
Setor mantém crescimento acima 
da média da economia

Nova pós-graduação ressalta 
protagonismo dos farmacêuticos

UMA NOVA ERA 
DA SAÚDE NO PAÍS
A revolução deixa de ser silenciosa e o modelo de 
assistência farmacêutica avança em todos os estados
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Depois de alguns percalços de saúde, felizmen-
te já superados, estive pensando na respon-
sabilidade da liderança que assumimos e na 
forma como devemos administrá-las. A mi-

litância classista nos endereça para uma missão épica. 
Não somos mais indivíduos, mas uma categoria, um se-
tor da atividade empresarial, uma associação de ideias.

Nós, empresários, devemos refletir sobre o papel 
que o destino nos entregou e que a história haverá de 
nos cobrar. A atividade empresarial é uma vocação e 
o empreendedorismo, um exercício espinhoso. E, em 
meio a um novo limiar na história política e econômi-
ca do Brasil, é profundamente emocionante participar 
desse movimento de reconstrução do presente e prepa-
ração para o futuro. Desde muito jovem trabalho, rezo e 

agradeço todos os dias a Deus pela vida e pela coragem 
que me deu para enfrentar o destino.

Hoje, contribuímos para que a Abrafarma esteja 
presente em todas as unidades da Federação. Reunimos 
as maiores redes de farmácias e drogarias do país, com 
mais de 7 mil PDVs e representando 41,7% do fatura-
mento do setor no Brasil. Empregamos mais de 120 mil 
profissionais, dos quais mais de 21 mil são farmacêuticos. 

Não somos missionários do ufanismo, mas não quere-
mos também apregoar o desânimo. O primeiro-ministro 
Winston Churchill dizia, quando a Inglaterra passava por 
uma grande crise, que “o mais importante da vida não é a 
dificuldade que vivemos, mas a direção para a qual nos 
movemos”. Temos consciência das dificuldades que o país 
vive, mas já chega de lamúrias e de chorar o leite derramado.

Algumas notícias são alvissareiras. O país começa a 
escapar da areia movediça em que se colocou. Com in-
flação e juros declinantes, o setor de serviços estanca a 
descida e começa a crescer. O consumo reaquece e vai 
puxar a economia. Já se nota uma melhoria na geração 
de novos empregos. A Bolsa de Valores ultrapassa a mar-
ca histórica de 75 mil pontos e a previsão do crescimen-
to do PIB para 2018 já é de 3,2%.

Porém, continuamos na torcida para que as refor-
mas anunciadas se concretizem. Uma reforma política 
que reduza a farra dos partidos, com mais de 30 legen-
das sem identidade de ideias e aptas a receber dinheiro 
público. Uma reforma da previdência para amainar os 
déficits anuais superiores a R$ 100 bilhões.

Trabalhar por uma sociedade mais justa, pelo equilí-
brio nacional e pela felicidade da população nos promove 
a funcionários de Deus. As crises tornaram-se uma longa 
noite, mas não podemos desistir da aurora. Os medro-
sos nunca tentam e os fracassados nunca terminam. Os 
vencedores são os que nunca desistem. Precisamos, sim, 
é da ousadia dos afoitos, da coragem dos fortes, do calor 
fervoroso dos otimistas. Deus abençoe a todos!

Somos os agentes 
da transformação

Francisco Deusmar de Queirós
Presidente do Conselho Diretivo da Abrafarma

Os medrosos nunca tentam e 
os fracassados nunca terminam. Os 
vencedores são os que nunca desistem”
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Inovação. Evolução. Excelência. 

Essa é a Biolab

Uma indústria farmacêutica que consolida sua trajetória com base no 

compromisso de oferecer saúde e qualidade de vida aos seus consumidores.

É uma empresa pulsante, comprometida com o futuro e com 

seus pro�ssionais, pacientes e parceiros.
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O desempenho de exce-
lência do varejo farma-
cêutico nacional já é 
uma realidade consagra-

da. E torna-se ainda mais evidente 
quando, pela primeira vez, uma 
representante do setor é eleita a 
Empresa do Ano por uma das mais 
prestigiadas premiações da impren-
sa brasileira. 

O que aconteceu com a Raia 
Drogasil no ranking As Melhores 
e Maiores, produzido pela revista 
Exame, contribui para ilustrar a ex-
pansão sólida e sustentável do seg-
mento, a despeito de um ano de 
crescimento econômico abaixo de 
1% no país. Nas grandes redes de 
farmácias e drogarias, esse ritmo é 
ainda mais acelerado, por meio da 

constante inauguração de lojas, ge-
ração de empregos e uma represen-
tatividade de 41,7% no faturamento 
do mercado brasileiro.

Os mais novos dados compi-
lados pela Fundação Instituto de 
Administração da Universidade de 
São Paulo (FIA-USP) revelam que, 
entre outubro de 2016 e setembro 
de 2017, as empresas associadas à 
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Grande varejo na 
rota da evolução
Redes associadas continuam a crescer e mantêm 
desempenho bem superior ao da economia nacional
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EVOLUÇÃO DE VENDAS E ATENDIMENTO

 
OUT/2015 A 

SET/2016
OUT/2016 A 

SET/2017
VARIAÇÃO 

(%)

Vendas R$ 39.938.790.445 R$ 43.603.895.649 9,1

Vendas de medicamentos R$ 26.780.114.144 R$ 29.650.819.999 10,7

Vendas de não medicamentos R$ 13.158.676.301 R$ 13.953.075.650 6

Vendas de genéricos R$ 4.765.277.522 R$ 5.211.511.179 9,3

Unidades vendidas 2.247.692.900 2.287.378.601 1,7

Atendimentos 868.241.402 877.464.330 1

Total de lojas 6.581 7.049 7,1

Fonte: FIA-USP

O investimento em centros de logística e distribuição para 
melhorar o mix de produtos nas gôndolas, além do poder 
de barganha das drogarias, também permite comercializar 
produtos com preços mais competitivos”

Sergio Mena Barreto, presidente executivo da Abrafarma

Abrafarma registraram faturamen-
to de R$ 43,6 bilhões, um aumento 
de 9,1% nas vendas.

Para o presidente executivo da 
entidade, Sergio Mena Barreto, o 
bom desempenho é reflexo de uma 
gestão mais eficiente e da presença 
geográfica heterogênea, tanto em 
grandes centros como em cidades 
de pequeno e médio porte. “O in-
vestimento em centros de logística 
e distribuição para melhorar o mix 
de produtos nas gôndolas, além do 
poder de negociação das drogarias, 
também permite comercializar pro-
dutos com preços mais competiti-
vos”, acrescenta.

No período, os remédios foram 
os principais responsáveis pela per-
formance positiva. O comércio de 
medicamentos totalizou R$ 29,6 
bilhões, um aumento de 10,7% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. A categoria já representa 
68% do faturamento total. Barreto 
afirma que o reajuste do preço dos 
remédios e o envelhecimento popu-
lacional no país também são fatores 
que impulsionaram essa categoria.  

CRESCIMENTO
Já a venda dos não medicamen-

tos (itens de higiene, cosméticos, 
perfumaria e conveniência) conta-
bilizou R$ 13,9 bilhões – um acrésci-
mo de 6%. “Nos últimos cinco anos, 
esse percentual seguia em ritmo de 
alta acima de dois dígitos. “O grau 
de confiança econômica do consu-
midor ainda não é suficiente para 
que ele escolha outros itens que não 
sejam os de primeira necessidade”, 
avalia o dirigente. 

A categoria de genéricos movi-
mentou R$ 5,2 bilhões, com alta de 
9,3% sobre o mesmo período de 2016. 
Ao todo, foram vendidas mais de 316 
milhões de unidades de genéricos. 
“Com o poder de compra reduzido, 

a população substitui os medicamen-
tos de referência pelos de menor va-
lor”, avalia Sergio Mena Barreto.

CANAL PREFERENCIAL
O consumidor modifica sua cesta de 
compras de acordo com o cenário 
econômico, mas não deixa de fre-
quentar a farmácia e a drogaria. As 
grandes redes consolidam-se a cada 
ano como canal cativo da população, 
hoje mais exigente e em busca de 
conforto e conveniência. As empre-
sas têm investido em tecnologia para 
o varejo, inteligência de mercado, 
aprimoramento de serviços, e apos-
tado na comodidade proporcionada 
pela abrangência física. Segundo da-
dos da IQVIA, essas redes de farmá-
cias estão presentes em mais de 795 
municípios brasileiros e cobrem cer-
ca de 90% da população. Apesar de 
representarem 9% do total de 74 mil 
farmácias existentes no país, as mais 
de 7 mil lojas associadas realizaram 
mais de 877 milhões de atendimen-

tos entre outubro de 2016 e setem-
bro de 2017.

Além do acesso aos remédios, a 
capilaridade amplia a oferta de saú-
de para diferentes localidades fora 
de centros urbanos. Atualmente há 
mais de 120 mil colaboradores, dos 
quais mais de 21 mil são farmacêu-
ticos aptos a realizar serviços clíni-
cos, trabalhando como verdadeiros 
agentes de saúde na orientação de 
seus clientes. “Com a dificuldade de 
acesso a centros de saúde da rede 
pública, esses profissionais torna-
ram-se o elo mais próximo para 
orientação e continuidade do trata-
mento”, argumenta Barreto.

Para oferecer este nível de qua-
lidade em atendimento, a entidade 
está investindo em workshops de 
atualização (veja reportagem na pá-
gina 26) e especialização lato sensu 
(páginas 20 a 23), além da bem-su-
cedida implementação do progra-
ma Assistência Farmacêutica Avan-
çada (páginas 12 e 13).
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Grandes números das 
redes farmacêuticas

R$ 43,6
BILHÕES

FATURAMENTO DAS REDES 
EM 12 MESES 

Aumento de 9,17% 
em vendas

Representadas pela Abra-
farma, as maiores empre-
sas do varejo farmacêuti-
co brasileiro seguem em 

trajetória de ascensão. As redes en-
contraram a receita do crescimento 
ao aperfeiçoar os modelos de ges-
tão, incorporar ao seu negócio as 
melhores práticas internacionais e 
manter um olhar atento às deman-
das e necessidades da população. 

Agora, sempre em conformidade 
com as tendências globais, as redes 
apostam na assistência farmacêuti-
ca para revolucionar o acesso à saú-
de no país.

Os indicadores traduzem a força 
do varejo farmacêutico, que ganha 
espaço como canal de vendas pre-
ferencial do consumidor, no qual ele 
encontra saúde, bem-estar e conve-
niência. O resultado contribui para 

posicionar o Brasil na sexta posição 
entre os 20 maiores mercados mun-
diais. Confira os dados mais expres-
sivos, que demonstram a abrangên-
cia das redes associadas no mercado 
de medicamentos. As informações, 
alimentadas e mantidas pela Fun-
dação Instituto de Infor mação (FIA) 
da Universidade de São Paulo (USP), 
referem-se aos últimos 12 meses até 
setembro de 2017.

2,29 
BILHÕES

de unidades 
comercializadas

877
MILHÕES  

de atendimentos
É como se toda a população 

brasileira tivesse passado quatro 
vezes nas lojas em um ano

As redes associadas à Abrafarma mantêm desempenho 
acima da média do varejo nacional

Fonte: FIA/USP
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 �  EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO 
(R$ - bilhões)

 �  DESTAQUE NA VENDA DE 
NÃO-MEDICAMENTOS

Enquanto a participação total nas vendas das redes da 
Abrafarma é de 41,6%, o percentual sobe para quase 60% 
em categorias de não-medicamentos, especialmente Personal 
Care e Nutricionais.

VENDAS CRESCENTES

 � MEDICAMENTOS 
(R$ - bilhões)

 � NÃO-MEDICAMENTOS 
(R$ - bilhões)

11,56

out/14 a set/15

13,16

out/15 a set/16

23

out/14 a set/15

26,78

out/15 a set/16

29,65

out/16 a set/17

13,95

out/16 a set/17

 � PARTICIPAÇÃO POR CATEGORIA

 MEDICAMENTOS    NÃO-MEDICAMENTOS    MIP

 ABRAFARMA   ASSOCIAÇÃO E FRANQUIAS 
 OUTRAS REDES   INDEPENDENTES

 ABRAFARMA   ASSOCIAÇÃO E FRANQUIAS 
 OUTRAS REDES   INDEPENDENTES

NUTRICIONAIS (EM %)

PERSONAL CARE (EM %)

59,3 14,5 10,4 15,8

57,3 16,3 11,5 14,9

53%

15%

32%

 � REPRESENTATIVIDADE DA ABRAFARMA
Apesar de representarem 9,2% do total de 76.198 lojas existentes no país, as redes 
associadas à Abrafarma somam quase a metade do faturamento do setor. A maior 
participação está no Sudeste, que responde por 46,1%.

Total: R$ 2,8 bilhões

Total: R$ 15 bilhões

set/15 set/16 set/17 

34,56

39,94

43,60

 ABRAFARMA

 ASSOCIAÇÃO E FRANQUIAS

 OUTRAS REDES

 INDEPENDENTES

13,4%

41,6%

16,9%

28,1%

2017

Fonte: IQVIA

Fonte: FIA/USP

Fonte: FIA/USP

Fonte: IQVIAFonte: FIA/USP
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COLABORADORES FARMACÊUTICOS

2014 100.367 14.924

2015 108.827 17.373

2016 117.137 20.028

2017 120.454 21.701

 � DISTRIBUIÇÃO DE LOJAS POR REGIÃO

 � EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS NO GRANDE VAREJO

NORTE E NORDESTE 

25%

SÃO PAULO 

28%

CENTRO-OESTE E 
SUDESTE  

(EXCETO SÃO PAULO) 

25%

SUL  

 22%

PRESENÇA EM 
TODO O BRASIL

795
MUNICÍPIOS
EM 26 ESTADOS E NO DISTRITO 

FEDERAL QUE COBREM

90%
DA POPULAÇÃO

2014 2015 2016 2017

5.345

5.912

6.581

7.049

Fonte: IQVIA

 � EXPANSÃO FÍSICA DAS REDES 
(Em número de pontos de venda)

Fonte: FIA/USP

Fonte: FIA/USP

Fonte: FIA/USP
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Saúde do Brasil rumo 
a uma nova era
Modelo de assistência farmacêutica das redes já cobre 
90% do território nacional e continua em expansão

 � Salas de serviços farmacêuticos estão presentes em mais de 350 municípios brasileiros

tores da população, exercendo um 
papel primordial na saúde pública.

De forma sinérgica e pioneira 
com essa nova realidade, a Abrafar-
ma desenvolveu em 2014 o mode-
lo que culminou, no ano seguinte, 
com o início da implementação de 
salas de atendimento clínico deno-
minadas care centers. Hoje já são 
mais de 1.400 farmácias com espa-
ços do gênero em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Federal. A 
preços acessíveis, estão disponíveis 
programas de avaliação e trata-
mento de obesidade, hipertensão, 
diabetes, colesterol, além de revisão 
da medicação, autocuidado, imuni-
zação e combate ao tabagismo.

Para Sergio Mena Barreto, presi-
dente executivo da  Abrafarma, o 
farmacêutico vem ganhando proje-
ção nos últimos anos e, por razões 
geográficas e econômicas nacionais, 
pode e deve estar mais próximo da 
população. “Abrimos mais um canal 
para permitir que o consumidor te-
nha acesso pleno à saúde, além de 
contribuir para uma maior intera-
ção entre farmacêuticos, médicos 
e pacientes, ajudando a desafogar o 
sistema público”, acredita. 

De janeiro a setembro de 2017, 
o volume total de atendimentos foi 
de 973.908, realizados por 2.009 far-
macêuticos. A projeção é ultrapas-

Em pelo menos 350 muni-
cípios, uma nova farmácia 
começou a fazer parte da 
rotina de milhares de bra-

sileiros. De um lado, pessoas em 
busca de aconselhamentos clínicos, 
avaliação da medicação prescrita 
ou dispostas a aferir a pressão ar-
terial e os índices de glicemia. Do 
outro, farmacêuticos preparados 
para atender às dúvidas e estimular 
os pacientes a aderir ou dar conti-
nuidade ao tratamento. Juntos, eles 
formaram uma grande rede em prol 
do acesso à saúde e põem em práti-

ca a revolução chamada Assistência 
Farmacêutica Avançada.

A implementação de serviços 
farmacêuticos é mais um fator que 
exprime o olhar atento das maiores 
redes do país às tendências interna-
cionais. Nos últimos anos, os varejos 
britânico e norte-americano trans-
formaram as lojas em autênticos 
pontos de saúde, em que os pacien-
tes se sentem realmente à vontade 
para obter orientações e passar por 
rápidos exames. Aos farmacêuticos 
cabe a desafiadora responsabilidade 
de atuar como verdadeiros consul-
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sar 1 milhão de atendimentos no 
ano. O Sudeste concentra a maioria 
das salas em operação – 585 (42% 
do total) –, seguido por 386 no 
Nordeste (27%), 312 no Sul (22%), 
70 no Norte (5%) e 58 no Centro-
-Oeste (4%). Dos estabelecimentos, 
85% oferecem serviços a pacientes 
com hipertensão arterial e diabetes, 
e 84% mantêm programas para ges-
tão do peso e parar de fumar, entre 
outros serviços.

No momento, as farmácias prepa-
ram-se para introduzir os serviços de 
imunização, que se encontra em fase 
final de regulamentação pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa). A prática desses serviços é garanti-
da pela Lei no 13.021 desde 2014.

POPULAÇÃO FAVORÁVEL
Os serviços farmacêuticos des-

pertam a atenção e a boa impressão 
dos brasileiros, conforme já havia 
atestado pesquisa do Ibope Inteli-
gência realizada em 2015. O estudo 
indicou que 53% dos pacientes bra-
sileiros não seguem corretamente os 
procedimentos indicados por seus 
médicos, o que torna ainda mais 
precioso e fundamental o auxílio 
do profissional na farmácia. O le-
vantamento mostra ainda que 48% 

pedem ajuda do farmacêutico para 
orientá-los sobre a melhor forma de 
organizar a medicação prescrita. 

O assunto ganhou ainda mais 
credibilidade neste ano, com uma 
nova pesquisa do Ibope encomen-
dada pela entidade. O levantamento 
foi realizado no período de 2 a 8 de 
agosto de 2017, com 2 mil pessoas, 
e revelou que mais da metade dos 
entrevistados (52%) aprova a imple-
mentação da vacinação em farmácias 
e drogarias. Além disso, 81% demons-
traram plena segurança em tomar va-
cina nesses estabelecimentos. 

CAPACITAÇÃO E CAMPANHAS 
Como parte do trabalho de dis-

seminação do conceito, foi lançado 
também o Programa de Certifica-
ção Profissional, que oferece uma 
série de cursos livres e uma pós-gra-
duação à distância. A mais recente 
novidade é a criação da pós-gradua-
ção presencial em Farmácia Clínica 
e Serviços Farmacêuticos, extensiva 
a todos os profissionais da categoria 
e com abrangência nacional (confi-
ra reportagem especial nas páginas 
20 a 23). A meta para os próximos 
anos é qualificar 10 mil profissionais 

e expandir a oferta de serviços far-
macêuticos a pelo menos 3 mil esta-
belecimentos em todo o Brasil. 

A entidade também dissemina 
o modelo com uma série de cam-
panhas gratuitas nas lojas, no intui-
to de orientar os pacientes sobre 
temas como diabetes, obesidade, 
imunização e uso racional de me-
dicamentos (ver páginas 24 e 25). 
“Estamos, de fato, empoderando o 
farmacêutico para assumir a função 
de protagonista da saúde no país. 
Como consequência, a população 
passa a ficar mais bem esclarecida, 
ao investir na prevenção e no acom-
panhamento efetivo das condições 
clínicas. É este o país que queremos 
e podemos formar”, ressalta Barreto.

 � Redes como a Pague Menos oferecem programas para gestão do peso, controle de doenças crônicas e combate ao tabagismo

 � Os famacêuticos passam a ter um papel 
primordial na saúde pública

A implementação de 
serviços farmacêuticos 
é mais um fator que 
exprime o olhar atento 
das maiores redes do 
país às tendências 
internacionais
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A NOSSA DROGARIA

 Nome do programa:   Serviços Farmacêuticos
 Número de salas:   23
 Estado:   RJ
 Serviços:    imunização (somente na unidade da Rua 

José de Alvarenga, 378, Duque de Caxias), 
medição de pressão arterial, teste de glicemia 
e aplicação de injetáveis

 Contato:    (21) 3214-7800 ou  
anossadrogaria@anossadrogaria.com.br

Raio-x da assistência 
farmacêutica no país

De norte a sul, as maiores 
redes do país disseminam 
o modelo de assistência 
farmacêutica e contri-

buem para um aumento exponen-
cial do acesso à saúde no Brasil. 

São mais de 1.400 salas de aten-
dimento farmacêutico existentes 
hoje, com cobertura nacional. O 
serviço está presente em todos os 
Estados, mais Distrito Federal.

Confira abaixo detalhes sobre os 
programas de assistência farmacêu-
tica das empresas associadas e con-
tatos das equipes e coordenadores 
farmacêuticos responsáveis.

 
DROGÃO SUPER 

 Nome do programa:   Adesão ao Tratamento
 Número de salas:   6 
 Estados:   MG e SP
 Serviços:    medição de pressão arterial e 

aplicação de injetáveis 
 Expansão para 2018:   20 salas 
 Contato:    Roberto Silva 

(16) 3603-0160 ou 
roberto.silva@drogaosuper.com.br

As salas de serviços farmacêuticos não param de crescer 
no grande varejo. Hoje já são mais de 1.400 em todo o país

 � Serviço está presente em 100% dos estados brasileiros e no Distrito Federal

CONHEÇA OS PRINCIPAIS POSTOS DE ATENDIMENTO HOJE EXISTENTES
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DROGARIA ARAUJO

 Nome do programa:   Serviço Farmacêutico
 Número de salas:   33
 Estado:   MG
 Serviços:   hipertensão em dia, diabetes em dia, 

cessação tabágica, colesterol em dia, 
autocuidado, imunização, perda de peso, 
adesão à prescrição médica, teste da dengue 
e do pezinho 

 Contato:   Romilda Almeida dos Santos - (31) 3270-5852 
ou romilda.santos@araujo.com.br

 
DROGARIA FARMABEM

 Nome do programa:   Cuidar Bem 
 Número de salas:   3
 Estados:   AM e RO
 Serviços:   aplicação de injetáveis, temperatura corporal, 

colocação de brincos, inalação, aferição de 
pressão arterial, teste de glicemia, revisão da 
medicação, hipertensão em dia, diabetes em dia, 
colesterol em dia, parar de fumar e perda de peso

 Expansão para 2018:   13 salas
 Contato:   Tatiana Lima - (92) 3214-5967 ou 

tatiana.lima@gruposb.com.br

DROGARIA MINAS-BRASIL

 Nome do programa:   Espaço +Saúde
 Número de salas:   1 
 Estado:   MG
 Serviços:   autocuidado, diabetes em dia, hipertensão 

em dia, parar de fumar, perda de peso, revisão 
da medicação

 Expansão para 2018:   4 salas
 Contato:   Luciano Guedes - (31) 99986-8639 ou 

luciano@drogariaminasbrasil.com.br 

DROGARIA MODERNA

 Nome do programa:   Espaço Saúde
 Número de salas:   5 
 Estado:   RJ
 Serviços:   diabetes em dia, hipertensão em dia e perda 

de peso
 Expansão para 2018:   2 salas 
 Contato:   Clério Silva - (24) 3345-4000 ou 

clerio@grupoofs.com.br

DROGARIA SÃO BENTO

 Nome do programa:   Saúde em Dia
 Número de salas:   10
 Estado:   MS
 Serviços:   hipertensão em dia, colesterol em dia, 

diabetes em dia, revisão da medicação, 
autocuidado, parar de fumar, perda de 
peso, e aplicação de injetáveis. 

