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Casos de sucesso de farmácias   
Grupo Medtech aposta na Qualidade

A Farmácia Qualidade nasceu da
iniciativa de César Assis já com o
objectivo de se tornar a matriz do
grupo Medtech em Angola. Desde
o início, em 1991, a intenção de
prestar um serviço de excelência
obrigou a elevados padrões de
competência técnica e rigor dos

versatilidade e qualidade dos pro-
dutos e serviços.

A prioridade da Farmácia Qua-
lidade foi e será a saúde e o bem-es-
tar dos utentes angolanos, que en-
contram sempre um farmacêutico
disponível para aconselhar e ensi-
nar a utilizar os medicamentos.

Actualmente, o grupo Medtech
conta com seis farmácias: três
com a denominação Qualidade,
na Província de Luanda (uma no
distrito da Ingombota, no José Pi-
rão, e duas no Município de Viana),
uma Medtech em Benguela (junto
à restinga do Lobito), uma em Ma-
lange (no centro da cidade) e outra
no Cuanza Sul (no Sumbe). Dos
210 trabalhadores do grupo, 55 es-
tão colocados nas unidades far-
macêuticas.

Ambiente acolhedor
Ari Sanches, director de logísti-

ca do grupo, aponta como missão
da equipa Medtech “garantir uma
satisfação total do cliente, pautan-
do sempre a relação por um aten-

zado, fazendo com que todos sin-
tam no interior das farmácias um
ambiente acolhedor e capaz de
proporcionar esse bem indispen-
sável a qualquer ser humano que é
a saúde”.

As farmácias Qualidade e Med-
tech, estruturadas em 15 metros
quadrados, com uma área de aten-

conjuntamente e em média, qua-
tro mil clientes por dia.

Segundo Ari Sanches, cerca de
90 por cento dos produtos comer-
cializados são de origem europeia
(de países como Portugal, França
e Espanha), produzidos em labo-

dos, para garantir a qualidade aos
clientes, quer sejam da cadeia
grossista ou da retalhista.

Investimento nas pessoas

gredo do sucesso desta rede de far-

cação do capital humano e na ca-

das as áreas e tecnologias farma-
cêuticas”. “A garantia plena de sa-
tisfação dos clientes, atendendo às
suas necessidades e expectativas,
cumprindo com todos requisitos
contratuais e outros aplicáveis”, é
também um ponto fundamental,
tal como “fortalecer a competên-

cia e motivação dos funcionários,
actuar em parceria com fornece-
dores e as demais partes, analisan-
do criticamente o desempenho e
buscando a melhoria contínua do
sistema de gestão da qualidade”.

A Farmácia Qualidade foi a pri-
meira a implantar no mercado far-
macêutico angolano o conceito de

ISO 9001:2008, a norma que esta-
belece critérios para um adequado
gerenciamento do negócio, tendo
como foco principal a satisfação
do cliente e consumidor, recorren-
do às regras da Organização Inter-
nacional de Padronização, funda-
da em 1947, em Genebra (Suíça).

lhoria nos produtos ou serviços,
possibilita atrair novos consumi-
dores, aumentar a margem de

ça aos negócios, diminuir a possi-
bilidade de erros, reduzir os custos
e tornar os produtos compatíveis,
facilita a exportação e aumenta as
chances de sucesso.

Nova unidade em Viana
Para 2015/2016, o grupo Med-

tech perspectiva a abertura de no-
vas unidades e a inauguração, já
em Março, de uma Farmácia Qua-
lidade em Viana, junto à comarca.

Apresentação de produtos inova-
dores diferenciados que irão nota-
bilizar-se na prestação de serviços
no mercado farmacêutico angola-
no também estão nos planos ime-
diatos.

No futuro, Ari Sanches espera
ter unidades com ainda mais pro-
ximidade aos clientes e maior di-

ços, sempre com um ambiente
acolhedor, focalizado no trata-
mento e em resultados animado-
res. “É essencial assegurar uma re-

de farmacêutica e o cliente, que é o
foco de todas as atenções”, insiste
o director de Logística do grupo
Medtech, realçando a evolução

nais, devido aos esforços do Exe-
cutivo angolano, com a constru-
ção de vários estabelecimentos de
ensino direccionados para as ciên-
cias farmacêuticas.

“Queremos ter unidades
com ainda mais proximi-
dade aos clientes e

produtos e serviços,
sempre com um ambi-
ente acolhedor, focaliza-
do no tratamento e em
resultados animadores”
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