. Diretora da Sociedade Brasileira 

de Farmácia Hospitalar. Coordena ações sociais e campanhas 

educacionais em prol da capacitação e valorização do farmacêutico 

e seus colaboradores.

ANA LUCIA 
CALDAS
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Farmacêutica formada pela Universidade Iguaçu, com habilitação 

em Análises Clínicas e Toxicológicas. Especialista em Assuntos 

Regulatórios, pelo Cefarma, e em Logística Empresarial, pela 

Universidade Cândido Mendes. Desde 2002, atua no varejo 

farmacêutico. Possui vasta experiência em consultoria, assessoria e 

treinamento sobre assuntos regulatórios para farmácias e drogarias 

e tem ampla vivência na elaboração e aplicação de Manual de Boas 

Práticas, POP e Manual de Integração.

Especialista em Liderança e Gestão de Dados e Management, pela 

McGill Uuniversity, pós-graduado em Varejo, pela FGV-RJ, e em 

Marketing, pela PUC RJ. Mestre em Administração, pelo IBMEC/RJ. 

Tem ampla experiência em varejo farmacêutico pela Rede Farmalife, 

onde trabalhou por vários anos.

BETÂNIA ALHAN FERNANDO 
GASPAR
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Farmacêutica graduada pela UFRJ, com MBA em Gestão Avançada 

do Varejo Farmacêutico, pela UGF. Foi supervisora Farmacêutica da 

Drogasmil e Farmalife por mais de 12 anos, responsável pelas áreas 

de assuntos regulatórios, manuais técnicos, SNGPC, treinamento 

de farmacêuticos. Participou do GTFarma/ABRAFARMA, 2010/11. 

gerente Geral da GNC Brasil, que pertenceu a Walgreens Boots 

Alliance, 2013/15; e SDC Nutrition-EUA, 2015/16, ambas como 

consultora de Assuntos Regulatórios, Registro de Produtos 

e Marketing. Professora de Boas Práticas da pós-graduação 

Farmacologia Clínica com Ênfase em Prescrição Farmacêutica, na 

Unigranrio. Proprietária da 4Farma Consultoria Farmacêutica.

ISABEL SCHITTINI JORGE WILSON 
ALVES

Contador, advogado e consultor. Professor da escola de 

engenharia da Faculdade SENAI.CETIQT. Trabalhou por 30 anos 

no Banco do Brasil, tendo atuado como diretor de Controladoria 

do Conglomerado BB, diretor da BB-Seguros e presidente da 

BB-Tecnologia. Especialista em Contabilidade pela FGV-Rio, 

em Finanças pelo IBMEC-Rio, em Controladoria pela USP e em 

Economia Empresarial pela Universidade Cândido Mendes. Também 

atuou como professor de Contabilidade e Finanças de instituições 

de ensino superior: Universidade Cândido Mendes, UFRJ, IBMEC-DF, 

UNB. Integrante do Conselho Editorial da Revista da Farmácia.
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Pedagoga (UERJ) com especialização em Gestão de Recursos 

Humanos e MBA em Marketing (Fundação Getúlio Vargas). 

Especialista em Dinâmica de Grupo, formada pela Sociedade 

Interdisciplinar de Recursos Humanos. Atua há 20 anos na 

capacitação de equipes do segmento farmacêutico. É professora, na 

Unigranrio, de pós-graduação em Gestão Farmacêutica, disciplina 

Liderança, e na área de EAD, nos módulos de Gestão de Pessoas e 

Comportamento do Consumidor. Também é consultora em Gestão 

de Recursos Humanos na Ascoferj e membro do Conselho Editorial 

da Revista da Farmácia.

LUCIA GADELHA MARCOS 
ASSUMPÇÃO

Engenheiro com mestrado em Ciências Pedagógicas, MBA 

pela COPPE/UFRJ, sócio da empresa Condor – Consultoria em 

Desenvolvimento Organizacional. Consultor, conteudista e instrutor 

nas áreas de planejamento estratégico, atendimento em comércio 

e serviços, gestão empresarial, mapeamento e melhoria de 

processos, empreendedorismo, gerenciamento de projetos, gestão 

de mudança empresarial, entre outras. Consultor credenciado ao 

Sebrae-RJ, integrante do Conselho Editorial da Revista da Farmácia. 

Instrutor da Universidade SECOVI-Rio. Atuou na UNIRIO–IHB como 

coordenador e instrutor da disciplina de Gestão Empresarial e 

Empreendedorismo, no curso de pós-graduação Especialistas em 

Homeopatia para Farmacêuticos.
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Professor universitário na área de Marketing Farmacêutico e 

Comunicação (FGV/UFRJ/), com pós-graduação na área. Escritor 

publicado do livro Marketing de Varejo, da editora FGV. Consultor 

da Fundação Getúlio Vargas, na área de Saúde. Membro do Grupo 

Worldwide Generics Products  e jurado no Prêmio ABERJE de 

Comunicação Empresarial. Membro do Conselho Editorial da 

Revista da Farmácia.

MAURO 
PACANOWSKI

MICHELE 
BARBOSA

Farmacêutica com pós-graduação em Farmácia Clínica, ênfase em 

Prescrição Farmacêutica, pela Unigranrio. Responsável técnico e 

membro gerencial do grupo Drogasmil/Farmalife. Farmacêutica 

multiplicadora do Curso de Promotores de Saúde (Formação 

de Balconistas) da Drogasmil/Farmalife. Promove treinamentos 

especializados em Atendimento do Varejo Farmacêutico (Ascoferj), 

realiza atendimento farmacêutico domiciliar e atua há 11 anos em 

farmácia comunitária. 



GOSTOU DE 
ALGUM CURSO, 
PALESTRA OU 
CONSULTORIA?

Entre em contato com o 
Departamento de Treinamentos: 
treinamentos@ascoferj.com.br

21 2220-9390

mailto:treinamentos@ascoferj.com.br
http://www.ascoferj.com.br
http://www.ascoferj.com.br
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