 Contato:   Flavia Thomazi - (67) 3316-5115 ou 
flavia.thomazi@saobentoms.com.br

DROGARIA VENANCIO

 Nome do programa:   +Saúde
 Número de salas:   26
 Estado:   RJ
 Serviços:   aplicação de injetáveis, aferição de pressão 

arterial, medição de glicemia, teste de 
colesterol, análise da composição corporal e 
perfuração de orelha

 Expansão para 2018:   14 salas
 Contato:   Renane Bernardes - (21) 3095-1000 ou 

renane.bernardes@venancio.com.br
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DROGARIAS NISSEI

 Nome do programa:   Saúde em Dia
 Número de salas:   3
 Estado:   PR
 Serviços:   imunização, diabetes em dia,  

colesterol em dia e  
hipertensão em dia

 Expansão para 2018:   10 lojas
 Contato:   Carolina Escobar  

(41) 3213-8387 ou  
carolina.escobar@drogariasnissei.com.br

d1000 (DROGASMIL/ FARMALIFE/ ROSÁRIO)

 Nome do programa:   Assistência Farmacêutica (Drogasmil e 
Farmalife) e Conte Comigo Sempre (Rosário) 

 Número de salas:   17
 Estados:   DF, GO e RJ
 Serviços:   hipertensão em dia, diabetes em dia, 

colesterol em dia, revisão de medicamentos, 
gerenciamento de peso, parar de fumar, 
autocuidado, temperatura corporal e 
aplicação de injetáveis

 Contato:   Drogasmil e Farmalife - (21) 4009-0200 
Rosário - (61) 3213-5401

EXTRAFARMA

 Nome do programa:   Serviços Farmacêuticos
 Número de salas:   19
 Estados:   CE, MA e PA
 Serviços:   medição de pressão arterial,  

teste de glicemia e  
aplicação de injetáveis

 Contato:   Lucio Sanches Esteves Pinto  
(11) 3177-7199 ou  
lucio.sanches@extrafarma.com.br

FARMA PONTE

 Nome do programa:   Clinic Saúde
 Número de salas:   20
 Estado:   SP
 Serviços:   aplicação de injetáveis, revisão de medicação, 

autocuidado, monitoramento de pressão 
arterial, de glicemia capilar e de temperatura 
corporal, controle de peso e parar de fumar

 Expansão para 2018:   mais de 50 salas
 Contato:   Ricardo Silveira - (15) 3224-5506 ou 

farmaceutico@farmaponte.com.br

FARMÁCIA INDIANA 

 Nome do programa:   Salas de Atenção Farmacêutica
 Número de salas:   5
 Estados:   BA e MG
 Serviços:   controle de peso, parar de 

fumar, diabetes em dia, 
hipertensão em dia, revisão da 
medicação e autocuidado

 Expansão para 2018:   20 salas
 Contato:   Fábio Mendes dos Santos 

(33) 3529-1326 ou  
farmaceuticoqualidade@farmaciaindiana.com.br

FARMÁCIAS PAGUE MENOS

 Nome do programa:   Clinic Farma
 Número de salas:   mais de 620
 Estados:   26 estados mais o DF
 Serviços:   anamnese farmacêutica, aplicação de brinco, 

orientação e controle da asma, autocuidado, 
colesterol em dia, diabetes em dia, 
hipertensão em dia, parar de fumar, perda de 
peso e revisão da medicação

 Expansão para 2018:   300 salas
 Contato:   Cristiane Feijó - (85) 3255-5547 ou  

cristiane@pmenos.com.br
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FARMÁCIAS VALE VERDE

 Nome do programa:   Minuto Saúde
 Número de salas:   13
 Estado:   PR
 Serviços:   hipertensão em dia, colesterol em dia, 

diabetes em dia, revisão da medicação, 
autocuidado, parar de fumar, perda de 
peso e aplicação de injetáveis

 Expansão para 2018:   3 salas
 Contato:   Aline Colonhezi  

(43) 3372-6868 ou  
scf.loja21@vverde.com.br

PANVEL

 Nome do programa:   Panvel Clinic - Cuidados Farmacêuticos
 Número de salas:   65
 Estados:   PR, RS e SC
 Serviços:   verificação de pressão arterial, glicemia 

e temperatura corporal, aplicação de 
medicamentos injetáveis e vacinas e 
colocação de brincos, revisão de medicação, 
acompanhamento de tratamento, parar de 
fumar e perda de peso

 Expansão para 2018:   20 salas
 Contato:   Leonor Moura - (51) 3218-9186 ou  

lmoura@panvel.com.br

RD - GENTE, SAÚDE E BEM-ESTAR

 Projeto-piloto
 Número de salas:   7
 Estado:   SP
 Serviços:   hipertensão em dia, diabetes em dia, revisão 

da medicação, autocuidado e parar de fumar
 Contato:   Patrícia Flora Mello  

(11) 3716-2280/ramal 7004 ou  
pfmello@rd.com.br

REDE DROGAL

 Nome do programa:   Assistência farmacêutica
 Número de salas:   6
 Estado:   SP
 Serviços:   cuidado preventivo e acompanhamento 

do controle de peso, hipertensão, diabetes, 
colesterol e do tabagismo

 Expansão para 2018:   6 salas
 Contato:   Cristina Vasconcelos - (19) 99998-7547 ou 

cristina.vasconcelos@drogal.com.br

REDEPHARMA

 Nome do programa:   Pharma Clínica 
 Número de salas:   20
 Estado:   PB  
 Serviços:   hipertensão em dia, diabetes em dia, revisão 

da medicação, autocuidado, parar de fumar, 
perda de peso e aplicação de injetáveis

 Contato:   Janaina Gois - (83) 98606-9620 ou 
janainagoisfarmaceutica@gmail.com 
Jurayanne Dantas - (83) 98727-7794 ou 
ju.redepharma@hotmail.com 

OS OITO PILARES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

 Autocuidado:  Dar atenção aos 
sintomas e pequenos casos de 

mal-estar, promovendo o uso seguro de 
medicamentos isentos de prescrição médica

 Colesterol em Dia:  ajudar o 
paciente a controlar o colesterol e 

triglicerídeos, reduzir o risco cardiovascular e  
manter uma alimentação mais saudável

 Diabetes em Dia:  acompanhar a 
doença, gerenciando o tratamento e 

prevenindo complicações

 Hipertensão em Dia:  auxiliar 
no controle da pressão arterial, a 

gerenciar efeitos colaterais dos medicamentos 
e promover a adesão ao tratamento

 Clínica de Imunização:  
ajudar as pessoas a manter seu 

calendário de vacinação em dia e, assim, 
prevenir doenças

 Parar de fumar:  auxiliar os 
dependentes a deixarem o vício, 

com o auxílio do farmacêutico

 Perda de peso:  ajudar os 
pacientes a gerenciar seu peso, usar 

emagrecedores de forma segura e cultivar 
hábitos de vida saudáveis

 Revisão da medicação:  orientar 
o paciente na organização da rotina 

do tratamento, melhorando sua observância e 
resolvendo possíveis dificuldades
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NOVA ERA NAS FARMÁCIAS
1.411 SALAS em 350 MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

oferecem serviços de assistência farmacêutica à população

 � SALAS DE ATENDIMENTO  
CLÍNICO POR REGIÕES

SERVIÇOS FARMACÊUTICOS AVANÇADOS 
 ATENDIMENTOS EM 2017

O modelo de assistência farmacêutica avança no varejo e conquista a adesão da população. 
É o Brasil formando uma grande rede em prol da saúde.

OS OITO 
SERVIÇOS

Diabetes em dia

Hipertensão em dia

Parar de fumar

Colesterol em dia

Revisão de medicação

Imunização

Perda de peso Autocuidado

 � ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA AVANÇADA

42% 
27% 

22% 

4% 5% 

 SUDESTE (585)    SUL (312)

 NORDESTE (386)    NORTE (70)

 CENTRO-OESTE (58)

NÚMERO DE SALAS CLÍNICAS

226.063   
aplicações de injetáveis

37 farmácias 
com testes 

laboratoriais remotos e

14 com serviços 
de vacinação 

2.009   
farmacêuticos envolvidos973.908   

atendimentos clínicos

956.069   
aferições de  
pressão arterial

488.401   
testes de glicemia

0.
0
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Especialização em 
prol da categoria
Desde novembro, pós-graduação presencial está à 
disposição de farmacêuticos em várias cidades

A expressiva adesão aos 
cursos livres e à distân-
cia motivou a Abrafar-
ma a reforçar o modelo 

de assistência farmacêutica avan-
çada com o lançamento da pós-
-graduação lato sensu presencial. 
Os participantes serão diploma-
dos como especialistas em Far-

mácia Clínica e Serviços Farma-
cêuticos, com reconhecimento do 
Ministério da Educação (MEC). E 
o que é melhor: a especialização 
é extensiva a todo o Brasil e con-
templa também profissionais de 
redes não associadas à entidade.

“A pós-graduação com essa 
abrangência tende a acelerar o pro-

cesso de transformação de drogarias 
e farmácias em centros de referência 
na atenção à saúde”, argumenta Ser-
gio Mena Barreto, presidente execu-
tivo da entidade. Ao todo serão 360 
horas e duração estimada de 18 a 24 
meses. O programa inclui aprendi-
zagem digital complementar de 120 
horas e acesso integral aos cursos 

 � Atualização profissional poderá acelerar transformação das farmácias em centros de referência na atenção à saúde
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PÓS-GRADUAÇÃO 
PRESENCIAL ABRAFARMA  

360 horas 
de curso

120 horas 
de aprendizagem complementar

1 fim de semana 
por mês

18 a 24 meses 
para conclusão

75% de presença 
mínima obrigatória

Obrigatório  
Artigo de conclusão de curso

Estágio em farmácia/consultório

Investimento
Não associados - matrícula: R$ 150 / 

mensalidade: 24 parcelas de R$ 425 
Associados - matrícula: R$ 150 / 

mensalidade: 24 parcelas de R$ 375

QUALIFICAÇÃO DE NORTE A SUL
Todas as regiões do país já contam com a pós presencial. Confira as cidades onde serão constituídas turmas

 � Aracaju (SE)
 � Belém (PA)
 � Boa Vista (RR)
 � Brasília (DF)
 � Campina Grande (PB)
 � Campinas (SP)
 � Caxias do Sul (RS)

 � Curitiba (PR)
 � Florianópolis (SC)
 � Fortaleza (CE)
 � Goiânia (GO)
 � João Pessoa (PB)
 � Joinville (SC)
 � Londrina (PR)

 � Macapá (AP)
 � Maceió (AL)
 � Manaus (AM)
 � Palmas (TO)
 � Pelotas (RS)
 � Piracicaba (SP)
 � Porto Alegre (RS)

 � Recife (PE)
 � Ribeirão Preto (SP)
 � Rio de Janeiro (RJ)
 � Salvador (BA)
 � Santa Maria (RS)
 � São Paulo (SP)
 � Teresina (PI)

sos, jogos e simulações. Deverão ter 
70% de assiduidade e apresentar 
um trabalho de conclusão de cur-
so. Além das aulas presenciais, os 
farmacêuticos cumprirão um pro-
grama de estágio na própria farmá-
cia ou em consultório, com suporte 
de mentores. A primeira turma foi 
formada em São Paulo, e outras 27 
cidades brasileiras também recebe-
rão o curso.

CURSOS VOLTADOS PARA A 
PRÁTICA CLÍNICA

Em 2016, a Abrafarma lançou 
um extenso programa de cursos 
livres e pós-graduação à distância, 
que já resultou na participação de 
mais de 6 mil profissionais e na emis-
são de mais de 3 mil certificados. A 
pós-graduação à distância também 
é lato sensu e reconhecida pelo 
MEC, além de certificada pela Uni-

livres online. Cada módulo terá 20 
horas e as aulas acontecerão duran-
te um fim de semana por mês. As 
disciplinas estão relacionadas a te-
mas como doenças cardiovascula-
res, saúde mental, saúde da mulher, 
distúrbios dermatológicos, gestão 
do peso, implementação de servi-
ços e marketing, entre outros. 

A concepção do conteúdo e a 
metodologia ficaram sob a incum-
bência de Cassyano Correr, coorde-
nador do programa de assistência 
farmacêutica avançada. A coorde-
nação pedagógica é realizada por 
meio de parceria entre o iBras e a 
Faculdade Cathedral. Para partici-
par, é necessário comprovar a for-
mação universitária em farmácia. 
Os alunos terão acesso a material 
didático exclusivo, e os módulos 
contemplam metodologias ativas 
de ensino, como discussão de ca-

versidade Candido Mendes. A carga 
horária é de 460 horas. O programa 
contém 12 módulos, sendo nove 
deles fornecidos pela entidade na 
forma de cursos livres e reconhe-
cidos como conteúdo no curso de 
pós-graduação. Os demais três mó-
dulos são também obrigatórios e in-
cluem a realização de um Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC).

 � A versão presencial do lato sensu também tem a chancela do iBras e da Faculdade Cathedral
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atividades na farmácia e no relacio-
namento direto com os pacientes”, 
ressalta. Com uma jornada bastante 
atribulada, trabalhando na farmá-
cia e como plantonista em hospital 
durante os fins de semana, a profis-
sional avalia que foram necessárias 
muita força de vontade e dedicação 
para seguir uma rotina de estudos. 
“Mas com planejamento não foi di-
fícil. Eu aproveitava os intervalos de 
almoço e a noite para pôr o apren-
dizado em dia”, finaliza.

A pós-graduação online  tem o 
custo de R$ 5.500, mas os farmacêu-
ticos das redes vinculadas à Abra-
farma contam com uma condição 
diferenciada, pagando apenas  R$ 
1.750 em até dez parcelas de R$ 175, 
totalizando quase 70% de desconto. 
Ao final, o profissional terá obtido o 
título de  especialista em Farmácia 
Clínica e Serviços Farmacêuticos, 
modalidade à distância. 

EDUCAÇÃO CONTINUADA
Concebidos na forma de edu-

cação continuada, os cursos livres 
online são gratuitos, produzidos 
e certificados com a chancela da 
Abrafarma. São nove módulos 
disponíveis que, juntos, somam 340 
horas de formação. Todos são ofe-
recidos na modalidade à distância. 
Os alunos contam com suporte 

CONTEÚDO RICO
A possibilidade de aperfeiçoar 

o currículo e as habilidades profis-
sionais foi o que motivou a geren-
te farmacêutica Michele Barbosa a 
aprofundar os conhecimentos na 
área clínica e, assim, atuar no time 
de assistência farmacêutica da em-
presa em que trabalha. “O curso 
superou minhas expectativas, com 
um conteúdo didático muito rico, 
com vídeo-aulas, exercícios e exce-
lentes materiais de referência”, ressal-
tou. “Com o que eu aprendi nas au-
las, pude desenvolver competências 
e aprimorar conhecimentos para 
exercer a atividade com mais qua-
lidade. Isso também faz com que 
os clientes reconheçam a figura do 
farmacêutico como promotor da 
saúde, gerando fidelização e crian-
do uma farmácia de referência na 
região”, finaliza a gerente. 

Para a farmacêutica e responsá-
vel técnica Sâmmea Hérica Ferreira 
Lemos, a carga horária dos estudos, 
a praticidade de acesso pela plata-
forma online e a relevância do con-
teúdo foram os principais fatores 
que a influenciaram a se inscrever 
na pós. “É notável quanto as aulas 
agregaram valor ao meu currículo 
e contribuíram para que eu pu-
desse aplicar, de maneira eficaz, os 
conhecimentos durante minhas 

Como as aulas são 
100% em ambiente 
virtual, facilitam a 
minha dedicação aos 
estudos no horário 
mais adequado. Eu 
tenho reservado 
uma hora por dia 
para estudar”

Filipe Alves, farmacêutico

CONTEÚDO 
NOTA DEZ

A curadoria de todo o conteúdo da pós-
-graduação, assim como dos cursos livres, é 
de responsabilidade de Cassyano Correr, pro-
fessor e pesquisador da Universidade Federal 
do Paraná. Ele possui doutorado em medici-
na interna e mestrado em ciências farmacêu-
ticas, com pós-doutorado em farmácia social 
pela Universidade de Lisboa. 

Toda a concepção dos cursos faz par-
te do projeto de assistência farmacêutica 
avançada, que propõe uma série de solu-
ções para promover a implantação de servi-
ços farmacêuticos dentro do ambiente das 
farmácias e drogarias.  

“Desenhamos um ambiente virtual de 
aprendizagem, com uma série de recursos 
didáticos exclusivos e uma trilha de estudos 
pensada em tornar a experiência de apren-
dizado online a mais dinâmica e prática pos-
sível”, salienta. “Trata-se de uma revolução 
que vem ocorrendo no ambiente da farmá-
cia e que está transformando o sistema de 
saúde no Brasil”, ressalta.
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de tutores online, responsáveis por 
tira-dúvidas e supervisão do anda-
mento dos cursos. Cada curso pos-
sui avaliação online referente aos 
objetivos de aprendizagem alme-
jados. É considerado aprovado o 
aluno que conclui a avaliação com 
sucesso, alcançando no mínimo 
70% de acertos.

EQUIPE EMPOLGADA
A supervisora farmacêutica Re-

nane Bernardes Ferreira coordena 
as atividades de 132 farmacêuticos 
que atuam na rede em que traba-
lha. Para mantê-los sempre atuali-
zados, ela buscou orientação por 
meio do Programa de Certificação 
Profissional. “Tivemos a oportu-
nidade de participar de um curso 
presencial e, posteriormente, todos 
os nossos profissionais passaram a 
fazer o curso online. Desde o início 
a equipe demonstrou muita em-
polgação”, destaca. Para Renane, 
trata-se de uma excelente opor-
tunidade de troca de experiências. 
“Criamos um grupo de estudos que 
debate, a cada mês, dois manuais 
de serviços farmacêuticos produ-
zidos pela Abrafarma. A equipe 
foi muito receptiva, pois essa ação 
contribui para melhorar a adesão 
dos profissionais”, ressalta. Para pôr 
em prática o que foi discutido no 

grupo de estudos, a rede realiza a 
blitz da saúde. 

Para o farmacêutico Filipe Al-
ves, o fato de as aulas serem 100% 
virtuais facilitou a dedicação aos 
estudos no horário que lhe fosse 
mais adequado. Ele reservava uma 
hora do dia para estudar. Como não 
tem um horário fixo de trabalho, 
podia ver as vídeo-aulas de manhã 
ou à tarde, de segunda a sexta-feira. 
“Além do excelente conteúdo, rico 
em informações, as aulas são mi-
nistradas por profissionais especia-
lizados na área. Esses fatores permi-
tiram que o acompanhamento do 
curso fosse prazeroso e a conclusão, 
rápida”, afirma. “O que eu aprendi 
no curso contribuirá para que meus 
clientes estejam bem assessorados 
em relação aos problemas de saú-
de”, pontua. 

Na opinião da farmacêutica res-
ponsável técnica Andressa Michely 
Ferreira de Souza, a realização do cur-
so no ambiente online facilita a orga-
nização dos estudos. “Eu tenho uma 
rotina muito puxada, mas consigo 
me programar para estudar antes de 
iniciar o expediente, nos intervalos 
e à noite. Ao mesmo tempo, busco 
conciliar os estudos com as infor-
mações constantes nos manuais dos 
serviços farmacêuticos. Acredito que 
um complementa o outro.”

COMPETÊNCIAS 
ADQUIRIDAS COM A 
PÓS-GRADUAÇÃO

IDENTIFICAR os serviços 
clínicos farmacêuticos que podem 
ser prestados ao paciente em 
farmácias e drogarias

DETECTAR precocemente 
problemas de saúde

COMPREENDER os aspectos 
legais, éticos, sanitários e 
profissionais que delimitam seu 
campo de atuação

CONDUZIR uma consulta 
farmacêutica centrada no 
paciente

PROCEDER ações de 
rastreamento em saúde

ORGANIZAR os serviços 
farmacêuticos na farmácia e 
drogaria, sob os aspectos do 
planejamento do negócio, 
marketing, procedimentos 
operacionais e gerenciais

Eu tenho uma 
rotina muito puxada, 
mas consigo me 
programar para 
estudar antes de 
iniciar o expediente, 
nos intervalos 
e à noite”

Andressa Michely Ferreira 
de Souza, farmacêuticaAr
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Uma farmácia mais 
perto dos brasileiros
Redes engajam-se em nove campanhas de saúde, 
conscientizando população e estimulando novos hábitos

Uma farmácia como quer 
o brasileiro. A Abrafar-
ma iniciou, em março de 
2017, o projeto Campa-

nhas de Saúde, como parte do pro-
grama de Assistência Farmacêutica 
Avançada. O objetivo foi sincronizar 
ações de saúde entre as redes asso-
ciadas, multiplicando seu impacto e 
promovendo os serviços farmacêu-
ticos para a população brasileira.

“O valor que essas atividades 
proporcionam à sociedade inclui 
a educação em saúde e a detec-
ção de pacientes com suspeita de 
doenças ou mau controle, e o de-
vido encaminhamento ao médico”, 
ressalta Cassyano Correr, coorde-
nador do projeto. A ideia foi utilizar 
sempre uma data comemorativa 
como ensejo para campanhas rela-
cionadas aos oito serviços ofereci-
dos pela Assistência Farmacêutica 
Avançada – autocuidado, coleste-
rol em dia, diabetes em dia, hiper-
tensão em dia, imunização, parar 
de fumar, perda de peso e revisão 
da medicação.

A primeira edição ocorreu em 
março e abril durante as celebra-
ções do Dia da Saúde e da Nutrição 
(31 de março) e do Dia Mundial da 
Atividade Física (6 de abril), quando 
foi promovida uma campanha úni-
ca contra a obesidade. A partir de 

Revista Excelência Abrafarma

CAMPANHAS DE SAÚDE

24



UM SUCESSO 
NAS DROGARIAS

9 campanhas  
em 2017

+ de 1 mil  
farmácias participantes

+ de 3 mil  
farmacêuticos

+ de 80 mil  
atendimentos

então, já foram realizadas ações de 
adesão ao tratamento (5 de maio 
- Dia pelo Uso Racional de Medi-
camentos), alerta ao tabagismo (31 
de maio - Dia Mundial sem Taba-
co), imunização (9 de junho), auto-
cuidado (24 de julho), combate ao 
colesterol (todo o mês de agosto), 
controle da hipertensão (29 de se-
tembro - Dia Mundial do Coração), 
revisão da medicação (1º de outu-
bro - Dia Nacional do Idoso) e con-
tra o diabetes (14 de novembro).

O sucesso da iniciativa reflete-se 
na adesão dos clientes. A dona de 
casa Maria Darcy é um bom exem-

plo. Hipertensa, com colesterol 
elevado e obesidade grau II, ela foi 
acompanhada no programa Perda 
de Peso. Por isso, está praticando ati-
vidade física e buscando uma dieta 
mais equilibrada. 

“A campanha é um instrumento 
para que os farmacêuticos realizem 
o rastreamento de pacientes com 
algum problema de saúde que exi-
ja atenção. Também contribui para 
fornecer informações sobre hábitos 
mais saudáveis, divulgando as farmá-
cias como pontos de saúde estraté-
gicos”, afirma Sergio Mena Barreto, 
presidente executivo da Abrafarma.

Tivemos ampla 
adesão da população 
às ações de saúde, 
que lotaram as lojas 
e ocorreram em 
datas marcantes 
para o controle 
de determinadas 
patologias” 

Cassyano Correr, 
coordenador do projeto

 � Cada uma das campanhas aconteceu simultaneamente nas redes participantes
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Mais de 6 mil profis-
sionais, 60 horas de 
treinamento. De 
norte a sul do país, lá 

estavam a Abrafarma e os farma-
cêuticos em uma grande troca de 
conhecimentos. O Road Show Care 
Center, idealizado pela entidade e 
promovido pelo segundo ano con-
secutivo, levou mais qualificação 
e atualização para seis grandes 
capitais entre maio e novembro – 

Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Curitiba e Brasília. O 
modelo de assistência farmacêuti-
ca avançada espalha-se pelo país e 
lança uma perspectiva inédita para 
a saúde nacional

A capacitação consiste em um 
circuito de palestras sobre habili-
dades clínicas. Neste ano, foram 
abordados temas como composi-
ção corporal, cuidados dermatoló-
gicos, doenças imunizáveis, controle 

Road shows qualificam 
12 mil farmacêuticos

RESUMINDO
60 horas  
de treinamento  

presencial

6 cidades 
Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Curitiba e Brasília

12 mil  
farmacêuticos  
participantes*

glicêmico e suplementação nutri-
cional. “Trata-se de um rico con-
teúdo que ressalta a contribuição 
dos farmacêuticos no atendimento 
primário de saúde”, avalia Sergio 
Mena Barreto, presidente executivo 
da  Abrafarma.

Entre os palestrantes convida-
dos estava a nutricionista Carla 
Cotta, especialista em nutrição 
clínica funcional.  Ela elogiou o 
evento e, principalmente, a es-
colha dos temas. “As tendências 
apresentadas servem como ala-
vanca para a prática clínica far-
macêutica”,  ressaltou. 

Outro especialista presente foi 
Roberto Mayer, médico cardiolo-
gista do Hospital São Francisco, 
em Porto Alegre. Ele defendeu a 
atuação do farmacêutico como 
agente de saúde complementar 
ao trabalho dos médicos. “O far-
macêutico está em excelente po-
sição para auxiliar no tratamento 
por meio do levantamento de in-
terações medicamentosas, como 
efeito colateral e dosagem corre-
ta”, acrescentou. 

Treinamentos percorrem o país de norte a sul no 
preparo de profissionais para atendimento clínico

 � Mais de 60 horas de conteúdo valorizam a importância dos farmacêuticos no atendimento primário de saúde

*Nos últimos dois anos, 57% dos 21 mil farmacêuticos das redes  associadas foram treinados.
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O próximo passo estra-
tégico das farmácias 
brasileiras é a transfor-
mação digital. A cons-

tatação partiu dos próprios execu-
tivos e CEOs das redes associadas 
que, entre 14 e 21 de outubro, via-
jaram ao Vale do Silício, na Califór-
nia (EUA), para mais uma Missão 
Técnica da  Abrafarma. 

Foram quatro dias de imersão 
nos casos de sucesso de conceituadas 
startups e aceleradoras, além de net-
working e contato com  projetos em 
desenvolvimento na área da saúde.  

O grupo de 50 integrantes visitou 
a aceleradora Plug and Play, na qual 
foi apresentada, entre outros projetos, 
a máquina self-service para a aquisição 
de MIPs. Outra inovação é o ActiMir-

CEOs e executivos das redes vão ao Vale do Silício 
para aprimorar a experiência de consumo

Em busca de novos 
modelos na Califórnia

ror, um espelho capaz de fornecer o 
perfil de consumo dos clientes que 
frequentam as lojas. Já a visita à sede 
do Google permitiu uma consta-
tação: a população não está online, 
mas vive online. É o consumidor no 
controle, e a marca precisa ser desco-
berta pelo cliente. A agenda também 
contemplou inúmeras apresentações 
de novas ideias e  startups, como a 
MScripts, cujo aplicativo mapeia os 
hábitos do consumidor e, com isso, 
sugere produtos por meio de mensa-
gens customizadas. 

Para Eugenio Foganholo, coor-
denador do evento, deste ano, que 
também englobou mídias sociais 
e marketing digital, pode ser con-
siderada a mais complexa e rica 
em  conteúdos.

AGENDA DE EXCELÊNCIA

Confira os principais destaques do programa

 � O primeiro dia incluiu uma programação voltada 
para a prática de imunização. A experiência in loco 
surpreendeu os executivos: as farmácias norte-
-americanas vacinam a população desde 2000. A 
equipe conheceu as salas instaladas na CVS e na 
Safeway.

 � O farmacêutico James McCabe, da Rite Aid, abor-
dou a dinâmica da vacinação nas lojas. Além do 
preço, o cuidado com o produto é um dos pontos 
críticos. Outras dicas ressaltam o treinamento dos 
farmacêuticos e a definição de pagadores – como 
plano de saúde e seguradoras –, para que eles 
deem preferência à rede parceira.

 � Empresas que comercializam vacina destacaram 
pontos determinantes para a introdução de va-
cinas em farmácias: a criação de uma legislação, a 
cooperação com sociedades médicas e a capaci-
tação de profissionais. Hoje, os Estados Unidos já 
contam com 250 mil farmacêuticos treinados.

 � Imersão no berço da nova era digital contemplou visitas a startups e à sede do Google
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Muito conhecimento, 
interação e inspiração
Segunda edição do evento estimula networking 
entre altos executivos da indústria e varejo

Os empresários puderam vivenciar 
uma sinergia única e agregar 
informações preciosas para o 
seu negócio” 

Sergio Mena Barreto, Abrafarma

 � Os principais CEOs da indústria e do varejo, mais familiares, participaram da edição 2017 do Weekend Experience

atentamente as perspectivas eco-
nômicas lançadas pelo ex-minis-
tro da Fazenda Maílson da Nóbre-
ga, as mulheres interagiam com a 
sexóloga Laura Muller. Ao mesmo 
tempo em que craques do passa-
do, como Dodô, Ricardo Rocha e 
Müller, comandavam animadas 
partidas de futebol, a consultora 
do Esquadrão da Moda Vanes-
sa Rozan dava dicas diferencia-
das de maquiagem. Mas quando 
chegava a hora de estarem uni-
dos, os participantes não fizeram 
feio no workshop da coreógrafa 
Fernanda Chamma.

Não faltaram também exem-
plos inspiradores para os negócios. 
O consagrado publicitário Washin-
gton Olivetto, ao relembrar sua pre-
miada trajetória, provou que ideias 
criativas são marcadas especialmen-
tepelasimplicidade.Comtrêsouros
olímpicos na bagagem, o treinador 
de vôlei José Roberto Guimarães 
revelou como um minucioso estu-
dodaconcorrência,oaprendizado
das derrotas e a gestão dos próprios 
talentos podem ser determinantes 
para os resultados. 

Samba, jantares temáticos, de-
gustação de cachaça, entre outros 
eventos, abrilhantaram a agenda. 
Que venham mais programações 
diferenciadas na próxima edição!

Qual é a combinação 
possível? Futebol e ma-
quiagem, economia e 
sexologia, vôlei e dan-

ça de salão ou gestão empresarial 
e bateria de escola de samba? No 
Abrafarma Weekend Experience, um 
dos eventos do Business Club Abra-

farma de 2017, todas essas respostas 
estão absolutamente certas. Em sua 
segunda edição, promovida de 19 
a 21 de maio no Royal Palm Plaza, 
emCampinas(SP),oeventoconfir-
mou o sucesso da conciliação entre 
seminários técnicos e atividades de 
entretenimento.OsprincipaisCEOs
da indústria e do varejo, ao lado de 
suas famílias, encontraram informa-
ção e interação na medida certa.

O time multidisciplinar de pa-
lestrantes garantiu o dinamismo. 
Enquanto os empresários ouviam 
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Pela reforma tributária 
e alíquota zero
Reivindicação antiga do setor, a  isenção de impostos  
continua em discussão no Congresso Nacional

É fato! Com 31,3% de tributa-
ção, os medicamentos no 
Brasil estão entre os mais 
caros do mundo, de acordo 

com estudo do Sindusfarma. Reivin-
dicação antiga das principais asso-
ciações ligadas ao atacado e varejo 
farmacêutico, como Abrafarma, 
Abafarma,  ABCFArma, Abradilan, 
Interfarma e Sindusfarma, a isenção 
de impostos sobre remédios é um 
dos temas em destaque do atual 
projeto de reforma tributária. 

“Remédio sem imposto é um 
benefício que abrange todos os 
consumidores, contribui para dimi-

BRASIL CAMPEÃO DA INJUSTIÇA
Na comparação com outros importantes países, o Brasil ostenta um dos maiores percentuais 
de carga tributária sobre medicamentos. Enquanto isso, mercados como Canadá, Estados 
Unidos, México e Reino Unido mantêm imposto zero.

 França  2,1%

 Espanha  4%

 Japão  5%

 Portugal  5%

 Itália  10%

 Alemanha  16%

 Argentina  21%

 Brasil  31,3%

Fonte: Sindusfarma

nuir as despesas familiares e aumen-
tar o acesso a esses produtos”, ressal-
ta Sergio Mena Barreto, presidente 
executivo da Abrafarma. 

A proposta, de autoria do depu-
tado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), 
relator da Comissão Especial da Re-
forma Tributária na Câmara dos De-
putados, pretende zerar a alíquota 
para medicamentos, além de extin-
guir dez tributos que incidem sobre 
o consumo. Dessa forma, impostos 
como IPI, IOF, PIS, Pasep, Cofins, Ci-
de-Combustíveis, ICMS, ISS e o Sa-
lário-Educação seriam substituídos 
pelo Imposto sobre Valor Agregado 

(IVA). O projeto também prevê que 
a Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido (CSLL) seja absorvida pelo 
Imposto de Renda (IR).

Hauly prevê que o imposto 
para remédios, alimentos, expor-
tações, máquinas e equipamentos 
seja zerado, ou chegue no máximo 
a 3%.  “A média de tributação de 
medicamentos no mundo é próxi-
ma de zero, enquanto a nossa é de 
mais de 31%. Com a simplificação e 
a cobrança eletrônica, o Brasil virará 
atração mundial para novos investi-
mentos”, ressalta. Se você desonera 
os custos, isso aumentará o consu-
mo. Há, atualmente, um consumo 
reprimido devido a custos eleva-
dos e ao baixo poder aquisitivo da 
população. “O próprio governo, os 
estados e municípios serão benefi-
ciados, uma vez que são os maiores 
compradores de medicamentos”, 
ressalta o parlamentar.

A ideia é simplificar o atual sis-
tema, permitir a unificação de tribu-
tos sobre o consumo e, ao mesmo 
tempo, reduzir o impacto sobre a 
população de baixa renda. Hauly 
ainda explicou que a proposta tam-
bém objetiva aumentar gradativa-
mente os impostos sobre a renda 
e sobre o patrimônio, bem como 
melhorar a eficácia da arrecadação, 
com menos burocracia. 
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Os certificados, troféus e valo-
res totalizam R$ 13 mil, já com des-
conto da tributação do Imposto 
de Renda. A terceira edição reuniu 
trabalhos de 50 jornalistas de todas 
as regiões do Brasil. As inscrições 
tiveram início em março e encer-
raram-se em 23 de outubro, abran-
gendo produções realizadas no 
período de 17 de outubro de 2016 
a 16 de outubro de 2017. O parti-
cipante pôde concorrer com mais 
de uma reportagem. Estavam ap-
tas à inscrição matérias publicadas 
em jornal, revista, rádio, televisão 
ou internet e em todas as regiões 
do país. O júri foi constituído por 
formadores de opinião, responsá-
veis por analisar os trabalhos sob a 
coordenação da Jornalistas Editora, 
que veicula o Jornalistas & Cia e o 
Portal dos  Jornalistas.  

No ano passado, o prêmio prin-
cipal ficou para a dupla Fernanda 
Cavalli e Murilo Viana, do Diário 
do Nordeste. A segunda colocada 
foi Kathlen Ramos, da revista Bra-
sil em Código, e o terceiro lugar foi 
de Cláudia Alves de Lima, da Rá-
dio CBN de Londrina. Além disso, 
o repórter do DCI, Pedro Arbex, 
conquistou uma menção honrosa 
ao amplo número de reportagens 
sobre o setor.

Mérito às boas 
reportagens
Setor valoriza cobertura profissional 
e abrangente da mídia

 � Os vencedores de 2016 receberam certificados, troféus e valores que totalizaram R$ 11 mil

As grandes conquistas 
do varejo farmacêutico 
ganharam mais uma 
vez destaque na im-

prensa no decorrer de 2017. Mais 
do que mérito e competência, a 
ampla divulgação também repre-
sentou uma vitória e resposta à 
sociedade, que pôde acompanhar 
em detalhes a evolução do setor 
e a ampliação do acesso à saúde 
por meio do modelo de assistência 
 farmacêutica  avançada. 

Com a terceira edição do Prê-
mio Abrafarma de Jornalismo, a 
entidade intensifica o diálogo com 
as mídias para estimular a elabora-
ção de matérias sobre o segmen-
to. Os temas abordados ressaltam 
os novos serviços implementa-
dos pelas farmácias com foco na 
orientação clínica à população, 
além de performance empresa-
rial, processos operacionais, novas 
 tecnologias e capacitação de re-
cursos humanos.
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taminas e lágrimas artificiais), higiene 
e beleza, e demais produtos (linha 
infantil, alimentos, curativos, fraldas e 
aparelhos). Também serão premiados 
um laboratório farmacêutico e um 
 fabricante de consumer health.

Os critérios para a escolha dos 
finalistas foram elaborados pela 
Abrafarma, tendo como base cin-
co requisitos – inovação, prescrição 
(no caso de medicamentos), cresci-
mento absoluto em vendas, vendas 
totais e cobertura numérica. Coube 
à consultoria IQVIA atribuir pontua-
ções para cada item, de acordo com 
a categoria, e fazer a compilação dos 
indicadores. A Abrafarma encarre-
gou-se de dar a decisão final sobre 
cada produto e empresa premiados, 
após submeter a lista a todas as re-
des associadas.

Premiação ganha 
moderna metodologia
Finalistas de nove categorias foram selecionados com 
base em um rigoroso critério científico
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 � Vencedores da edição de 2016 do prêmio, que valoriza compromisso com a inovação e o atendimento de excelência ao consumidor 

O Prêmio Parceiros do 
Ano completa seis anos 
consolidado como um 
dos principais reconhe-

cimentos do varejo ao trabalho da 
indústria. E, como parte dessa evo-
lução, a premiação de 2017 apresen-
ta uma metodologia inteiramente 
científica. “Com essas mudanças, 
queremos enaltecer ainda mais as 
empresas que apostam na inova-
ção e no compromisso permanente 
de aprimorar a oferta de produtos 
e serviços ao consumidor”, ressal-
ta Sergio Mena Barreto, presidente 
executivo da Abrafarma.

Sete categorias de produtos figu-
ram na edição deste ano: medicamen-
to de marca, medicamento genérico, 
medicamento similar, dermocosmé-
ticos/nutricosméticos, MIP/OTC (vi-

VENCEDORES DO PRÊMIO 
PARCEIROS DO ANO 2016

Dermocosméticos 
La Roche-Posay

Distribuidor 
Santacruz

Equipe de Trade 
Sanofi

Genéricos 
Neo Química

Higiene & Beleza 
Unilever

Medicamento de Marca 
Sanofi

MIP/Produtos para Saúde 
Hypermarcas

Produto do Ano 
Lavitan (Grupo Cimed)
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MEDICAMENTO GENÉRICO
Medicamentos tarjados genéricos

TOP 10 PRODUTOS
 AMOXI+CLAVU.POT.MG  (Sandoz)

 AMOXICILINA MG  (EMS)

CEFALEXINA MG (EMS) 

FUM QUETIAPINA MG (Eurofarma) 

OMEPRAZOL MG (Prati)

 ORLISTATE MG  (EMS) 

 OX ESCITALOPRAM MG  (Medley) 

PANTOPRAZOL MG (Medley) 

ROSUVASTATI CAL MG (Sandoz)

SUC METOPROLOL MG (Medley)

MEDICAMENTO MARCA
Medicamentos tarjados com foco em 
geração de demanda, cujo desconto 

comercial é inferior a 50%

TOP 10 PRODUTOS
 ADDERA D3  (Farmasa)

CLAVULIN BD (GSK) 

 DEXILANT  (Takeda)

LUGANO (Eurofarma) 

NESINA PIO (Takeda) 

RIVOTRIL (Roche)

 SAXENDA  (NovoNordisk)

TAMIRAM (Eurofarma) 

VICTOZA (NovoNordisk) 

 XARELTO  (Bayer)

MEDICAMENTO SIMILAR
Medicamentos tarjados com foco 

no PDV, cujo desconto comercial é 
superior a 50% 

TOP 10 PRODUTOS
CIMELIDE (Cimed) 

DIAD (Cimed) 

 FLUCOMED  (Cimed) 

GINKOMED (Cimed) 

INFRALAX (EMS) 

 LORATAMED  (Cimed) 

NARIDRIN (EMS) 

 NEOSORO AD  (Neoquímica) 

 TORSILAX  (Neoquímica)

UNIPRAZOL (UniãoQuímica)

DERMOCOSMÉTICOS/
NUTRICOSMÉTICOS

Produtos Dermocosméticos e 
Nutricosméticos 

TOP 10 PRODUTOS
ACTINE (Darrow)

 ANTHELIOS  (LaRochaPosay)

EFFACLAR (LaRochePosay)

 EPISOL  (Mantecorp)

EUCERIN (Beiersdorf)

FISIOGEL (Stiefel)

 IDEAL  (Vichy)

IDEAL BODY (Vichy)

MINESOL (J&J)

 NEUTROGENA  (J&J)

HIGIENE E BELEZA
Produtos de Higiene e Beleza, 

desconsiderando dermocosméticos e 
nutricosméticos

TOP 10 PRODUTOS
AGUA MICELAR (L’Oreal)

AUSSIE (P&G)

 COLGATE TOTAL 12  (Colgate)

 DOVE DESODORANTE  (Unilever)

NIVEA MEN (Beiersdorf)

NIVEA SUN (Beiersdorf)

 PANTENE  (P&G)

 REXONA DESODORANTE  (Unilever)

SALON LINE (SalonLine)

VULT (Vult)

DEMAIS PRODUTOS
Demais produtos vendidos 
nas farmácias como linha 

infantil, alimentos, curativos, 
fraldas e aparelhos

TOP 10 PRODUTOS
ENSURE (Abbott)

HIPOGLOS NF (J&J)

 JOHNSONS BABY  (J&J)

MILNUTRI (Danone)

NAN COMFOR 1 (Nestle)

NAN COMFOR 3 (Nestle)

 NESLAC COMFOR  (Nestle)

NINHO FASES 1+ (Nestle)

 PAMPERS  (P&G)

 PLENITUD ACT PLUS  (Kimberly)

LABORATÓRIO 
FARMACÊUTICO

Laboratórios farmacêuticos 
considerando somente a venda 

de medicamentos

TOP 10 PRODUTOS
 ACHE 

BIOLAB-SANUS FARMA

BOEHRINGER ING

 EMS PHARMA 

 EUROFARMA 

GSK FARMA

MEDLEY

PFIZER

 SANOFI 

TAKEDA PHARMA

MIP/OTC
Medicamentos isentos de 

prescrição e outros produtos 
OTC como vitaminas 
e lágrimas artificiais

TOP 10 PRODUTOS
 ALIVIUM  (Mantecorp)

 BENEGRIP  (Hypermarcas)

 CONDRES  (EMS)

DORFLEX (Sanofi)

HYABAK (UniãoQuímica)

NALDECON (R&B)

 OPTIVE  (Allergan)

SAL DE ENO (GSK)

STREPSILS (R&B)

VICK (P&G)

FABRICANTE CH
Fabricantes CH considerando 

somente a venda de não 
medicamentos

TOP 10 LABS
BEIERSDORF

COLGATE

DANONE BABY

 JOHNSON JOHNSON 

KIMBERLY CLARK

 L OREAL 

LA ROCHE POSAY

MANTECORP

 PROCTER GAMBLE 

 UNILEVER 

Conheça os TOP 10 e os finalistas de 2017
O nome dos quatro finalistas em cada categoria está assinalado em vermelho

Revista Excelência Abrafarma     

PARCEIROS DO ANO

33



CATEGORIAS E CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
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CRITÉRIOS (APENAS LOJAS ABRAFARMA) PESO* PESO* PESO* PESO* PESO* PESO* PESO* PESO* PESO*

Inovação (nova molécula no mercado no último ano) 5 3 3 5 4 4 4 4 5

#Prescrições (número total de prescrições do produto) 4 2 2 - - - - 4 -

Crescimento Absoluto em R$ PC 5 6 6 6 7 7 7 5 6

Vendas Totais em R$ PC 3 4 4 4 4 5 5 4 5

Cobertura Numérica (% de PDVs com 
cobertura do produto) 3 5 5 5 5 4 4 3 4

* Todos os critérios terão pesos que vão somar sempre 20 pontos   Fonte: IQVIA   Resultados ordenados por ordem alfabética

PARCEIROS PREMIADOS EM 2016 PELO GRANDE VAREJO
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Mais de 700 convidados prestigiaram o evento de 25 
anos da entidade, com as principais lideranças presentes

Uma noite para celebrar
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EX-PRESIDENTES HOMENAGEADOS
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A despeito de um cenário de 
recuperação econômica 
lenta, o varejo farmacêu-
tico mantém crescimento 

contínuo e segue em busca de mo-
delos inovadores para seu negócio. 
O profissionalismo e a eficiência do 
setor estão diretamente associados a 
uma sólida rede de relacionamentos 
entre todo o canal farma.

Indústrias, laboratórios farma-
cêuticos e fornecedores de higiene, 
beleza & serviços cumprem um pa-
pel preponderante para o bom de-
sempenho das maiores redes do país, 
possibilitando aos varejistas entregar 
um mix diversificado de produtos a 
consumidores de norte a sul. Graças 
a essa parceria, saúde, bem-estar e 

conveniência estão cada vez mais ao 
alcance dos  brasileiros.

A missão de alinhar as de-
mandas dos varejistas e o plane-
jamento da indústria é facilitada 
por uma relação de confiança e 

comprometimento. E nada mais 
justo do que dedicar espaço aos 
patrocinadores e nossos parceiros 
Business Club, igualmente respon-
sáveis pelo desempenho de exce-
lência do setor.

Varejo e indústria cada 
vez mais afinados

A primeira linha do Aché com 
vitaminas, minerais e alimentos 
funcionais para quem busca 
saúde e vitalidade com pratici-
dade. Mais uma vez a empresa 
inova e traz para o mercado a 
Achevita, com produtos que 
têm fórmulas avançadas e for-
matos diferenciados em seis 
segmentos: boa forma, saúde 
da mulher, saúde óssea e arti-
cular, nutrição diária, saúde do 
coração e saúde infantil.
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Fundada em 2001, a Hyper-
marcas é a maior empresa far-
macêutica brasileira em receita 
líquida. Compete em todos os 
segmentos relevantes do setor, 
com posição de liderança em 
diversas categorias e classes 
terapêuticas. A companhia está 
bem estabelecida nos merca-
dos de medicamentos isentos 
de prescrição, genéricos, simi-
lares, medicamentos prescritos, 

adoçantes e dermocosméticos, 
com marcas como Neo Quími-
ca, Gelol, Engov, Doril, Zero-Cal 
Mantecorp Farmasa, Mantecorp 
Skincare, entre outras. Com sede 
em São Paulo, distribui seus pro-
dutos em escala nacional e, por 
meio de suas subsidiárias, conta 
com instalações fabris próprias 
e moderno centro de inovação 
e pesquisa para desenvolvimen-
to de medicamentos. 

A Merck é uma companhia líder 
em ciência e tecnologia, que atua 
nas áreas de saúde, ciências da 
vida e materiais de performance. 
Cerca de 50 mil funcionários tra-
balham para desenvolver ainda 
mais as tecnologias que melho-
ram e aperfeiçoam a vida – desde 
terapias biofarmacêuticas para 
tratar o câncer ou a esclerose 
múltipla, sistemas super avan-
çados de pesquisa e produção 
científica, até cristais líquidos para 

smartphones e televisores LCD. 
Fundada em 1668, a Merck é a 
mais antiga companhia farma-
cêutica e química do mundo. A 
família fundadora continua a ser 
a proprietária majoritária do gru-
po corporativo de capital aberto, 
que detém os direitos globais so-
bre o nome e a marca. As únicas 
exceções são os Estados Unidos 
e Canadá, onde opera sob os no-
mes EMD Serono, MilliporeSigma 
e EMD Performance Materials.

A Biolab dedica-se à evolu-
ção como uma crença e uma 
prática constante. Em 20 anos 
de história, conquistou uma tra-
jetória permeada por sucessos, 
dedicação e protagonismo em 
inovação. Hoje, é uma das dez 
maiores empresas farmacêuticas 

do Brasil e referência no merca-
do global.  Por meio da pesqui-
sa, desenvolvimento, produção 
e comercialização de medica-
mentos, tornou-se especialista 
e estabeleceu uma relação de 
confiança com seus profissionais, 
parceiros e pacientes. Com um 
portfólio composto por mais de 
100 produtos e foco em medica-
mentos inovadores, investe 10% 
do seu faturamento em PD&I. A 
Biolab potencializa a vitalidade 
que promove conquistas e reali-
zações humanas.
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Presente em cerca de 70 mil 
farmácias no Brasil, a Sandoz é 
líder global em medicamentos 
genéricos e biossimilares. Com 
portfólio que abrange as prin-
cipais áreas terapêuticas, como 
cardiologia, sistema nervoso 
central, anti-infecciosos, gastro, 
saúde feminina e saúde masculi-
na, tem a missão de levar acesso 
a medicamentos de alta quali-

dade e promover a educação 
continuada de profissionais de 
saúde para melhorar e prolongar 
a vida das pessoas. A Sandoz é 
uma divisão do Grupo Novartis 
e sua fábrica brasileira fica em 
Cambé, no Paraná. 

Sandoz do Brasil Indústria Far-
macêutica - SAC: 0800 400 91 
92. Rodovia Celso Garcia Cid - PR 
445, km 87. CEP: 86183-600.

Com 13 anos de história, a Vult 
Cosmética continua em cons-
tante evolução. Uma trajetória 
de sucesso que hoje alcança 
mais de 26 mil pontos de ven-
da, além de 35 quiosques pró-
prios localizados em shopping 
centers, estações de metrô e nos 
principais pontos de circulação 
das grandes capitais. Atualmen-
te, os investimentos da marca 
são aplicados na repaginação 
dos PDVs e também em novas 

tecnologias para o desenvolvi-
mento dos produtos do portfó-
lio, que hoje já conta com mais 
de 500 SKUs, entre make e nails. 
A empresa também se destaca 
no social, por meio do envolvi-
mento direto com instituições 
que possibilitam a formação 
profissional de jovens e adultos 
de grandes e pequenas comu-
nidades.  Conheça mais sobre a 
marca no site www.vult.com.br e 
nas redes sociais.

Qualidade, inovação e valoriza-
ção das pessoas foram os pilares 
que tornaram a Prati-Donaduzzi, 
indústria farmacêutica parana-
ense que completa 25 anos de 
história em 2018, um destaque 
nacional. Com produção de 12 
bilhões de doses terapêuticas 
por ano, transformou-se na maior 
produtora de medicamentos ge-
néricos do Brasil, estando presen-

te hoje em todos os estados. Os 
investimentos em pesquisa, de-
senvolvimento e inovação e em 
outras áreas estratégicas, como 
marketing e educação corpora-
tiva, são diferenciais que fazem a 
empresa figurar em importantes 
rankings e pesquisas. A indústria 
conta hoje com mais de 4,5 mil 
colaboradores que prezam pela 
excelência em todas as etapas 

– da produção à distribuição 
dos produtos, e que honram a 
 missão de “prover saúde e bem-
-estar” a milhões de brasileiros 
todos os dias.
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A Cimed nasceu do sonho de 
transformar a vida das pessoas. 
Criada em 1977 com o objetivo 
de proporcionar saúde e qua-
lidade de vida, hoje é uma das 
cinco maiores indústrias farma-
cêuticas do Brasil.

Com os olhos sempre voltados 
ao futuro, fortaleceu seus valo-
res para planejar novos rumos 
e realizá-los. Neste ano, busca 

o primeiro bilhão, mas já com a 
meta de dobrar esse valor em 
três anos, com o projeto #2bie20.

A Cimed é a única das princi-
pais farmacêuticas com distri-
buição própria e CDs por todo 
o país. Esse atendimento rápi-
do e eficiente é acompanhado 
de uma busca constante por 
produtos de alta qualidade no 
portfólio, que abriga líderes 

em suas classes terapêuticas, 
como Cimegripe, Cimelide, DiaD 
e  Loratamed.

Possui a maior fábrica de vi-
taminas do Brasil e é líder em 
vendas com o Lavitan. Conta 
ainda com linhas de emagre-
cedores e suplementação e 
está presente no segmento de 
 higiene e  beleza.

A Cimed tem orgulho de ser 
100% nacional, e por isso, investe 
nos esportes que mexem com a 
paixão dos brasileiros.

É patrocinadora oficial da se-
leção brasileira de futebol, com 
presença confirmada na Copa 
do Mundo da Rússia 2018; par-
ceira oficial das seleções brasi-
leiras de vôlei; e está no auto-
mobilismo com a Cimed Racing, 
equipe que é a atual bicampeã 
da Stock Car.

O Brasil está no seu DNA. E por 
isso, onde tem Brasil, tem Cimed.
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Uma empresa global que visa 
a empoderar a vida dos brasilei-
ros. Perto de completar 100 anos 
no país, a Sanofi tem participado 
ativamente da história da indús-
tria farmacêutica nacional. 

Por meio da  Sanofi,  Medley,  
Sanofi Genzyme  e  Sanofi Pas-
teur, o grupo oferece  aos  pa-
cientes  e  consumidores  brasi-
leiros uma atenção contínua, que 
vai da prevenção  ao  cuidado di-
ário, abrangendo o  tratamento 
de doenças crônicas, raras e de 
alta complexidade.

Com  investimentos  em  pes-
quisa  e  desenvolvimento,  a  Sa-
nofi  transforma inovação científi-
ca em soluções de saúde humana. 
Seu portfólio é bastante diver-
sificado, incluindo produtos de 
consumo, medicamentos isentos  
de  prescrição, tratamentos   em   
áreas   terapêuticas como    dor   
e   inflamação,   alergia,   diabetes,   
cardiologia, doenças metabólicas, 
pediatria e oncologia. 

INOVAÇÃO EM MODELO 
DE NEGÓCIOS 

A companhia aproveita a 
integração entre as áreas de 
negócio e permite ganhos em 
toda a cadeia de medicamen-
tos. Além  das  soluções  de  
saúde  humana  e  medicamen-
tos inovadores para os pacien-
tes brasileiros, a Sanofi trouxe 
inovações no modelo  de  ne-
gócios. São  soluções  para os  
clientes comerciais  (i.e. distri-
buidores, redes de farmácias e 
farmácias independentes), que 
contribuem com a melhoria 
de toda a cadeia de saúde e o 
acesso apropriado de medica-
mentos aos pacientes.

Em suma, o propósito da Sa-
nofi, por meio da Sanofi, Medley, 
Sanofi Genzyme e Sanofi Pasteur, 
é o de entregar a melhor solução 
de acesso à saúde, conectando 
pacientes, consumidores, clien-
tes e negócios, com um time de 
alta performance.

ACADEMIA ONE
Um programa de educação 

da Sanofi, concebido para pro-
piciar educação continuada 
para o público de farmacêu-
ticos  e  gestores de farmácias  
e auxiliar  na  busca  da  me-
lhoria contínua da prestação 
de serviços para os brasileiros. 
Em 2017, dez localidades do 
país receberam o  Congresso 
Academia One, e mais de 2.500  
gestores e farmacêuticos foram 
impactados por  aulas e  pales-
tras  presenciais,  bem  como  
uma plataforma   online,  com 
artigos científicos, empreen-
dedorismo, publicações nacio-
nais, artigos comentados e bo-
letins periódicos. 

Disseminar o saber,  levar  co-
nhecimento,  distribuir  oportu-
nidades e incrementar o acesso 
à saúde para pacientes e consu-
midores, é  parte  da  crença  da  
Sanofi, empoderando a vida dos 
brasileiros há mais de 98 anos.
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medicamentos sandoZ, 
a QUaLidade1 PoR tRÁs 
da conFianÇa.
a sandoz está presente em mais de 
160 países, com mais de 26 mil colaboradores 
 e linha de 24 mil produtos entre Genéricos, 
 similares, oncológicos e Biossimilares.2

medicamento Genérico Lei no 9.787/99

1. cBPF publicado no doU em 11/07/2016 – ResoLUÇÃo – Re nº 1.806
2. www.sandoz.com.br
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Mais de 3 mil participan-
tes inscritos, 51 patro-
cinadores, 31 estandes 
e 50 horas de conteú-

do técnico em sete salas. Os números 
superlativos endossam a afirmação 
do presidente do conselho diretivo 
da Abrafarma, Francisco Deusmar 
de Queirós, que intitulou o Abra-
farma Future Trends como o maior 
congresso do varejo farmacêutico 

na América Latina. A quarta edição 
do evento, a segunda consecutiva no 
Transamérica Expo Center, atraiu no-
vamente uma audiência recorde para 
o centro de convenções paulistano, 
nos dias 30 e 31 de agosto. 

A excelência e a repercussão 
do congresso evoluem a olhos 
vistos, a começar pelo quórum. A 
estreia em 2014 mobilizou 1.165 
pessoas e 20 expositores e patro-
cinadores no Hotel Transamérica 
São Paulo. “A partir de então, qua-
se triplicamos o número de parti-
cipantes, atraídos por uma progra-
mação multidisciplinar sobre as 
tendências mais atuais do varejo 

internacional. Também é notório 
o crescente engajamento de em-
presas parceiras, que entendem o 
Future Trends como principal ca-
nal de interação com o setor e ge-
ração de novos negócios”, pontua 
o presidente executivo da entida-
de, Sergio Mena Barreto.

O rol de palestrantes confirma a 
preocupação do segmento em assi-
milar o que acontece no exterior. A 
seleção foi fruto de um minucioso 
processo supervisionado por Euge-
nio Foganholo, diretor da Mixxer 
Consultoria, e Nelson Barrizzelli, 
coordenador de projetos da Fun-
dação Instituto de Administração 
da Universidade de São Paulo (FIA-
-USP). Executivos de marcas globais, 
como Coca-Cola, ModiFace e Wal-

Um evento para marcar a 
nova era das farmácias
Palestrantes de marcas globais, áreas de inovação e 
público recorde dão o tom à quarta edição do congresso

A revolução que chamávamos 
de silenciosa agora é um 
movimento ruidoso”

Sergio Mena Barreto, Presidente 
executivo da Abrafarma

 � Evento registrou maciça presença de 
público e ampla interação
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mart, estimularam um rico debate 
sobre temas relacionados ao marke-
ting digital e novas estratégias como 
a realidade aumentada, a gestão da 
cadeia de suprimentos e do mix de 
produtos no ponto de venda. 

“As farmácias representam a ati-
vidade varejista que mais cresce e 
se reinventa no país, saindo rapida-
mente do simples modelo de venda 
de medicamentos para se tornar 
centros de saúde, bem-estar e con-
veniência. Isso exige absorver as me-
lhores práticas adotadas por compa-
nhias que são referências mundiais 
em gestão e experiências diferen-
ciadas de consumo”, contextualiza 
Barreto. Não por acaso, as palestras 
provocaram intensas reflexões sobre 

a necessidade de revolucionar o mo-
delo de relacionamento com o clien-
te, o que abrange o redesenho do 
ambiente da loja, ações promocio-
nais em tempo real com a utilização 
de plataformas mobile, programas 
de benefícios e atividades de orien-
tação e  aconselhamento.

O debate a respeito da imple-
mentação dos serviços de assistên-
cia farmacêutica, parte integrante 
e fundamental dessa nova era, ga-
nhou evidência e revelou uma união 
de esforços entre iniciativa privada, 
poder público e entidades de classe. 
Um dos entusiastas desse modelo 
é o diretor-presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), Jarbas Barbosa Junior, que 

apresentou uma excelente notícia 
durante o evento: está prevista, até 
o fim do ano, a regulamentação 
das vacinas em farmácias – uma 
das bandeiras da Abrafarma que 
mudarão por completo o acesso à 
saúde no Brasil.

O congresso trouxe ainda duas 
novidades. Uma delas foi a área de 
inovação, ocupada por startups nos 
setores de saúde e varejo. Já a Are-
na de Ideias consistiu em uma série 
de micro-palestras ministradas no 
horário do almoço, o que permitiu 
ampliar o espectro de temas em de-
bate. Como de praxe, outra atração 
foi o Encontre o Varejista, que possi-
bilitou que os CEOs das redes asso-
ciadas à Abrafarma apresentassem 
seus planos com exclusividade aos 
representantes da indústria farma-
cêutica, com lotação completa. 
“A revolução que chamávamos de 
silenciosa agora é um movimento 
ruidoso, e o evento trouxe à tona o 
futuro que já chegou ao nosso se-
tor”, destaca Barreto.

CRESCIMENTO DO FUTURE TRENDS EM NÚMEROS

2014

Hotel Transamérica São Paulo

1.165 participantes

20 expositores/patrocinadores

2015

Hotel Transamérica São Paulo

1.619 participantes

28 expositores/patrocinadores

2016

Transamérica Expo Center

2.300 participantes

42 expositores/patrocinadores

2017

Transamérica Expo Center

3.000 participantes

51 expositores/patrocinadores

 � Espaços dedicados a palestras rápidas e aos expositores 
possibilitaram uma rica troca de oportunidades
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Com o auditório principal 
lotado, o Abrafarma Futu-
re Trends foi palco da apre-
sentação de uma pesquisa 

inédita que sinalizou um caminho 
certeiro e sem volta para o setor. 
Conduzido pelo Ibope Inteligência 
e encomendado pela Abrafarma, o 
estudo sobre hábitos de vacinação 

no Brasil revelou que mais da meta-
de da população – 52% – aprova a 
implementação do serviço de imu-
nização em farmácias e drogarias.

O levantamento contemplou 
mais de 2 mil entrevistas em todas 
as regiões do país. “Os brasileiros as-
similaram o conceito de vacinação 
em farmácias e entendem a impor-
tância do tema para a ampliação 
do acesso à saúde”, acredita Sergio 
Mena Barreto, presidente executivo 
da Abrafarma. 

Os indicadores referendam a 
percepção do dirigente. Do total 

de participantes da pesquisa, 81% 
demonstraram plena segurança em 
serem imunizados nesses estabe-
lecimentos. Quando perguntados 
sobre quais os locais para tomar 
vacina, 93% mencionaram o posto 
de saúde; 29%, o hospital; 29%, as 
clínicas de imunização; 11%, as far-
mácias; e 1%, outros lugares. “A par-
tir da regulamentação pela Anvisa e 
com a divulgação mais massiva, esse 
percentual de 11% tende a subir ex-
ponencialmente”, opina Barreto.

ACESSO x CONHECIMENTO
Outra possível consequência es-

taria relacionada ao preço. Graças à 
grande escala e ao maior poder de 
negociação, as grandes redes pode-
riam cobrar um valor até 40% infe-
rior ao custo praticado atualmente 
nas clínicas particulares. 

De acordo com o levantamento, 
considerando o valor médio de R$ 
120 de uma vacina contra gripe e 
H1N1 nos centros de imunização pri-
vados, 81% afirmaram que pagariam 
até R$ 70 nas farmácias; 13% estariam 
dispostos a desembolsar de R$ 70,01 
a R$ 90; 4%, de R$ 90,01 a R$ 120; e 
2% arcariam com mais de R$ 120.

A aprovação do serviço em 
farmácias é nítida, mas está acom-
panhada de um grande desafio – o 

Vacinação em farmácias, 
um desejo da população
Pesquisa inédita do Ibope confirma interesse dos 
brasileiros em obter mais acesso à saúde

A ampliação desse mercado 
dependerá da capacidade das redes 
de empoderar o farmacêutico”

Márcia Cavallari Nunes
CEO do Ibope

 � “Mais da metade da população (52%) se diz favorável à imunização nas farmácias”, ressalta Márcia
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Última vez que tomou vacina

Total 55+

Não me lembro da 
última vez 

Mais de 
10 anos atrás

Nos últimos 
5 a 10 anos 

Nos últimos 
2 a 4 anos 

Este ano

44% 
(55% para idosos)

31%

13%

5%7%

Cenário de falta de informação: 3 a cada 10 sabem que existe em torno 
de 50 tipos de vacina que previnem mais de 20 doenças imunizáveis. 

 � CONHECIMENTO SOBRE O TEMA

 � HÁBITOS DE VACINAÇÃO

 � LOCAIS PARA TOMAR VACINA

 � E SE EXISTISSE UM SERVIÇO DE VACINAÇÃO NAS FARMÁCIAS...

alto nível de desinformação. Somen-
te três em cada dez entrevistados 
têm conhecimento da existência 
de cerca de 50 tipos de vacina que 
previnem mais de 20 doenças imu-
nizáveis, enquanto 10% ainda creem 
que a imunização só é necessária 
se houver um caso na família ou se 
residirem em local propício para a 
doença. Outros 14% acreditam que 
basta uma aplicação de cada vacina 
para garantir proteção. 

Mais do que o desconhecimen-
to de alguns aspectos, a população 
convive também com mitos. De 
7% a 9% dos entrevistados mantêm 
crenças como a não necessidade de 
tomar a vacina se a doença já foi 
erradicada, a possibilidade de o or-
ganismo combater as doenças natu-
ralmente sem precisar de vacina, ou 
mesmo que elas podem fazer mais 
mal do que bem para a saúde. 

ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA
“Esses percentuais são represen-

tativos e justificam um forte trabalho 
educacional junto aos usuários. A 
ampliação desse mercado depen-
derá da capacidade das redes de 
empoderar o farmacêutico, para que 
ele possa atender bem e explicar ao 
consumidor a importância da imu-
nização, o motivo e o tipo de vacina 
que ele deve tomar”, observa Márcia 
Cavallari Nunes, CEO do Ibope.

Para Sergio Mena Barreto, a re-
gulamentação do serviço nas far-
mácias, esperada até o fim deste 
ano, fará com que elas se tornem 
grandes protagonistas da saúde bra-
sileira. “O varejo farmacêutico reúne 
abrangência geográfica, estrutura e 
capital humano. São características 
que propiciariam um rápido e con-
sistente processo de conscientiza-
ção dos brasileiros. Podemos atuar 
como grandes multiplicadores de 
informação e saúde”, conclui.

 Utilizaria?  82%

 Norte e Centro-Oeste  87%

 Classe A  91%

 Mudaria os hábitos?  77%

 Norte e Centro-Oeste  82% 

 Classe A  86%

 Se sentiria seguro?  81% (SIM)

 Nordeste  77%

Posto de saúde 
93%

Hospital 
29% 

(16 a 24: 38%)

Clínica de 
imunização 

29% 
(Classe A: 56%)

Farmácia 
11% 

(Sul: 13%)

Fonte: Ibope Inteligência
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O Programa Nacional de 
Imunizações capitaneado 
pelo poder público tem 
reconhecimento mundial 

e é considerado uma das mais bem 
sucedidas iniciativas na área de saúde, 
com resultados eficientes especial-
mente entre o público infantil. Porém, 
quando chega à idade adulta, a gran-
de maioria dos brasileiros (64%) não 
está com a caderneta de vacinação 
em dia. Segundo levantamento do 
laboratório GSK realizado com 6 mil 
pessoas no Brasil e em outros quatro 
países – Alemanha, Estados Unidos, 

Índia e Itália –, 53% não priorizam a 
imunização como uma forma eficaz 
de prevenir doenças. A dificuldade 
de acesso também se torna um en-
trave. Hoje, cerca de 36 mil postos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e 700 
clínicas estão autorizados a aplicar 
vacinas, mas a esperada regulamen-
tação da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) possibilitaria 
que mais de 74 mil estabelecimentos 
farmacêuticos se credenciassem a 
realizar o serviço, mais que o triplo da 
oferta atual.

Esses índices exemplificam o 
potencial transformador das va-
cinas não só para a saúde no país, 
como também em escala global. 
O assunto foi esmiuçado em uma 
concorrida sessão temática com a 
participação de Hubert Guarino, di-
retor-geral da Sanofi Pasteur no Bra-
sil; Jarbas Barbosa Junior, diretor-pre-
sidente da Anvisa; e Walter da Silva 
Jorge João, presidente do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF).  

A abertura ficou a cargo de Gua-
rino, que fez uma radiografia histó-
rica da vacinação em território na-
cional, desde a primeira campanha 

promovida em 1804 para combater 
a varíola, doença que seria erradica-
da no mundo em 1977. Passaram-se 
mais de dois séculos e os resultados 
positivos são notórios, expressando 
uma clara relação entre o aumento 
da cobertura vacinal e a queda das 
taxas de mortalidade infantil, princi-
palmente se levar em conta a popu-
lação de crianças menores de 1 ano. 

DESAFIOS A SUPERAR 
“Trata-se do investimento mais 

rentável em saúde cujo impacto 
quantitativo só não é superior ao 
da água limpa. Entre 1997 e 2015, a 
mortalidade caiu de 31,9 por 1 mil 
nascidos vivos para 13,8”, pontua o 
executivo. A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) projeta que de 2 a 3 mi-
lhões de mortes no mundo são evi-
tadas anualmente graças à vacinação.

“É uma vitória incontestável, 
mas há muitos desafios a superar. 
Uma em cada cinco crianças ainda 
não tem acesso a programas de ro-
tina, 250 mil mortes anuais, em mé-
dia, ainda são decorrentes de surtos 
de gripe e metade dos habitantes 
globais está em risco por causa da 

Abrangência nacional 
para mudar a saúde
Imunização nas farmácias habilita mais de 74 mil 
estabelecimentos a prestar o serviço

Quanto mais oportunidades de acesso houver, mais 
contribuições daremos à saúde pública no Brasil”

Jarbas Barbosa Junior
Diretor-presidente da Anvisa
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POSTOS DE ACESSO A VACINAS E FARMÁCIAS
A regulamentação da Anvisa poderia triplicar  

a oferta atual de imunização

Estamos em um país em que o 
envelhecimento populacional é 
uma realidade, ao mesmo tempo 
em que 69% dos brasileiros não 
são imunizados”

Walter da Silva Jorge João
Presidente do Conselho Federal de Farmácia

A vacinação é o investimento 
mais rentável em saúde cujo 
impacto quantitativo só não é 
superior ao da água limpa”

Hubert Guarino
Diretor-geral da Sanofi Pasteur no Brasil

74 mil (67%)

36 mil (32%)

700 (1%)

Fonte: Conselho Federal de Farmácia
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dengue”, adverte Guarino. O inves-
timento constante em pesquisas e 
a facilitação do acesso compõem a 
combinação perfeita para mudar a 
saúde no Brasil, na visão de Walter 
da Silva Jorge João. “Estamos em 
um país em que o envelhecimento 
populacional é uma realidade e os 
gastos com saúde somam 8,32% do 
PIB, ao mesmo tempo em que 69% 
dos brasileiros não são imunizados. 
É preciso reverter essa realidade e a 

sociedade quer as farmácias como 
participantes ativas desse proces-
so”, observa. 

VACINAS EM 2018?
Se depender do empenho da 

Anvisa, esta será uma realidade. A 
norma já foi submetida a consulta 
pública e o diretor-presidente Jar-
bas Barbosa Junior acredita que ela 
seja oficializada até o fim de 2017, 
depois de a versão final do texto 

ser validada pela diretoria colegia-
da da agência. A aprovação será 
acompanhada de uma atualização 
da regulamentação do controle sa-
nitário para estabelecimentos pri-
vados, com a instituição de requi-
sitos mínimos para a prestação de 
serviços de vacinação. O dirigente 
informa também que, a partir da 
regulamentação, instará o Ministé-
rio da Saúde a revisar a portaria nº 
01/2000, que faculta às clínicas pri-
vadas a possibilidade exclusiva de 
aplicar a vacinação, em conjunto 
com a rede pública. 

“Em metade das famílias brasilei-
ras de baixa renda, são as mulheres as 
responsáveis pela garantia dos recur-
sos, e a maioria delas está inserida na 
economia informal. Mas elas, por sua 
vez, se veem obrigadas a ir dez vezes 
ao posto de saúde para conseguir va-
cinar seus filhos, perdendo no míni-
mo um dia de trabalho. Quanto mais 
oportunidades de acesso houver, 
mais contribuições daremos à saúde 
pública no Brasil”, finaliza.

 Postos do SUS
 Clínicas privadas
 Farmácias e drogarias
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A palestra inaugural do 
Abrafarma Future Trends, 
ocorrida no Fórum de 
Alta Gestão e ministrada 

por Jonathan Carney, diretor sênior 
da IQVIA, entusiasmou os partici-
pantes graças às boas perspectivas 
para o varejo farmacêutico nacio-
nal. O Brasil, que em 2011 ocupava 
a 10ª colocação no ranking mundial 
do setor, alcançou o sexto posto 
em 2016 e, até 2021, deve figurar 
no top 5. 

Nesses últimos anos, o país ul-
trapassou nações como Canadá, 
Espanha, Reino Unido e Itália e a ex-
pectativa agora é superar a França. 
Dessa maneira, ficaria apenas atrás 
de Estados Unidos, China, Japão e 
Alemanha, em um mercado que 
movimenta US$ 1,02 trilhão global-
mente. No entanto, alguns fatores 
críticos devem ser considerados 
para que o Brasil realmente atinja a 
perspectiva de crescimento de 6% a 
9% neste quinquênio.  

“A desaceleração nas taxas de 
inflação e no aumento do preço dos 
medicamentos impactará as mar-
gens futuras do setor. Além disso, a 
redução dos empregos formais tem 
levado a população a abrir mão da 
cobertura assistencial da rede pri-
vada, comprometendo o acesso a 
remédios e a continuidade dos tra-
tamentos de saúde”, adverte.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Segundo o especialista, o cami-

nho para atenuar esse quadro passa 
justamente pela adoção do modelo 
de assistência farmacêutica. “Com a 
tendência de envelhecimento po-
pulacional, a farmácia poderá exer-
cer um papel crucial para cobrir as 
lacunas da saúde pública”, acredita 
Carney, baseado na experiência do 
Reino Unido, terra natal do con-
sultor. Ele utiliza a Walgreens Boots 
Alliance como exemplo. Desde a 
aquisição da rede britânica pela nor-
te-americana Walgreens, em 2012, a 
Boots deu início a investimentos em 
farmácias clínicas e, hoje, elas já re-
presentam 15% do movimento do 
varejo local.

“A tendência de envelhecimento 
da população requer uma atuação 
mais intensa no controle de custos, 
o que não será suficiente com po-

O Brasil rumo ao top 5 
do mercado global
Especialista aponta futuro promissor para varejo brasileiro 
com foco em serviços de assistência à população

 � Carney prevê boas perspectivas para o varejo farmacêutico nacional até 2021
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MERCADO FARMA GLOBAL CRESCEU 6,2% NOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS, ATINGINDO US$ 1,02 TRILHÃO
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Fonte: QI MIDAS MAT Q1 2017, Rx and non Rx

Com a tendência de envelhecimento 
populacional, a farmácia poderá 
exercer um papel crucial para cobrir 
as lacunas da saúde pública”

Jonathan Carney, IQVIA

AVANÇO DO BRASIL NO MUNDO

2011 2016 2021

1  EUA 1  EUA 1  EUA

2  Japão 2  China 2  China

3  China 3  Japão 3  Japão   

4  Alemanha 4  Alemanha 4  Alemanha

5  França 5  França 5  Brasil

6  Itália 6  Brasil 6  França

7  Reino Unido 7  Itália 7  Itália

8  Espanha 8  Reino Unido 8  Reino Unido

9  Canadá 9  Espanha 9  Índia

10  Brasil 10  Canadá 10  Espanha 

FATURAMENTO DO MERCADO BRASILEIRO DEVE 
CHEGAR À CASA DOS US$ 40 BILHÕES ATÉ 2021
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líticas de descontos e subsídios. Os 
cuidados preventivos deverão nor-
tear o atendimento ao consumidor, 
e a capilaridade das farmácias será 
estratégica para absorver essa de-
manda”, reitera. “Centros como Esta-
dos Unidos e Reino Unido estão na 
vanguarda porque adotam práticas 
como a realização de testes clínicos 
rápidos. Se necessário, o resultado 
é encaminhado a médicos especia-
listas, e o paciente pode retirá-lo na 
própria farmácia”, exemplifica.

REMÉDIOS DO FUTURO
Na visão de Carney, os medica-

mentos biossimilares podem repre-
sentar um campo de oportunidades 
para o canal farmacêutico. Indicada 
para o tratamento de doenças crô-
nicas, autoimunes ou agudas, como 
câncer e atrite reumatoide, essa ca-
tegoria é considerada a medicina do 
futuro e pode apresentar custos mais 
baixos no médio prazo, com a mesma 
eficiência dos produtos biológicos. 

Tal cenário ainda é incipiente 

no Brasil, e a distribuição permane-
ce restrita ao setor público. Mas já 
começa a engatinhar com a produ-
ção do Fiprima (filgrastim), primeiro 
biossimilar inteiramente desenvol-
vido no país, aprovado pela Anvisa. 
O medicamento deverá chegar ao 
mercado em 2018. E, com o fim da 
validade das patentes de muitos re-
médios biológicos, pelo menos 12 
biossimilares devem desembarcar 
por aqui no decorrer de 2017. Em 
todo o mundo, somente 20 remé-
dios do gênero estão registrados. 
“Assim como os genéricos, eles po-
dem abrir mais um horizonte para 
um setor que necessita de perma-
nente inovação”, comenta.
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É hora de reinventar 
e ser único
Especialista instiga o varejo brasileiro a revolucionar a 
experiência de consumo como meio de sobrevivência

Varejistas geralmente sabem 
promover mudanças, mas sempre 
tomaram essas decisões sem riscos 
e gradualmente. O consumo global 
exige outra velocidade”

Joe Jackman, Jackman Reinvents

Rexall e The Vitamin Shoppe. “Vare-
jistas geralmente sabem promover 
mudanças, mas sempre tomaram 
essas decisões sem riscos e gradual-
mente. O consumo global exige ou-
tra velocidade”, adverte. Informações 
extraídas do S&P 500 da Standard & 
Poors, ranking que mede o desem-
penho das companhias inseridas no 
mercado acionário norte-americano, 
respaldam os argumentos do especia-
lista. Em 1958, o período de perma-
nência das empresas na lista das 500 
melhores girava em torno de 62 anos. 
A média em 2018 será de 18 e esti-
ma-se que caia para 13 anos em 2028. 

RESISTÊNCIA A MUDANÇAS
“Transformações não são tão 

simples, e as pessoas resistem a en-
cará-las. O processo é ainda mais 
complexo em grandes organizações. 
No entanto, devemos entender que 
reinvenção não significa jogar tudo 
fora e começar de novo. É identificar 
o que te faz diferente, de fato, para 
criar uma versão evoluída de si mes-
mo. Não basta ser bom ou o melhor, 
e sim ser único”, afirma.

Como e por que mudar uma 
empresa que sempre con-
tabilizou bons resultados 
e está entre as 500 maio-

res do mundo? O questionamen-
to de um executivo da Walgreens 
foi feito ao consultor que um ano 
atrás já atuava no projeto de repo-
sicionamento da tradicional varejis-
ta norte-americana, durante uma 
conferência online vista por 220 mil 

profissionais do grupo. A resposta 
de Joe Jackman, CEO da Jackman 
Reinvents, não poderia ter sido mais 
certeira e simbólica – “A melhor for-
ma de respeitar o passado é mudar 
e queremos que você seja parte da 
história dos próximos 100 anos.”

Jackman tem ciência do peso 
de uma reinvenção, inspirado nos 
trabalhos similares que liderou em 
renomadas redes de farmácia, como 

Processe insights em 
todos os lugares

Abrace a  
incerteza

Construa o  
futuro agora

Tenha obsessão  
pelo resultado

A mentalidade do reinvencionista, por Joe Jackman

 � Segundo Jackman, o Brasil tem lojas bem padronizadas, mas que não valorizam a experiência do consumo
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A palavra jornada foi uma cons-
tância na palestra de Jackman, muito 
em razão da sua vivência em compa-
nhias do Vale do Silício. “Percebi como 
elas eram eficientes ao vender um 
conceito novo. As ideias não neces-
sariamente eram perfeitas nem ana-
lisadas até as últimas consequências, 
mas em pouco tempo estavam incor-
poradas ao mercado. Isso é mudança”, 
constata, sem deixar de dar um reca-
do aos empresários brasileiros. 

EXPERIÊNCIA DE CONSUMO
“O país tem lojas bem estru-

turadas, mas muito padronizadas, 
e não valorizam a experiência do 
consumo de forma ideal. O Brasil 
está defasado, mas tem um grande 
potencial de crescimento e as salas 
clínicas integram esse caminho de 
mudança”, acredita.

Olhar e ouvir o cliente são as 
primeiras e mais decisivas etapas 
da reinvenção. Para o consultor, a 
saúde reativa, baseada na maciça 
oferta de medicamentos, tornou-se 
uma commodity. “Sabem qual é a 
fonte de recomendações número 1 
em saúde nos Estados Unidos? Não 
é o farmacêutico nem o médico. É 
a Oprah (Oprah Winfrey, apresen-
tadora de TV e atriz). Isso significa 
que o consumidor está assumindo 
o controle de sua saúde e o ponto 
de venda tem de acompanhar essa 
tendência, disponibilizando mais 
bem-estar, serviço e conveniência”. 

“A consumação da experiência 
na loja é duas vezes mais valiosa do 
que a variedade e a qualidade dos 
produtos”. Esse pensamento norteou 
a atuação de Jackman nos projetos 
que comandou mundo afora.  Ao fi-
nal, o palestrante parafraseou  Warren 
Buffet e deu uma recomendação aos 
brasileiros. “Nunca deixe desperdiçar 
uma crise”. A hora para mudar já co-
meçou e corre acelerada.

NO TOPO POR POUCO TEMPO
O tempo médio de permanência das empresas na lista das maiores companhias abertas 
dos Estados Unidos caiu drasticamente nos últimos 50 anos. Esta é mais uma prova da 

importância de reinventar os negócios 

1958 1968 1978 1988 1998 2008 2018e 2028e
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WALGREENS
O modelo de expansão orgânica e vertical, a exemplo do da CVS, 
teve de ser mudado por causa da desaceleração dos negócios. A al-
ternativa foi revalorizar as lojas para se conectarem emocionalmente 
aos consumidores. “Reforçamos o investimento em marcas próprias 
para assegurar um vínculo mais efetivo com o cliente e criamos um 
programa de fidelidade”, lembra. Graças a uma política agressiva de 
recompensas e promoções customizadas no PDV, o Balance Rewards 
ultrapassou 100 milhões de seguidores. Os 5% de desaceleração mé-
dia, em quatro anos, tornaram-se 5% de crescimento.

THE VITAMIN SHOPPE
O trabalho incluiu a reorganização das prateleiras com segmentação 
por área e acomodação dos produtos em uma estrutura de vidro e 
refrigerada. O objetivo foi propiciar mais segurança ao consumidor 
no ato da compra. As lojas também começaram a abrigar espaço 
para palestras de aconselhamento, com orientação sobre saúde e 
qualidade de vida. Uma das atrações mais inusitadas é a degustação 
da kombucha, bebida probiótica milenar à base de fermentação de 
chá, que se tornou vedete entre adeptos da alimentação saudável e 
sem conservantes.

REXALL
Também dos Estados Unidos, a rede ganhou uma marca própria in-
titulada Be Better, no intuito de atingir mais assertivamente o público 
feminino, cuja linha é formada por itens de condicionamento físico 
e bem-estar. Farmacêuticos também foram treinados para atuar no 
espaço de orientação Health Advice.

SUPERDRUG
A rede farmacêutica britânica radicalizou seu mix de produtos. Ar-
tigos de bem-estar, que constituíam 30% do sortimento, passaram a 
representar 70% da oferta.

EXEMPLOS DE SUCESSO
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A Coca-Cola deve a sua ori-
gem a um farmacêutico 
baseado no estado nor-
te-americano da Geór-

gia. Asa Griggs Candler foi o pai da 
fórmula e responsável pela ideia que 
revolucionou a indústria de bens de 
consumo. Mais de 130 anos depois 
de ser criada, a Coca-Cola agora é 
a marca que dá sua retribuição ao 
setor com ensinamentos preciosos 

sobre o poder do comércio digital. 
“Entender as novas tecnologias é 
condição fundamental para não 
perder o elo com o cliente”, desta-
cou o diretor global de e-commerce 
e canal digital da companhia, Ste-
phen Thompson. 

Até a empresa top of mind no 
mundo não se acomodou e está 
apreendendo as novas tendências. 
O mix de 3.500 produtos, dos quais 

140 estão disponíveis no mercado 
brasileiro, já tem 42% de itens zero 
caloria e de baixo teor de açúcar. 
Nos últimos três anos, foram des-
tinados vultosos investimentos em 
uma marca própria de água de coco, 
a Zico, e na produção de bebidas 
lácteas com alto valor nutricional. 

Mas é na tecnologia no ponto 
de venda e em plataformas mobile 
que a Coca-Cola deposita suas prin-
cipais fichas. “As soluções digitais es-
tão empoderando os consumidores 
e, para cativá-los, temos de entoar 
quatro verdadeiros mantras – con-
veniência, curadoria, conectividade 
e experiência”, pontua. Thomp-
son admite a grande dificuldade 
de prever o futuro do comércio 
digital, mas com base em um rela-
tório global contratado pelo con-
selho de pesquisa da companhia, 
foram lançadas cinco perspectivas 
que nortearão as novas relações 
com os shoppers.

Coca-Cola inspira varejo  
para revolução digital
Diretor de e-commerce da marca destaca a tecnologia 
como saída para manter elo com o consumidor

O alvo das 
compras deve ser 
direcionado para 
que o consumidor se 
sinta único”

Stephen Thompson, 
Coca-Cola � Para Thompson, soluções digitais empoderam consumidores e são fundamentais para sobrevivência empresarial
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O NOVO AMBIENTE DE COMPRAS
O modelo de consumo centrado na loja física deu lugar ao cliente omnicanal, que 
busca liberdade para trafegar de um canal de vendas para o outro. Os dispositivos 
móveis ganharam vez nas estratégias de marketing.

Os shoppers abrirão na própria loja as ofertas 
personalizadas que chegarem pelo celular

COMO 
COMPRÁVAMOS 
ANTIGAMENTE

EVOLUÇÃO DOS 
HÁBITOS DE 

COMPRA

1 O OMNICANAL É 
UMA REALIDADE

O consumidor omnicanal requer liber-
dade para trafegar, ininterruptamente, 
de um canal de vendas para o outro e 
comprar o que quiser, quando, como 
e onde quiser. “Ele não deseja apenas 
o acesso a facilidades propiciadas pelo 
mundo digital, quer também passar em 
uma loja e vivenciar aquela experiência. 
É preciso pensar em um modelo híbrido 
de negócios”, observa.

2  MARKETING CENTRADO NOS 
DISPOSITIVOS MÓVEIS

Segundo o relatório, 42% das pessoas 
informaram que sempre abrirão uma 
mensagem do celular quando estiverem 
perto da loja e 44% em diferentes partes 
do ponto de venda. Para 44% dos sho-
ppers, o acúmulo de pontos de cartões 
fidelidade pelo celular é uma rotina. “Es-
pera-se que mais de 55% dos adultos nos 
Estados Unidos utilizem cupons virtuais 
até 2019, o que significará um aumento 
de 40% na demanda dos próximos dois 
anos”, ressalta. 

Um exemplo emblemático ocorre 
na Amazon. O grupo lançou, nos Es-
tados Unidos, um serviço que permite 
que os membros Prime e estudantes 
Prime acessem um app para solicitar 
artigos básicos e retirá-los dois minutos 
após a conclusão do pedido. “O alvo das 
compras deve ser direcionado para que 
o consumidor se sinta único, por meio 
de promoções imediatas e individualiza-
das”, acredita. 

3  A PRÓXIMA ROTA PARA 
CHEGAR AO CLIENTE É A VOZ

A chamada internet das coisas vai garan-
tir casas inteligentes no futuro e não será 
diferente com o varejo. Em uma pesqui-
sa realizada com clientes ingleses, foi 
constatado que 28% deles demonstram 
interesse em usar um dispositivo ativa-
do por voz para pedir suas compras em 
 supermercados.

4  MODELOS POR ASSINATURA 
DELIMITAM A FIDELIZAÇÃO A 

UM CIRCUITO FECHADO
Nos próximos dois a três anos, 24% dos 

shoppers querem acionar um serviço 
online por assinatura para receber os 
produtos de supermercado que mais 
usam por meio de entrega automática. 
“Apesar dos riscos relacionados à ne-
cessidade de aprimorar os processos lo-
gísticos e a velocidade da entrega, essa 
estratégia pode ser determinante para 
se obter uma base de dados confiável 
sobre o comportamento do consumi-
dor, além de aperfeiçoar o controle do 
estoque”, admite.

5  SE MUDANÇAS NÃO 
COMEÇAREM, O POTENCIAL 

DE CRESCIMENTO SERÁ LIMITADO
Simples assim. É essencial iniciar desde 
já as mudanças para que o varejo far-
macêutico realmente se diferencie. Para 
isso, as necessidades dos shoppers de-
vem ser plenamente atendidas. Mas o 
que eles querem? “Os clientes estão im-
plorando: economize meu dinheiro, ins-
pire-me, me entretenha-me, instrua-me, 
ajude-me a decidir, facilite minha vida e 
seja rápido”, conclui. A lista de exigências 
é imensa, mas não tem volta.

Para Thompson, o varejo brasileiro precisa avaliar  
cinco situações futuras com os clientes
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A menina dos olhos da 
indústria da beleza
Realidade aumentada revoluciona o setor e cria 
oportunidades para o varejo estreitar vínculo com os clientes

Os testes podem 
ser explorados 
pelas redes para 
reter clientes e 
ampliar o tempo 
de permanência no 
ponto de venda”

Bill Zhao,  
ModiFace

A palavra revolução, tão 
pronunciada durante 
os dois dias de debates 
do Abrafarma Future 

Trends, encaixou-se com perfeição 
na palestra de Bill Zhao, engenheiro 
sênior da ModiFace. Com apenas 
dez anos de existência, a companhia 
canadense está mudando por com-
pleto a indústria da beleza global 

por meio do conceito da realidade 
aumentada. Varejistas têm nessa fer-
ramenta uma oportunidade ímpar 
para garantir vendas mais asserti-
vas e um vínculo emocional efetivo 
com os clientes, especialmente com 
o público feminino.

Disponível gratuitamente no 
PlayStore, o ModiFace permite ao 
consumidor realizar diversas si-
mulações online a fim de definir a 
maquiagem que deseja aplicar e o 
produto que quer adquirir para ter 
a aparência ideal. Com a sobreposi-
ção de imagens virtuais sobre uma 
imagem real, o usuário pode experi-
mentar vários tons de batom, som-
bras e blushes através da câmera de 
um espelho. 

Não à toa, das 100 maiores mar-
cas do segmento no mundo, 75 já 
utilizam o aplicativo da empresa, 
entre as quais Avon, Estée Lauder, 
L´Oréal, Sephora, Vichy e Yves Saint 
Laurent. O total movimentado em 
negócios chega a US$ 1 bilhão e o 
número de downloads superou 100 
milhões, incluindo os apps que in-
corporam a tecnologia. “Os testes 
podem ser feitos em casa ou na 
loja física, onde podem ser explora-
dos pelas redes varejistas para reter 
clientes e ampliar o tempo de per-
manência no ponto de venda”, co-

 � “Soluções digitais permitem ao consumidor simular diversas experiências antes da compra” lembra Zhao 
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menta Zhao. Outro grande trunfo é 
possibilitar às marcas a customiza-
ção das opções para seus produtos.

Em algumas unidades-conceito 
da Sephora, o espelho de realidade 
aumentada em 3D virou atrativo 
principal para as consumidoras. Com 
um identificador de rosto em tempo 
real, o dispositivo rastreia os olhos de 
qualquer mulher e exibe opções de 
visual com as cores desejadas. 

O resultado pode ser conferi-
do de vários ângulos e com o rosto 
em movimento. A marca francesa 
incorporou à plataforma a produ-

ção de tutoriais com dicas de suas 
maquiadoras oficiais e ainda um live 
casting que proporciona a troca de 
informações e dicas entre as usuá-
rias. Em dois anos, a taxa de conver-
são de clientes aumentou 27%. 

PROVADOR DIGITAL
Na norte-americana Estée Lau-

der, além de testar os tons, é possí-
vel ativar a webcam e escolher uma 
entre três modelos para aplicar as 
cores. A Vichy faz uma análise da 
cútis e identifica áreas mais passí-
veis de correção, juntamente com o 

produto ideal para esse reparo. Na 
CoverGirl, o escaneamento da face 
também simula as bases mais ade-
quadas para a pele das clientes.

A experiência exclusiva de 
compra ambicionada por dez en-
tre dez varejistas torna-se, de fato, 
uma realidade. Não é de estranhar 
que o setor de beleza, em nível in-
ternacional, cresce a uma média de 
6% ao ano, enquanto a venda de 
maquiagens aumenta 11%. Cabe 
ao varejo abraçar a ideia e fazer da 
loja ou de seus canais digitais um 
showroom de  encantamento.

CONSUMIDORAS EMPODERADAS, COMPRAS CERTEIRAS

Apesar de movimentar impressionantes US$ 160 bilhões, a indústria de 
cosméticos ainda esbarra na insatisfação das clientes ao ter apenas duas 
opções na loja: pedir recomendação às vendedoras que sequer a conhe-
cem ou adquirir o produto e testá-las em si mesmas. Segundo a consul-
tora Deborah Weinswig, mulheres compram em média sete vezes a cor 
errada antes de encontrar a sombra certa. A nova tecnologia muda essa 
perspectiva, reduzindo a distância entre expectativa e realidade. 
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Colaboração a serviço da 
gestão de suprimentos
Executivo do Walmart reforça a importância da sintonia 
entre fornecedores e varejo nesse processo

Temos de ser previsíveis, evitar o curto prazo 
e pressões desnecessárias para empurrar 
determinado item para a gôndola”

Rui Cunha,  
Walmart Brasil

dade. Depois de registrar quedas 
mensais consecutivas e terminar 
2016 com média de 10,40%, o índi-
ce em 2017 subiu para 12,81%. 

FALTA DE PRODUTO
De acordo com a IMS Health, 

a falta de produtos nas gôndo-
las causa perdas anuais da ordem 
de R$ 9 bilhões para as farmácias 
e drogarias. “E este é um quesito 
ainda mais estratégico para nosso 
segmento em comparação com 
outros ramos do varejo. Afinal, 79% 
dos consumidores optam por tro-
car de loja no instante em que não 
encontram o que desejam”, acres-
centa Sergio Mena Barreto, presi-
dente executivo da Abrafarma.

Nos Estados Unidos, a ope-
ração dos mais de 150 CDs do 
Walmart ganhou até o reforço de 
drones para dinamizar a gestão da 
armazenagem. Essa tecnologia está 
longe de ser uma realidade viável 

Cerca de 500 lojas, 200 es-
tabelecimentos farma-
cêuticos, 70 mil funcio-
nários em 18 estados e 

no Distrito Federal, malha logística 
com 17 centros de distribuição em 
oito municípios. Os números do 
Walmart no Brasil ajudam a com-
preender as atribulações diárias de 
Rui Cunha à frente da direção de 
supply chain do grupo em territó-
rio nacional. 

A experiência do maior varejista 
mundial para gerenciar a cadeia de 
suprimentos revela-se ainda mais 
desafiadora em um setor como o 
farmacêutico, cuja concorrência é 
pulverizada e convive com quase 
30% de desistências de compra de 
medicamentos por falta do produto 
na gôndola.

Os números da pesquisa da 
NeoGrid/Nielsen sobre ruptura em 
supermercados endossam a preo-
cupação com a gestão dessa ativi-

 � Cunha: desistência no canal farma é de 30%
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para o varejo brasileiro, que precisa, 
em primeiro lugar, cumprir uma li-
ção de casa básica: desenvolver um 
ambiente realmente colaborativo 
com a indústria.

GÔNDOLAS VAZIAS
À primeira vista, as recomen-

dações ao lado podem soar  óbvias, 
mas por que não são postas em 
prática no Brasil? “O mercado na-
cional ainda guia o fluxo de mer-
cadorias com base nas demandas 
dos departamentos comerciais das 
redes, quando é o supply que deve 
conduzir esse processo. Temos de 
ser previsíveis, evitar o curto pra-
zo e pressões desnecessárias para 
empurrar determinado item para a 
gôndola. São barreiras culturais que 
só podem ser revertidas mediante 
a intervenção das altas lideranças”, 
analisa Rui Cunha.

Na contramão de um pensa-
mento comum no mercado vare-
jista, o Walmart não concentrou 
sua carteira de fornecedores para 
facilitar os trâmites de distribuição 
das mercadorias. As 35 parceiras em 
2015 hoje já são 58. 

BONS INDICADORES
“Por meio de um programa in-

titulado CPFR, estipulamos regras e 
procedimentos claros para a relação 
com a indústria, com quatro dife-
rentes níveis de maturidade, uma 
agenda de treinamentos de capaci-
tação de equipes e rankings de de-
sempenho”, explica. 

Como consequência, a rede 
elevou em 7,9% o índice médio de 
vendas, e a pontualidade da entre-
ga de encomendas nos centros de 
distribuição atingiu 98%. “Mais pre-
visibilidade configura-se em mais or-
ganização e melhores indicadores”, 
finaliza Cunha. Uma receita simples. 
É só seguir.

Evolução do nível de rupturas no ponto de venda (varejoBR)

RUPTURA NO CANAL SUPERMERCADISTA
*F
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13,93%

Pratique as cinco recomendações do Walmart para melhorar a cadeia de suprimentos

PORTANTO, PRATIQUE O MANTRA

COMO DERRUBAR A RUPTURA NAS LOJAS

O PRODUTO 
CERTO

NO LOCAL  
CERTO

NO MOMENTO 
CERTO

NA QUANTIDADE 
CORRETA

Nível de serviço
Melhorar a confiabilidade 

da cadeia, por meio de 
uma crescente relação de 

colaboração e compromisso

Eficiência
Aperfeiçoar o uso do canal 
de abastecimento correto e 

balanceando custo, serviço e a 
fluidez das mercadorias

Disponibilidade
Aumentar a disponibilidade 

de produto e garantir um 
abastecimento eficiente

Planejamento
Estruturar a cadeia de abastecimento com 

foco no consumidor com a construção 
de um forecast de vendas para cada 

combinação de item/loja

Velocidade
Aumentar a rapidez de resposta e a 

confiabilidade das entregas nas lojas, nos 
prazos e frequências corretos, com um 

controle total da cadeia
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Volume? Variedade? Apre-
sentação? Exclusividade? 
São muitos os conceitos 
que permeiam a eterna 

discussão sobre o gerenciamento 
do mix de produtos no ponto de 
venda. Mas poucos gestores cos-
tumam associar a organização do 
sortimento à simplicidade. O execu-
tivo da consultoria The Partnering 
Group, Leonidas Oyaga, reforçou 
essa palavra como requisito número 

1 para atrair e, principalmente, reter 
os shoppers.

“Os varejistas estão trabalhando 
mais duro do que nunca para identi-
ficar os produtos relevantes e exibi-
-los de uma maneira que torne fácil 
o processo de compra. Uma regra, 
porém, é essencial. Quanto maior o 
número de itens, menor será o grau 
de habilidade do consumidor em 
distingui-los”, advertiu o palestran-
te, valendo-se da experiência como 

consultor para grandes varejistas 
baseados em mercados da América 
Central e do Sul, entre os quais Ar-
gentina, Chile, Colômbia e México.

A diversidade de produtos é 
fundamental, mas há uma linha tê-
nue que pode rapidamente levar 
uma rede a prejuízos infindáveis. “A 
variedade contempla atributos úni-
cos em sabor, tamanho e embala-
gem, o que assegura mais claridade 
à loja, maior atração de clientes e, 

É hora de rever e focar 
no mix de produtos
Novos hábitos do consumidor exigem simplicidade e 
compactação na gestão de sortimentos no PDV

 � “Quanto maior o número de itens, menor a habilidade do consumidor em distringi-los”, salientou Oyaga
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POR QUE 
APERFEIÇOAR O 

SORTIMENTO?
 � Diferenciação para 

o consumidor

 � Redução de custo 
operacional

 � Redução de inventário

 � Redução de rupturas

 � Incremento de vendas

Info. Painel Domiciliar 
Consumidor 

Dados Varejista Dados Mercado

 � Fidelidade
 � Exclusividade
 � Substituição
 � Valor do Consumidor 
e Shopper

 � Vendas Produto
 � Vendas Productos / m2

 � Lucro Produto
 � Lucro Produto / m2

 � GMROI / ROA

 � % Distribuição
 � Participação Mercado
 � Produto
 � Volume (ACV)

CONSUMIDOR

 � Perfil básico do  
consumidor

 � Fidelidade ao produto
 � Substituição de produto
 � Exclusividade de produto

FINANCEIRA

 � Venda Produto
 � Lucro Produto
 � Margem Produto

PRODUTIVIDADE

 � Vendas produto / m2

 � Lucro produtos / m2

 � GMROI / ROA

MERCADO

 � Participação
 � Mercado produto
 � Distribuição varejo
 � Volume vendas produto

A variedade contempla atributos 
únicos em sabor, tamanho e 
embalagem, mas podem gerar 
duplicidade e tornar o PDV confuso”

Leonidas Oyaga,  
The Partnering Group

por consequência, preços mais bai-
xos. No entanto, não raramente se 
gera duplicidade, uma despesa evi-
tável com artigos homogêneos, que 
tornam o PDV confuso e ampliam o 
risco de ruptura”, observa.

Na prática, quais são as decisões 
que devem ser ponderadas para 
possibilitar o devido gerenciamen-
to de categorias e do mix? Oyaga 
destacou três premissas. A primeira 
é a avaliação das SKUs oferecidas e 
da cobertura de mercado, que leva 
em conta a existência de marcas 
nacionais, marcas próprias e exclusi-
vidade de produtos. As outras duas 
estão relacionadas à disponibilidade 

regional – meu produto pode estar 
em todas as lojas ou só em algumas 
de acordo com o perfil do cliente? 
– e à disponibilidade de tempo, ba-
seada na sazonalidade.

Para a estrutura correta da ca-
tegoria, o consultor aconselha a 
estudar a hierarquia de decisão 
do consumidor. “Ferramentas que 
mapeiam o hábito do shopper ge-
ralmente revelam uma tendência. 
O shopper define mentalmente o 
produto mais importante daquela 
categoria, o segundo, o terceiro e 
assim por diante, de acordo com 
seu gosto, conveniência ou mesmo 
necessidade de preço. Cabe ao va-

rejista entender essa escala de prio-
ridades para determinar que subs-
tituições ou reposições de estoque 
serão mais prováveis”, comenta.

São infinitos os desafios para a 
adequação do PDV ao que o con-
sumidor realmente deseja. Um pla-
nejamento detalhado e a simples 
tarefa de ouvir o shopper auxiliam 
na tomada de decisões.

OTIMIZAÇÃO DE CUSTO E INVENTARIO

 � Redução de Custo Operacional
 � Redução de Inventario
 � Redução de rupturas
 � Incremento de lucro

CONSUMIDOR E PRODUTIVIDADE DE VENDAS

 � Oferta de produto baseada no consumidor
 � Diferenciação
 � Incremento de vendas e partic.
 � Incremento de lucro

Sortimento Eficiente

 Sortimento Efetivo

CONJUGUE DE MANEIRA CERTA

SORTIMENTO EFICIENTE COMBINA OS SEGUINTES 
CONJUNTOS DE INFORMAÇÕES
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Após uma série de pales-
tras instrutivas e de uma 
ampla troca de conheci-
mentos, o último ato da 

programação do Abrafarma Future 
Trends poderia representar uma 
ducha de água fria. Porém, a sessão 
sobre os rumos do Brasil, conduzida 
pelo cientista político Luiz Fernando 
Abrucio e por Zeina Latif, econo-
mista-chefe da XP Investimentos, foi 
elucidativa e apontou com precisão 
um caminho único para o Brasil. O 

debate foi mediado pelo jornalista 
Dony De Nuccio. 

A abertura ficou a cargo de 
Abrucio, que evidenciou nossas 
duas graves crises políticas. Uma 
delas é de ordem conjuntural e 
tem como ponto de partida as 
manifestações de junho de 2013. A 
reeleição e o impeachment de Dil-
ma Rousseff, os efeitos da Lava-Jato 
respingando sobre o governo e as 
perspectivas da sucessão presiden-
cial completam esse cenário de in-
certezas. Já a turbulência estrutural 
envolve o enfraquecimento da dico-
tomia PT-PSDB, que norteou o país 
nos últimos 20 anos, e a falta de re-
presentatividade do sistema político 
perante a sociedade.

“Ambas as crises deságuam na 
falência do atual modelo de Estado, 
que precisa dar conta de promover 
uma agenda reformista e ao mesmo 
tempo focada no combate à desi-
gualdade”, ressalta. Naturalmente, 
não faltam obstáculos para viabilizar 
essa agenda, a começar pelo progra-

ma difuso do governo de Michel 
Temer. “É uma gestão reformadora 
porque não há saída, mas conser-
vadora e com práticas atrasadas 
para preservar sua base de apoio. 
As delações da JBS só colaboraram 
para aumentar a imprevisibilidade e 
os resultados, no fim, serão menores 
que as promessas”, crava Abrucio. 

POLARIZAÇÃO POLÍTICA
Para ele, a eleição presidencial 

de 2018, que já começa a mudar 
os humores do sistema político, 
assume crescente importância nes-
se contexto. “Mas, inicialmente, o 
que se vê é uma tendência de frag-
mentação e um fortalecimento da 
polarização, com risco de violência 
política. O lulismo está longe do 
paz e amor, o PSDB enfrenta uma 
guerra interna e outsiders almejam 
entrar no jogo. E como o modelo 
peemedebista, baseado nas relações 
fisiológicas, vai se reconfigurar? São 
muitas as dúvidas”, adverte.

No entanto, a grande probabi-

Incertezas políticas com 
finanças no rumo certo
Imprevisibilidade das eleições preocupa, mas índices 
econômicos já sinalizam o fim da recessão

FERNANDO LUIZ ABRUCIO
Graduado em ciências sociais pela Universidade 
de São Paulo, mestrado e doutorado em ciência 
política pela Universidade de São Paulo. É pro-
fessor e pesquisador da Fundação Getulio Vargas 
desde 1995, além de colunista da revista Época.

O Estado precisa dar conta 
de promover uma agenda 
reformista e focada no combate 
à desigualdade”

Fernando Luiz Abrucio, 
Cientista político
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ajuste fiscal é 
uma tarefa obri-
gatória para evi-
tar que o Brasil 
realize um “voo 
de galinha”. “A 
regra do teto é 
importante, mas 
não resolve. Afi-
nal, o déficit pú-
blico atual representa 2,5% do PIB e 
o déficit recorrente, 2,3%. Seriam ne-
cessários um superávit de 2,5% para 
estabilizar a dívida e um esforço fis-
cal de 5,8% do PIB”, pondera. 

Obstáculos como os crescen-
tes gastos com previdência e o fim 
do bônus demográfico, aliados à 
produtividade estagnada diante de 
outros mercados, impõem o en-
frentamento do desafio fiscal e uma 
renovação da política econômica. 
“Não há mais espaço para a eleva-
ção de tributos tampouco para 
uma agenda de teor populista. A 

ZEINA LATIF
Doutora em economia pela Universidade de 
São Paulo e economista-chefe da XP Inves-
timentos. Atuou em instituições como Royal 
Bank of Scotland, ING, ABN-Amro Real e HSBC. 
Escreve colunas semanais para o Broadcast da 
Agência Estado.

PREVISÕES DE ABRUCIO
A construção de um novo ciclo político, como o vigen-
te entre 1999 e 2013, é a base para uma transforma-
ção mais profunda do País. Porém, a crise só acaba 
com uma nova coalizão político-social, que consiga:

1 -  Ir além da polarização que toma contado País des-
de 2013

2 -  Montar uma agenda de democratização e republi-
canização do Brasil

3 -  Ter um programa reformista do Estado, que conci-
lie a preocupação do crescimento com o combate 
à desigualdade

PREVISÕES DE ZEINA
 � A reorientação da política econômica começa 

a render frutos

 � As condições econômicas em 2018 estarão mais 
sólidas. A campanha eleitoral será menos ruidosa

 � O eleitor mediano tem um perfil de centro e nova 
classe média tem perfil mais conservador

 � Temos um desafio fiscal é enorme. Não há mais 
espaço para elevação de tributos

 � Agenda para estímulo a ganhos de produtividade 
é complexa

 � Pragmatismo da classe política

 � Quem serão os novos líderes políticos?

lidade de segundo turno tende a 
moderar discursos e propostas com 
base na necessidade de alianças. 
“Com isso, há espaço para uma can-
didatura mais ao centro, capaz de 
reduzir as tensões, desde que conci-
lie o reformismo com uma proposta 
clara contra a crise social. É a base 
para uma transformação mais pro-
funda”, pontua.

AJUSTE FISCAL OBRIGATÓRIO
Zeina Latif, por sua vez, projetou 

o cenário sob uma ótica um pouco 
mais otimista, mas chamou atenção 
para as barreiras estruturais. Segun-
do ela, a atividade econômica en-
saia uma recuperação por causa da 
queda da inflação e da taxa de ju-
ros, da estabilização do mercado de 
trabalho e de crédito. “Além disso, a 
economia mundial está ganhando 
tração e de forma mais disseminada 
entre os países”, acrescenta.

No entanto, a promoção do 

Não há escolhas para o Brasil a 
não ser a de trabalhar pela solidez 
das condições econômicas. Caso 
contrário, a conta não fecha”

Zeina Latif,  
 XP Investimentos

sorte é que não há escolhas para o 
Brasil a não ser a de trabalhar pela 
solidez das condições econômicas, 
que podem contribuir para uma 
campanha eleitoral menos ruidosa. 
Caso contrário, a conta não fecha”, 
finaliza. A missão é mesmo hercúlea, 
mas necessária para que o país reto-
me os trilhos.
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Palestras rápidas marcam 
a Arena de Ideias 
A novidade ocupou parte da praça de conveniência, 
gerando trocas de experiência durante os intervalos

tico clínico de confiança. Desde o 
lançamento já foram realizadas mais 
de 4 mil consultas”, afirma. 

USO DA TECNOLOGIA PARA 
TORNAR OS SERVIÇOS 
INESQUECÍVEIS

Qual o futuro da farmácia e 
para onde ela pode ir? Foi com es-
ses questionamentos que Cassyano 
Correr iniciou sua apresentação. 
Para isso, é fundamental que o ges-
tor enxergue os serviços farmacêu-
ticos como uma nova era de negó-
cios. Uma das soluções à disposição 
do setor é o Clinicarx, software que 
possibilita uma gestão integral dos 
serviços farmacêuticos. Por meio de 
registros eletrônicos e algoritmos, os 
farmacêuticos têm acesso em tem-
po real à interpretação dos resulta-
dos do paciente e recomendações 
para encaminhamento médico, 
entre outros benefícios. O sistema 
reúne indicadores que estimulam 
a adesão de pacientes crônicos ao 
tratamento e permitem estipular 
metas de atendimento. 

GO: INDICADORES DA SUA 
FARMÁCIA NA PALMA DA MÃO

Co-fundador da Tegra, empresa 
de soluções para o varejo, William 
Polis iniciou sua palestra explican-
do como a produtividade no varejo 
varia de acordo com o tamanho da 

SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 
QUE GERAM RESULTADOS E 
MUDAM VIDAS

A coordenadora farmacêutica 
da Drogaria São Bento, Flavia Buai-
nain Thomazi França, fez uma ex-
planação sobre o programa de assis-
tência farmacêutica Saúde em Dia. 
Entre outras ações de destaque da 
rede está o  Cantinho Viva Diet & 
Light, que promove, todo dia 10 de 
cada mês, atividades especiais para 
quem tem diabetes ou faz dietas es-
peciais. “O programa tem como ob-
jetivo ajudar as pessoas a controlar 
melhor seus problemas de saúde, fa-
zendo uso seguro dos medicamen-
tos com o apoio de um farmacêu-

O Abrafarma Future Trends 
contou, pela primeira vez, 
com um novo espaço 
destinado à troca de in-

formações sobre assuntos pertinen-
tes ao canal farma. A Arena de Ideias 
foi concebida em forma de palestras 
curtas, com duração de 22 minutos, 
assuntos variados e dinâmicos du-
rante os intervalos do almoço. Foram 
oito apresentações sob a moderação 
de Olegário Araújo – especialista em 
varejo, pesquisador do GVcev da FGV 
e diretor da agência Inteligência do 
Varejo – e de Cassyano Correr, coor-
denador do programa de Assistência 
Farmacêutica Avançada da Abrafar-
ma. Confira as apresentações:

 � Apresentações de apenas 22 minutos contribuíram para dinamizar os debates
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empresa. Para isso, deve-se investir 
em gestão de operações, base do 
aplicativo GO, que oferece uma so-
lução para a gestão das operações 
de loja e impacta diretamente na 
qualidade, na performance e nas 
vendas do varejo. O app possui im-
plantação rápida e ajuda na preven-
ção de rupturas, endereçamento, 
organização de preço atualizado em 
gôndola, realização de consultas on-
line e classificação ABC.

COLABORADORES 
CONECTADOS NO MESMO 
AMBIENTE VIRTUAL

O consultor empresarial Pedro 
Dias, da CZ Brains, abordou uma 
grande questão que permeia o va-
rejo farmacêutico – como vender 
mais? Um dos grandes desafios é 
acabar com os ruídos de comuni-
cação e possíveis carências de in-
formação e treinamento. A solução 
vem com a ferramenta Prodtool, 
que padroniza as informações por 
meio de mensagens segmentadas 
de colaboradores, gestores, lojas de 
determinadas regiões, cargos, entre 
outras possibilidades. O aplicativo 
permite a realização de downloads 
úteis para a empresa, como lista de 
preços promocionais. Com ela, o 
gestor também pode armazenar e 
baixar conteúdos.

INTEGRAÇÃO REINVENTA A 
RELAÇÃO CLIENTE-FARMÁCIA

A diretora executiva das Far-
mácias Vale Verde, Ana Carolina 
Augusto, falou sobre a experiência 
de compra e dos serviços implan-
tada pela rede, que reinventou a 
relação entre o cliente e a farmácia. 
Seu modelo de loja-conceito ba-
niu o balcão do ponto de venda, 
com profissionais circulando pelo 
ambiente e oferecendo auxílio aos 
clientes. Os homens, por exemplo, 

tiveram todos os seus produtos 
concentrados em um ambiente. 
“Dessa maneira, atendemos a uma 
demanda do público masculino 
por mais praticidade no ponto de 
venda. As mulheres, ao contrário, 
valorizam um pouco mais o tráfe-
go pelos vários ambientes da loja.” 

SEUS PRÓXIMOS EXAMES 
LABORATORIAIS SERÃO EM 
UMA FARMÁCIA

O CEO e fundador da Hi Te-
chnologies, Marcus Figueiredo, 
apresentou o Hilab. O dispositivo 
portátil cabe na palma das mãos 
e permite a realização de dezenas 
de exames laboratoriais em poucos 
minutos, com a acurácia e quali-
dade de um exame tradicional. A 
novidade conta com o suporte de 
um laboratório próprio, em Curiti-
ba, que analisa o resultado e man-
da para o celular do farmacêutico 
e do paciente em no máximo 30 
minutos, dependendo do exame. 
O processo é realizado com a pun-
ção de uma a três gotas de sangue 
da ponta do dedo, depositadas em 
uma cápsula.

COMO AUMENTAR 
RESULTADOS POR MEIO 
DO DATA LAKE 

O economista Bernardo Cane-
do, do Ibope Inteligência, destacou 
o papel do gestor para incrementar 
os resultados via data lake – ar-
mazenamento bruto de todos os 
dados da empresa. O uso de tais 
informações coloca o consumidor 
como protagonista. O data lake aju-
da a conhecer o consumidor com 
base em programas de benefícios 
e recompensas. As informações co-
letadas de acordo com o perfil de 
compra possibilitam a criação de 
ofertas personalizadas, calculadas 
individualmente. “Somente uma 

base de dados estruturada permite 
plugar o cliente com o perfil de con-
sumo”, finaliza.

SHOPPERCRACIA: CRIANDO 
VALOR REAL PARA OS 
CLIENTES 

A sócia e fundadora da Connect 
Shopper, Fátima Merlin, esmiuçou o 
conceito de shoppercracia, que pro-
põe substituir a simples venda do 
produto por um modelo de entrega 
de serviços e soluções que atendam 
às necessidades do cliente. Para isso, 
é importante que os gestores nunca 
percam o foco em arquitetura e as-
pectos visuais, ambiente, interações 
sensoriais, diversão no processo de 
compra, interação do consumidor 
com os produtos e equipe, sorti-
mento e preço alinhado, operação 
sem falhas, ineditismo e inovação. 
Segundo ela, apenas três em cada 
dez varejistas farmacêuticos conhe-
cem, de fato, os hábitos dos clientes 
e mantêm uma base gerenciável que 
permite desenvolver ações direcio-
nadas e específicas. “Precisamos re-
fletir até que ponto temos o cliente 
no centro das decisões”, provoca.

 � Palestras revelaram interessantes soluções de TI para mudar a 
experiência de consumo
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“Vitalidade
é tudo na 
minha vida.”
Maria Fernanda
Cândido
Atriz

CHEGOU

Achevita traz soluções inovadoras, com excelência farmacêutica
e formatos diferenciados para quem busca saúde e vitalidade
sem abrir mão da praticidade.

Uma linha completa, com produtos para boa forma, saúde da
mulher, saúde óssea e articular, nutrição diária, saúde do coração
e saúde infantil.

Descubra toda a ciência por trás da vitalidade.
A ciência que oferece nutrição e bem-estar na vida real.

Achevita. Existe ciência na vitalidade. 

Conheça toda a linha em:
www.achevita.com.br
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A cada edição, o Abrafarma Future 
Trends atrai novas indústrias para 
exposição de produtos, serviços e 
soluções. Ocupando estandes ou 

em ações de ativação, os fornecedores fizeram 
dos corredores do congresso um espaço pro-
missor para a geração de parcerias e oportuni-
dades de negócios com o varejo. Não faltaram 
boas novidades para ampliar o mix nas gôndo-
las e aprimorar a gestão das farmácias.

O rol de expositores abrangia fabricantes 
de cosméticos, medicamentos e grandes la-
boratórios, indústrias especializadas nos seg-
mentos infantil, alimentício e em infraestrutura 
para pontos de venda. Mais uma vez as mar-
cas estavam concentradas em um só piso, o 
que tornou ainda mais dinâmicas as trocas de 
ideias e  informações. Confira a lista das empre-
sas e suas principais atrações:

Espaço privilegiado para 
os fornecedores
Indústrias geram intensa movimentação nos corredores e 
alinham novas oportunidades de parcerias com o varejo

Aché

A grande atração foi a apresentação do Inellare, um suple-
mento de cálcio em tablete mastigável, com tecnologia ex-
clusiva que libera micropartículas de cálcio no estômago e 
facilita sua dissolução. Produtos da linha de nutracêuticos, 
como o Svelim (boa forma) e o Cisberry (saúde da mulher), 
também mereceram destaque.

 ■ Fernanda Moscarelli,  gerente de trade marketing

 n (11) 97379-7503   
e fernanda.moscarelli@ache.com.br   
u www.ache.com.br
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Buzattos

A indústria especializada em mo-
biliários para a área da saúde parti-
cipou pela primeira vez do evento, 
mas já ostenta 25 anos de experiên-
cia em farmácias e drogarias. Seu 
processo 100% robotizado permite 
criar ambientes totalmente auto-
matizados e inteligentes na loja.

 ■ Camila Simão,  supervisora comercial

 n (31) 3358-3644  e camilasimao@buzattos.com.br 
u www.buzattos.com.br

Carta Fabril

A elegante linha de guardanapos Gran 
Finale, com folha dupla, despertou a 
atenção especialmente das redes que 
investem no modelo de assistência 
clínica nas farmácias. Além disso, a em-
presa lançou uma promoção das fral-
das Baby Looney Tunes e Looping, com 
seis unidades grátis em cada pacote.

 ■ Janili Moreira dos Santos,  marketing

 n (21) 2159-9200  e jmoreira@cartafabril.com.br 
u www.cartafabril.com.br

Cimed

Em sua terceira participação no 
congresso, a companhia res-
saltou o tema Brasilidade, em 
alusão ao patrocínio oficial à se-
leção brasileira de futebol. Tam-
bém deu início a uma ação para 
levar profissionais do setor para 
a Copa do Mundo na Rússia.

 ■ Gerson de Souza,  diretor executivo comercial

 n (19) 98200-4455  e gerson.souza@grupocimed.com.br 
u www.grupocimed.com.br

Coca-Cola

A marca exibiu e distribuiu seus 
novos lançamentos com foco na 
geração saúde. Foram os destaques 
a Coca-Cola Zero açúcar, com nova 
fórmula e sabor mais próximo ao 
original; e a Fanta Guaraná, 100% 
à base de guaraná da Amazônia e 
com menor quantidade de açúcar. 

 ■ Douglas de Andrade,  supervisor de eventos

 n (11) 98937-5580  e douglas.amsat@gmail.com 
u www.cocacola.com.br

Coty

A multinacional fran-
cesa, um dos três maio-
res players globais do 
setor de cosméticos, 
marcou presença no 
evento ao divulgar a di-
versidade de seu port-
fólio exclusivo para as 
redes varejistas.

 ■ Analicia Toledo,  diretora de trade marketing

 u www.coty.com

Biolab

A marca destacou as no-
vas embalagens do Acnase 
criadas para o público jo-
vem. O sedativo fitoterápi-
co Serenus e os complexos 
capilar Pantogar NEO e 
MEN foram outros pontos 
altos do estande.

 ■ Ana Paula Cruz ato,  gerente de trade marketing

 n (11) 3373-6291  e acruzato@biolabfarma.com.br 
u www.biolabfarma.com.br
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Dailus

Em sua segunda par-
ticipação no Abra-
farma Future Trends, 
a Dailus apresentou 
as linhas Nude, com 
batons cremosos, 
batons líquidos, es-
maltes e sombras, 
e Cat.

 ■ Claudio Roberto Tassinari,  gerente de trade marketing

 n (11) 2227-3333  e trade@dailus.com.br  u www.dailus.com.br

EMS

Os novos investimentos do laboratório 
brasileiro animaram o varejo. Um dos 
fatos mais recentes é a nova planta em 
Brasília, que se somará às de São Bernardo 
do Campo, Jaguariúna, Hortolândia e Ma-
naus. A companhia também intensificou 
aportes no segmento esportivo ao iniciar 
o patrocínio à equipe de vôlei do Taubaté.

 ■ Fellipe Granzotto,  supervisor de marketing

 n (19) 3887-9982  e fellipe.granzotto@ems.com.br   
u www.ems.com.br

Eurofarma

A terceira participação no con-
gresso esteve repleta de boas no-
tícias. Sete medicamentos estarão 
à disposição das redes até o fim de 
2017. Além disso, um investimen-
to de R$ 200 milhões foi destina-
do a uma nova planta em Montes 
Claros, no norte de Minas Gerais. 

 ■ Sandro Patti,  gerente de produtos

 n (11) 5090-8675  e sandro.patti@eurofarma.com.br  
u www.eurofarma.com.br

Eurofral

Uma das maiores fabricantes na-
cionais de fraldas, que já registrou 
crescimento de 40% em relação 
ao mesmo período de 2016, pres-
tigiou o Future Trends pela primei-
ra vez com direito a lançamento: 
as toalhas umedecidas Personali-
dade Baby com tampa flip flop. 

 ■ Walter Primo,  diretor comercial

 n (43) 3256-0805  e walter.primo@eurofral.com  
u www.eurofral.com.br

Exeltis 

A Exeltis chegou ao mercado bra-
sileiro em 2015 com o firme pro-
pósito de se tornar referência em 
saúde da mulher, tendo como car-
ros-chefes os suplementos reGene-
sis e Hemofolic. Como resultado, já 
cresceu 35% em comparação ao mesmo período do ano passado 
e promete mais cinco lançamentos até o fim de 2017.

 ■ Sandro Ricca,  diretor comercial

 u (11) 94548-4078  e sandro.ricca@exeltis.com  
u www.exeltis.com.br

Fini

Em sua segunda participa-
ção no Abrafarma Future 
Trends, apresentou o Cálcio 
+ Vitamina D, balas de gela-
tina de três sabores e livres 
de açúcares. A novidade es-
tará nas redes de farmácia a 
partir de dezembro.

 ■ Bruna Colodo,  analista de trade marketing

 n (11) 4589-6482  e brunacolodo@finiguloseimas.com.br  
u www.finistore.com.br
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Flormel

Uma das líderes no 
segmento de doces e 
sobremesas com zero 
adição de açúcar, a 
Flormel destacou dois 
novos bombons e três 
bolinhos sem corante 
e sem aroma artificial.

 ■ Tânia Veronez,  gerente de negócios,  vendas e marketing

 n (16) 99124-1234  e tania@flormel.com.br  
u www.flormel.com.br

Hypermarcas

Presença sempre marcan-
te no evento, a fabricante 
apresentou um trio de 
lançamentos para com-
bate às dores: a cápsula 
gel Alivium, o antigripal 
líquido Benegrip Multi e o 
Doril Enxaqueca. 

 ■ Gustavo Macedo Alves,  coordenador de trade marketing

 n (11) 99317-0629  e gustavo.macedo@hypermarcas.com.br  
u www.hypermarcas.com.br

Kuka

Pela terceira vez no congres-
so, a marca especializada em 
produtos para bebês apre-
sentou a nova linha de chu-
petas Soft Comfort – confec-
cionada em peça única, 100% 
silicone, com bico redondo e 
quatro opções de cores.

 ■ Rafael Martins,  gerente comercial

 n (11) 97630-2908  e comercial@kuka.com.br  
u www.kuka.com.br

Linea

Os participantes tiveram 
a oportunidade de apre-
ciar o chá branco da li-
nha Up, refrescando ain-
da mais seu dia. O novo 
adoçante em comprimi-
do foi outra novidade 
exposta no evento.

 ■ Cleyton Bergamasco,  gerente de trade

 n (11) 99119-2230  e cleyton.bergamasco@lineaalimentos.com.br   
u www.lineaalimentos.com.br

Merck

A indústria anunciou novos projetos 
para expansão no mercado de genéricos, 
além do aumento da capacidade produ-
tiva da planta do Rio de Janeiro. Também 
celebrou o fato de o Glifage XR, voltado 
ao tratamento do diabetes, ser o medica-
mento mais prescrito no Brasil dentro do 
programa Farmácia Popular.

 ■ Fausto Viana,  diretor comercial

 n (11) 3346-9140  e fausto.viana@merckgroup.com  
u www.merck.com.br

Metalfarma 

Patrocinadora da barraca de 
churros, a Metalfarma apre-
sentou com exclusividade 
seu novo vídeo institucional 
e um showroom interativo 
em 360º, para apresentação 
do portfólio mobiliário para 
farmácias e drogarias. 

 ■ Camila Dalmedico,  gerente de marketing

 n (19) 3469-1619  e camila.mkt@metalfarma.com.br  
u www.metalfarma.com.br
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Monster Energy

Presente nas áreas de relaciona-
mento do congresso, a Monster 
Energy esteve em peso para dis-
tribuir bebidas aos participantes. 
O evento também proporcionou 
a prospecção de negócios para 
possível distribuição de produtos 
em franquias e drogarias.

 ■ Angélica Gonçalves 

 n (11) 99835-2168  e angelica.goncalves@monsterenergy.com   
u www.monsterenergy.com

Neopan

Líder no mercado de mamadeiras, 
chupetas, fraldas e mordedores, a 
Neopan, em seu terceiro congres-
so, divulgou a linha de puericultura 
leve – com destaque para as canecas 
e squeezes da linha Copo Letras. Os 
novos copos antivazamento também 
estiveram em evidência no estande.

 ■ Ricardo Morilla,  gerente comercial 

 n (11) 3386-5555  e ricardo@neopan.com.br  
u www.neopan.com.br

Novo Nordisk

O destaque ficou por con-
ta da Novofine, inédita 
injeção para aplicação de 
insulina. Produtos estraté-
gicos como Novolin, Victo-
za, Saxenda, Tresiba e No-
voRapid também foram o 
foco da Novo Nordisk.

 ■ Caio Campos,  gerente de marketing

 n (11) 95318-1548  e cicm@novonordisk.com  
u www.novonordisk.com.br

P&G

Em sua segunda participação no 
evento, a marca ressaltou a divisão 
de tratamento capilar, responsável 
por 15% do volume de negócios e 
que contempla linhas como a de 
cachos hidrovitaminados da Pan-
tene. Também foram destacadas as 
novas linhas pró-saúde da Oral-B. 

 ■ Wesley Martins,  diretor comercial

 n (11) 99782-6153  e martins.w@pg.com  
u www.descubrapg.com.br

Prati-Donaduzzi 

A expressiva audiência do ano passa-
do motivou a companhia para a se-
gunda participação no congresso. O 
estande passou de 9 m² para 20 m², 
um vídeo promocional foi produzido 
com exclusividade e o quórum de 
representantes da marca foi recorde, 
com direito a altos executivos.

 ■ Lucas Angnes,  gerente de marketing 

 n (45) 2103-1053  e lucas.angnes@pratidonaduzzi.com.br  
u www.pratidonaduzzi.com.br

Reckitt Benckiser 

As linhas da divisão de preser-
vativos, adquirida pela com-
panhia no ano passado, esti-
veram em destaque. A Reckitt 
também focou na divulgação 
do novo Lufta Gastro Pro, in-
dicado para tratamentos con-
tra o refluxo, além das linhas 
 Luftal, Dermodex e SBP.

 ■ Ricardo Cano,  diretor comercial

 n (11) 3783-7035  e ricardo.cano@rb.com.br  u www.rb.com.br
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Sandoz 

Em seu segundo ano no Fu-
ture Trends, a Sandoz refor-
çou presença por meio de 
um estande com mais do 
que o dobro do tamanho de 
2016. Em 20 m², encontrou o 
espaço sob medida para no-
vos negócios com o varejo.

 ■ Carolina Pardo,  gerente de marketing

 n (11) 97662-6840  e carolina.pardo@sandoz.com  
u www.sandoz.com.br

Sanofi

A Sanofi montou dois estan-
des, um com dois andares e ou-
tro para servir café e salgados 
aos visitantes. O espaço total 
ocupado, de 160 m², propor-
cionou uma ampla e produtiva 
interação com os participantes.

 ■ Rodrigo Cortezia,  analista de relacionamento 
com clientes especiais

 n (11) 99226-2894  e rodrigo.cortezia@sanofi.com  
u www.sanofi.com.br

Sundown Naturals

Além do lançamento 
das linhas de vitaminas 
D3 e COQ-10, a Sundo-
wn Naturals reservou 
espaço para o Fish Oil 
Omega Premium e exi-
biu a nova campanha 
publicitária.

 ■ Dalmario Silva,  diretor comercial 

 n (11) 3297-1786  e dalmario@sundownvitaminas.com.br  
u www.sundownvitaminas.com.br

Sunstar 

A companhia exibiu 
o portfólio renovado 
de artigos para higie-
ne bucal. Mas a prin-
cipal novidade, sem 
dúvidas, foi a recente 
aquisição de licenças 
da Disney.

 ■ Adriana Grijo,  gerente de produtos

 n (11) 94502-2878  e adriana.grijo@br.sunstar.com  
u www.sunstar.com

Vult 

Os serviços de maquia-
gem arrebataram as 
mulheres participan-
tes do congresso. Essa 
atração acabou sendo 
o pretexto ideal para 
realçar a divulgação 
dos sticks de contorno 
e do Batom Matte.

 ■ Murilo Reggiani,  sócio-fundador

 n (11) 4736-8290  e murilo@vult.com.br  u www.vult.com.br

Zodiac

Enquanto difundia o programa 
de apoio ao tratamento Viver 
Zodiac, que oferece benefícios 
na compra de medicamentos 
prescritos, a farmacêutica deu 
ênfase aos medicamentos das 
marcas Pyridium e Luciara, além 
das linhas Urogin e Dor Osteo. 

 ■ Robson Américo,  gerente de contas 

 n (11) 5501-5555  e robson.americo@zodiac.com.br  
u www.zodiac.com.br
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Relacionamento e 
integração em alta
Uma perfeita harmonia entre networking e troca de 
conhecimentos. O canal farma provou, mais uma vez, 
estar unido no caminho da excelência. Confira alguns 
dos momentos do congresso
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Varejistas ressaltam o poder 
da integração setorial
Sobraram elogios à quarta edição do congresso, graças ao nível dos 
debates, à seleção dos temas e, sobretudo, à possibilidade única 
de integrar todo o setor em uma grande rede de conhecimentos e 
oportunidades. Confira os depoimentos dos CEOs e executivos das 
maiores varejistas do país.

O Abrafarma Future Trends proporciona novas experiências de mercado, além de uma excelente sinergia entre 
redes e fornecedores. Em cada edição, percebemos quanto tem evoluído a qualidade das palestras, dos debates e 
expositores parceiros. Com este grandioso evento, todos ganham”

 � Alex Sandro A. Pereira, gerente administrativo da Drogaria Minas-Brasil

É clara a preocupação da Abrafarma em dar suporte intenso e direto aos 
associados e seus profissionais, por meio de palestras, fóruns e debates, 
que discutem a contribuição efetiva das farmácias para a sociedade. O 
verdadeiro sucesso do Abrafarma Future Trends está em ultrapassar a 
barreira das discussões realizadas, pois vemos a concretização de ações”

 � Alexandre Maeoka, diretor administrativo das Drogarias Nissei

O maior evento do varejo farmacêutico na América. Discussões relevantes 
para o setor, palestras e fóruns que nos colocaram em contato com as 
inovações do mercado global. Destacamos a importância do Encontre 
o Varejista, que possibilitou grandes negociações. Parabéns à Abrafarma 
pela iniciativa e organização!”

 � Alexandre Matar, presidente da Farmácia Indiana
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O evento superou as edições anteriores, promoveu uma melhor 
integração entre os participantes, e trouxe para a realidade brasileira as 
tendências e inovações do segmento farmacêutico. Como destaque, 
cito a Arena de Ideias, que trouxe painéis interativos com casos de 
sucesso e temas voltados para as áreas de tecnologia e inovação”

 � Aline Souza, diretora de marketing da Drogaria Moderna

O evento abriu um importante espaço para a troca de informações e 
experiências entre as indústrias e o varejo farmacêutico, além de um 
amplo conteúdo, com temas atuais e relevantes para o crescimento 
do nosso negócio. A convivência com os parceiros e com a própria 
concorrência também foi muito enriquecedora” 

 � Armando Ahmed, presidente da Drogaria Venancio

Mais uma vez, o Abrafarma Future Trends superou nossas expectativas. 
O espaço promoveu uma integração e uma proximidade ainda maior 
da indústria com as redes, o que nos permitiu conhecer grandes 
tendências e soluções inovadoras, além de podermos iniciar boas 
parcerias. O evento gerou debates de temas relevantes para o futuro, 
fazendo o mercado se movimentar”

 � Ana Carolina Augusto, CEO da Farmácias Vale Verde

Tivemos acesso e contato com os principais players globais, além de 
atualizações sobre as tendências e lideranças mundiais, o que nos permite 
rever nossa visão sobre o negócio e oxigenar nossas ideias. Evento 
simplesmente imperdível!”

 � Cauê Cardoso, CEO da Drogaria Mais Econômica

Trata-se do melhor e maior evento do setor farmacêutico da 
América, que mobiliza toda a indústria farmacêutica. Para nós, foi 
uma oportunidade muito valiosa e proveitosa. E ficamos ainda 
mais otimistas com a possibilidade de as vacinas se tornarem uma 
realidade nas farmácias em curto prazo, que mudará por completo o 
acesso dos brasileiros à saúde”

 � Edvaldo Neves, diretor-presidente da Redepharma
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Nós, farmacêuticos, podemos ver na prática como os serviços clínicos 
mudam a vida das pessoas e ajudam no controle de problemas de saúde. 
A farmácia será o primeiro atendimento de saúde e estou muito feliz por 
viver esse momento, essa revolução que não é mais silenciosa”

 � Flavia Buainain, coordenadora farmacêutica da Drogaria São Bento

O evento ajudou a ilustrar como a aplicação de vacinas nas farmácias será 
um serviço complementar essencial para a população, que desafogará a 
rede pública. Muitos vão preferir pagar menos na farmácia a comparecer 
a uma clínica. Isso representa uma oferta maior para os brasileiros, a 
exemplo do que acontece com sucesso nos Estados Unidos”

 � Luiz Marcos Caramanti, diretor-presidente da Farma Ponte

O Abrafarma Future Trends é uma grande oportunidade para nos atualizarmos 
com palestrantes de renome, trocarmos conhecimentos com outras redes e 
principalmente, de forma democrática, termos um espaço para apresentar ao 
mercado nossos planos comerciais e fomentar novos negócios”

 � Ivan Teixeira, diretor comercial da Farmácia Permanente

A Abrafarma, mais uma vez, mostrou capacidade de organização e 
mobilização e reforçou seu protagonismo na condução das transformações 
necessárias para a evolução do setor. O Abrafarma Future Trends firma-se 
como o melhor evento do segmento”

 � Ivan Engel, diretor comercial do Grupo D1000 (Drogasmil, Farmalife e Rosário)

Mais uma vez, a força do setor farmacêutico foi traduzida pelo Abrafarma 
Future Trends. A ampliação e a qualidade dos expositores, com estandes 
exclusivos, lançamentos e inovações, completaram o sucesso absoluto do 
nosso congresso”

 � Jian Giroto, diretor comercial da Drogaria FarmaBem

A pesquisa do Ibope apresentada no evento referendou o compromisso 
do varejo farmacêutico de oferecer um novo serviço em um ambiente 
seguro, tranquilo e com profissionais capacitados, ampliando o acesso 
da população às vacinas e contribuindo para um Brasil mais saudável”

 � Leandro Pereira, diretor administrativo-financeiro de A Nossa Drogaria
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O Abrafarma Future Trends nos impulsiona a olhar para 
o futuro de maneira ainda mais estratégica. Reunir os 
executivos dos principais players e nossos fornecedores é 
enriquecedor para traçar os próximos passos da companhia”

 � Marcelo Doll, presidente do Grupo DPSP

A pesquisa Ibope trouxe segurança e veio confirmar o que já 
esperávamos. O mercado farmacêutico precisa seguir o caminho da 
inovação, e a assistência farmacêutica, em especial as vacinas, é uma saída. 
Isso traz economia para o consumidor e é uma forma de ajudar quem 
tem dificuldade. Com as farmácias, o paciente terá acesso facilitado aos 
serviços de saúde”

 � Manoel Viguini, diretor comercial da Drogaria Santa Lúcia

Novamente, o evento permitiu a discussão e atualização de questões 
estratégicas.  Conhecemos práticas adotadas no mercado local e 
global, que incentivaram a reflexão e a preparação para as tendências. 
Foi excelente confraternizar com parceiros de negócio, fomentando o 
desenvolvimento e o estreitamento da relação comercial”

 � Marcelo Mendes, diretor executivo de operações do Grupo Dimed/Panvel

Gostaria de parabenizar a entidade pela excelência no planejamento e 
execução do encontro. Foram três dias com uma agenda abrangente 
e diversificada de reuniões, debates com especialistas, convidados 
internacionais e autoridades. Foi uma chance única de trocar ideias, 
discutir temas de relevância para o setor e conhecer soluções inovadoras 
para o dia a dia” 

 � Marcilio Pousada, presidente da Raia Drogasil

É gratificante atestar como as redes estão se estruturando para o futuro 
do varejo farmacêutico. Estamos promovendo uma revolução ao atuar 
como agentes multiplicadores da saúde brasileira, tentando diminuir as 
mazelas do povo. Com a farmácia sendo esse ponto focal e o primeiro 
atendimento, levamos mais acesso à saúde para a população”

 � Mário Queirós, presidente das Farmácias Pague Menos
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A cada ano que passa, o evento está melhor, com mais participantes, mais 
informações e sempre possibilitando encontrar parceiros e fornecedores. É 
um orgulho para nós verificarmos, em cada ano, o sucesso do Abrafarma 
Future Trends aumentar. Parabenizamos o Sergio Mena Barreto e toda a 
equipe que faz deste evento o melhor do varejo das Américas”

 � Modesto Araujo, presidente da Drogaria Araujo

A edição deste ano superou as expectativas e foi uma das melhores de 
que participamos. Além da disposição dos estandes de fornecedores e 
parceiros, que possibilitou uma maior interação entre indústria e varejo, 
os temas foram muito bem escolhidos e assertivos. Foram dois dias de 
programação intensa e muito valiosa para os participantes”

 � Renato Garcia, diretor da Unidade de Negócios da Drogão Super

É o primeiro ano que participamos desse grandioso evento, que 
correspondeu a todas as nossas expectativas, pelos temas abordados, pela 
possibilidade de conhecimento, troca de informação e pelas tendências 
globais que em breve estarão no Brasil. Todo esse conteúdo nos prepara 
para o futuro. Só tenho a agradecer por integrar uma entidade que 
representa tão bem o segmento”

 � Pedro Brair, presidente das Farmácias São João

A Abrafarma organizou, mais uma vez, com excelência o congresso, 
fomentando debates relevantes para o presente e futuro do setor.  A 
oportunidade de compartilhar estratégias, planos e tendências com os 
parceiros no Encontre o Varejista foi novamente um dos destaques”

 � Rodrigo Pizzinatto, diretor comercial e marketing da Extrafarma

Idealizar o Abrafarma Future Trends é uma iniciativa que merece nossos 
parabéns. O setor farmacêutico precisa, cada vez mais, desse evento para 
aproximar as grandes redes dos fabricantes. Isso facilita negociações e 
promove o crescimento rumo a novas perspectivas de mercado” 

 � Ricardo Cançado, diretor comercial da Rede Drogal

Revista Excelência Abrafarma     81

ABRAFARMA FUTURE TRENDS | IMPRESSÕES



 � Anúncio das ações para 2018 teve a adesão das principais lideranças da indústria

A concepção do Business 
Club, principal platafor-
ma de marketing, qua-
lificação e eventos da 

Abrafarma, teve início em 2015. 
Mas a cada ano a entidade procu-
rou aprimorá-lo com um objetivo 
claro: intensificar o relacionamento 
e a rede de oportunidades de ne-
gócios entre o varejo e as principais 
indústrias farmacêuticas, empresas 
de tecnologia, de inteligência de 
mercado e ligadas à área de saúde. 
Para 2018, já está previsto um amplo 
calendário de atividades.

Realizado no fim de outubro na 
capital paulista, o anúncio das ações 
programadas para o próximo ano 
mobilizou mais de 120 diretores, ge-
rentes e profissionais. Uma das no-
vas plataformas de relacionamento 
é o Showcase Abrafarma, que acon-
tecerá pela primeira vez em 2018, 
com frequência a cada dois anos. O 
evento se revezará com outra ação 
de grande impacto e integração – o 
Abrafarma Weekend Experience –, 
que congrega lideranças das redes 
de farmácias e os principais diri-
gentes do setor em quatro dias de 
imersão, regados a treinamentos, 
seminários e descontração.

“O Showcase Abrafarma é um 
espaço em que os parceiros co-
merciais poderão apresentar novos 

Plataforma de marketing 
para integrar o setor
Iniciativa é respaldada por um amplo calendário de 
eventos de relacionamento com parceiros comerciais

produtos, serviços e estratégias para 
as áreas de compras e de marketing 
das nossas associadas, além de inte-
ragir de forma privativa com os prin-
cipais players do varejo farmacêuti-
co”, ressalta Barreto. O novo evento 
terá dois dias de duração e contará 
com expositores e palestrantes.

A maior feira e congresso do se-
tor, o Abrafarma Future Trends, tam-
bém ganhará nova estrutura para 
atender à crescente demanda de no-
vos expositores e participantes. Em 
2018, o evento será realizado nos dias 
4 e 5 de setembro. Já o programa de 
qualificação de altos executivos – o 
Master Class Abrafarma – terá a se-
gunda edição no próximo ano, com 

renomados palestrantes internacio-
nais e foco em tecnologia. 

Outra novidade é o lançamen-
to do programa Quero Mais Saúde, 
com 52 edições anuais no canal do 
YouTube. Dedicado a temas rela-
cionados à saúde e ao bem-estar 
dos brasileiros, cada programa terá 
15 minutos de duração e muitas 
entrevistas com personalidades do 
setor. Estão agendados ainda qua-
se uma dezena de etapas do Road 
Show Care Center pelo Brasil, de-
dicadas ao conceito de assistência 
farmacêutica avançada; duas mis-
sões técnicas internacionais, para a 
Rússia e a China; e o jantar anual de 
confraternização.
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Redes em cada 
canto do país

 J SUL

 � Paraná (PR):  Drogarias Nissei 
• Drogarias Pacheco • Farmácias 
Vale Verde • Farmácias Pague 
Menos • Farmácias São João 
• Panvel • RD - Gente, Saúde 
e Bem-Estar

 � Santa Catarina (SC):  Drogarias 
Nissei • Farmácias Pague 
Menos • Farmácias São João 
• Panvel • RD - Gente, Saúde 
e Bem-Estar 

 � Rio Grande do Sul (RS):  
Drogaria Mais Econômica 
• Farmácias Pague Menos 
• Farmácias São João • Panvel 
• RD - Gente, Saúde e Bem-Estar

 J REGIÃO NORTE

 � Acre (AC):  Farmácias Pague Menos
 � Amapá (AP):  Extrafarma • Farmácias 

Pague Menos
 � Amazonas (AM):  Drogaria Farmabem 

• Farmácias Pague Menos
 � Pará (PA):  Extrafarma • Farmácias Pague Menos
 � Rondônia (RO):  Drogaria Farmabem 

• Farmácias Pague Menos
 � Roraima (RR):  Farmácias Pague Menos
 � Tocantins (TO):  Extrafarma • Farmácias Pague 

Menos • RD - Gente, Saúde e Bem-Estar

 J CENTRO-OESTE

 � Distrito Federal (DF):  Drogarias 
Pacheco (Grupo DPSP) • Farmácias 
Pague Menos • RD - Gente, Saúde 
e Bem-Estar • Rosário (d1000)

 � Goiás (GO):  Drogarias Pacheco 
(Grupo DPSP) • Farmácias Pague 
Menos • RD - Gente, Saúde e Bem-
Estar • Rosário (d1000)

 � Mato Grosso (MT):  Drogaria São 
Bento • Farmácias Pague Menos 
• RD - Gente, Saúde e Bem-Estar • 
Rosário (d1000)

 � Mato Grosso do Sul (MS):  
Drogaria São Bento • Farmácias 
Pague Menos • RD - Gente, Saúde 
e Bem-Estar • Rosário (d1000)
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 J NORDESTE

 � Maranhão (MA):  Extrafarma • Farmácias 
Pague Menos

 � Piauí (PI):  Extrafarma • Farmácias Pague Menos
 � Rio Grande do Norte (RN):  Extrafarma 

• Farmácia Permanente • Farmácias Pague 
Menos • RD - Gente, Saúde e Bem-Estar

 � Ceará (CE):  Extrafarma • Farmácias Pague 
Menos • RD - Gente, Saúde e Bem-Estar

 � Paraíba (PB):  Drogaria São Paulo (Grupo DPSP) 
• Extrafarma • Farmácia Permanente • Farmácias 
Pague Menos • RD - Gente, Saúde e Bem-Estar 
• Redepharma

 � Bahia (BA):  Drogaria São Paulo (Grupo DPSP) 
• Extrafarma • Farmácia Indiana • Farmácia 
Permanente • Farmácias Pague Menos 
• RD - Gente, Saúde e Bem-Estar

 � Pernambuco (PE):  Drogaria São Paulo (Grupo 
DPSP) • Extrafarma • Farmácia Permanente 
• Farmácias Pague Menos • RD - Gente, Saúde e 
Bem-Estar

 � Alagoas (AL):  Drogaria São Paulo (Grupo DPSP) 
• Farmácia Permanente • Farmácias Pague 
Menos • RD - Gente, Saúde e Bem-Estar

 � Sergipe (SE):  Farmácias Pague Menos 
• RD - Gente, Saúde e Bem-Estar

 J SUDESTE

 � Espírito Santo (ES):  Drogarias 
• Pacheco (Grupo DPSP) • 
Farmácia Indiana • Drogaria Santa 
Lúcia • Farmácias Pague Menos 
• RD - Gente, Saúde e Bem-Estar

 � Minas Gerais (MG):  Drogão Super 
• Drogaria Araujo • Drogaria 
Minas-Brasil • Drogaria São Paulo 
(Grupo DPSP) • Drogarias Pacheco 
(Grupo DPSP) • Farma Ponte 
• Farmácia Indiana • Farmácias 
Pague Menos • RD - Gente, 
Saúde e Bem-Estar 
 

 � Rio de Janeiro (RJ):  A Nossa 
Drogaria • Drogaria Moderna 
• Drogaria Venancio • Drogaria São 
Paulo (Grupo DPSP) • Drogarias 
Pacheco (Grupo DPSP) • Drogasmil 
(d1000) • Farmalife (d1000) 
• Farmácias Pague Menos • RD - 
Gente, Saúde e Bem-Estar

 � São Paulo (SP):  Drogão Super 
• Drogaria Moderna • Drogaria São 
Paulo (Grupo DPSP) • Drogarias 
Nissei • Extrafarma • Farma Ponte 
• Farmácias Pague Menos • Panvel 
• RD - Gente, Saúde e Bem-Estar 
• Rede Drogal

Revista Excelência Abrafarma 85

ASSOCIADAS



DROGÃO SUPER

Servir com paixão, inspirar a vida, promover saú-
de e autoestima de corpo e alma é o compromisso 
da A Nossa Drogaria, com 29 lojas nos principais 
pontos do Rio de Janeiro. Um varejo de verdade, 
obstinado pelo nível de serviço e excelência na exe-
cução no ponto de venda. 

A rede participa intensamente da revolução 
silenciosa da farmácia brasileira, investindo no 
acesso à saúde da população e inaugurando a era 
da prevenção com a aplicação de vacinas. Tem como 

crença ser protagonista em prover acesso à saúde 
e ajudar na adesão ao tratamento com os serviços 
farmacêuticos oferecidos em suas lojas. 

Acreditando que, juntos, podemos construir uma 
sociedade melhor, a companhia implantou o pro-
jeto Doe Seu Troco, que tem como objetivo ser um 
canal de doações de seus clientes para o IncaVolun-
tário, área de ações voluntárias do Instituto Nacio-
nal do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), 
localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro. 
Pequenas contribuições podem ajudar muitas pes-
soas a ter uma vida melhor!

Reconhecida pela produtividade de suas lojas, A 
Nossa Drogaria hoje ocupa um lugar de destaque 
no cenário nacional, sendo a segunda maior venda 
por m² do Brasil. 

Uma empresa em expansão, que investe forte 
em seus mais de 900 colaboradores e em sua infra-
estrutura, garantindo assim um desenvolvimento 
sólido e seguro.

Apaixonada pelo que faz, a Nossa Drogaria é um 
parceiro que garante a execução do que é combina-
do e um caminho certo para o sucesso de vendas.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  A NOSSA DROGARIA 
Número de lojas:  29
Números de colaboradores:  909
Estado atendido:  RJ
Endereço:  Rua José de Alvarenga, 378, Duque de 
Caxias (RJ) - CEP 25020-140

 J CONTATOS:

Telefone:  (21) 3214-7800
Website:  www.anossadrogaria.com.br
E-mail:  anossadrogaria@anossadrogaria.com.br
Facebook:  www.facebook.com/anossadrogaria
Instagram:  @anossadrogaria

Há mais de meio século no mercado farmacêu-
tico, o Drogão Super é uma das maiores redes de 
drogaria do país. Desde a fundação de sua primeira 
unidade, em 5 de fevereiro de 1961, no centro de 
Ribeirão Preto, a empresa não parou mais de cres-
cer. São 56 anos de trabalho, 72 lojas em 17 cidades 
nos estados de São Paulo e Minas Gerais e cerca de 
900 colaboradores diretos.

“O Drogão Super atende mais de 600 mil clientes 

por mês, cresce acima da concorrência e destaca-se 
pela qualidade dos pontos nas cidades onde atua”, 
afirma o diretor Renato Garcia. A rede mantém um 
amplo programa de treinamento, com cursos mi-
nistrados pelos farmacêuticos da rede, reuniões e 
eventos motivacionais. O objetivo é oferecer conhe-
cimento, educar e formar profissionais preparados 
para atuar neste mercado tão competitivo.

“São cursos e bolsas de estudos para graduação 

dos funcionários, garantindo e incentivando seu 
aperfeiçoamento. Este trabalho reflete diretamen-
te no atendimento prestado à população”, destaca 
Garcia. Ações transformadoras como esta constru-
íram os alicerces do Drogão Super e estabeleceram 
seu posicionamento:  A gente quer você bem.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Drogan Drogarias Ltda
Número de lojas:  72
Número de colaboradores:  900
Estados atendidos:  SP e MG
Endereço:  Av. Castelo Branco, 697, Bairro Lagoinha 
- CEP 14095-901

 J CONTATOS:

Telefone:  (16) 3603-0183
E-commerce:  www.drogaosuper.com.br
E-mail:  contato@drogaosuper.com.br 

A NOSSA DROGARIA
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DROGARIA FARMABEM

DROGARIA ARAUJO

Referência no Brasil pelo pioneirismo, inovação e 
destacada pela sua liderança no mercado mineiro, a 
Araujo hoje detém 50% de market share (IMS) nas 
áreas onde atua. Pioneira no modelo de drugstore, 
reconhecida pelos serviços inovadores e com um 
mix de mais de 18 mil itens, a Araujo alcança um 
faturamento médio por loja que é o dobro das redes 

associadas à Abrafarma. 
O novo Centro de Distribui-

ção, localizado no principal 
entroncamento logístico de 
Minas Gerais, com área de 32 
mil m2 e operação semiauto-
matizada, é um marco para a 
empresa, que agora garantirá 
uma logística eficiente de 
650 lojas, dando condições 
para uma expansão estru-
turada nos próximos anos. A 
inauguração de novas lojas 

em todo o estado permite o desenvolvimento de re-
giões ainda não exploradas e amplia o faturamento 
da indústria, possibilitando tornar Minas Gerais o 
segundo maior mercado do varejo farmacêutico na-
cional. Para isso, a Araujo busca, em 2018, ampliar 
em 20% sua base de loja e alcançar um faturamen-
to de R$ 2,1 bilhões.

Com 112 anos de fundação, uma gestão moder-
na, valores sólidos, qualidade e atenção aos deta-
lhes em tudo que faz, a Araujo tem controle do seu 
futuro e uma atuação consolidada para seu cresci-
mento sustentável. 

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Drogaria Araujo S.A.
Número de lojas:  240
Número de colaboradores:  8 mil
Estados atendidos:  Minas Gerais e todo o Brasil 
por meio do araujo.com.br
Endereço:  Escritório Central - Rua Curitiba, 327, 
Centro, Belo Horizonte

 J CONTATOS:

Telefones:  (31) 3270-5000 ou 0300 3131 010
Website:  www.araujo.com.br

Com a proposta de oferecer muito mais do que 
saúde, a Drogaria FarmaBem tem sua trajetória 
marcada pelo compromisso de promover bem-es-
tar e qualidade de vida para seus clientes. Há mais 
de 20 anos no mercado varejista, a rede conta atu-
almente com mais de 60 lojas nos principais pontos 
comerciais das cidades de Manaus e Porto Velho.

Em toda sua história, a Drogaria FarmaBem sem-
pre esteve atenta às necessidades de seus clientes, 
buscando oferecer-lhes o melhor em atendimento 
e serviços. Também in-
veste em tecnologia, de-
senvolvendo estratégias 
voltadas para modernida-
de e visibilidade das lojas. 
Além de medicamentos, 
dispõe de um amplo mix 
de produtos de higiene, 
beleza e alimentos funcio-
nais, destacando-se entre 
as melhores e, com isso, 

garantindo espaço no mercado tão competitivo.
A Drogaria FarmaBem busca constantemente 

a excelência, orientada pelos princípios éticos dos 
seus fundadores. Mantém firme sua missão e seus 
valores, ao cumprir os requisitos e regulamentações 
aplicáveis, atuar em parceria com os seus prestado-
res e fornecedores, conquistar cada vez mais a con-
fiança da classe médica e proporcionar a satisfação 
dos seus consumidores, justificando assim sua lide-
rança no mercado farmacêutico da região.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  SB Comércio Ltda
Número de lojas:  66
Número de colaboradores:  1.335
Estados atendidos:  AM e RO
Endereço:  Av. Djalma Batista, 4.300, Flores, 
Manaus (AM) - CEP 69.050-010

 J CONTATOS:

Telefone:  (92) 2123-3535
Coordenador farmacêutico:   
Tatiana Lima  
(92) 3214-5967
Gerente de compras:   
Miriam Melo 
(92) 2123-3520
Website:  www.farmabem.com.br
Instagram:  @drogariasfarmabem
Facebook:  Drogaria FarmaBem 
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A Drogaria Mais Econômica é 
uma empresa gaúcha fundada 
em 1991 na cidade de Canoas, 
com diversas lojas distribuídas 
no Rio Grande do Sul. Dessa for-
ma, consolida-se como uma das 
maiores redes de drogarias da 
Região Sul do país.

A rede tem 55 lojas e mais de 
350 profissionais, com décadas 
de experiência no atendimento 
aos clientes. O centro de distri-
buição de mais de 7 mil m² tem 
capacidade para atender até 250 pontos de venda e 
absorver a expansão que está nos planos da empre-
sa para os próximos anos. 

Cuidar dos clientes e buscar sempre uma solução 
para todos os aspectos de uma vida mais saudável 
é o que move a rede e faz seus profissionais acor-
darem todo dia para trabalhar com um sorriso no 

rosto. Seu time é seu principal ativo.
A Mais Econômica busca sempre superar as ex-

pectativas de quem entra em suas unidades. É sinô-
nimo de economia e de proximidade, tanto pela sua 
capilaridade de lojas como pelo seu atendimento.

Farmácias Mais Econômica, economia faz bem 
todo dia.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Drogaria Mais Econômica S/A
Número de lojas:  55
Número de colaboradores:  mais de 350
Estado atendido:  Rio Grande do Sul
Endereço:  Rua Berto Círio, 535, São Luís, 
CEP 92420-030, Canoas (RS)

 J CONTATOS:

Telefone:  (51) 3511-6755
Coordenador farmacêutico:  Tarso Bertolini
Relacionamento com a indústria:  
André Cardoso (vice-presidente)
Website:  http://maiseconomica.com.br
E-mail:  compras@maiseconomica.com.br
Redes sociais:  
www.facebook.com/farmaciasmaiseconomica/

Fundada em 1958 e com 59 anos de história, a 
Drogaria Minas-Brasil é a maior rede de farmácias 
do norte de Minas Gerais, com 34 lojas na região. 
Emprega, direta e indiretamente, mais de 1.100 
pessoas, sendo a empresa que apresenta a maior 
venda por m², por funcionário e por loja do país. 

Essa história de sucesso é também uma história 
de pioneirismo e compromisso com o cliente. Quan-
do o assunto é inovação e serviços, que tornam a 

vida do cliente melhor, a Drogaria Minas-Brasil che-
ga sempre na frente:  o primeiro plantão 24 horas 
da cidade, assim como o primeiro telemarketing e 
também a primeira drogaria do norte de Minas com 
serviço de drive thru. 

Outro princípio que norteia suas ações é a ma-
nutenção de uma imensa variedade de produtos – 
mais de 15 mil itens –, de forma a atender a todas 
as necessidades de seus consumidores. Concen-
trando seus esforços sempre em saúde, bem-estar, 
acessibilidade e na comodidade de seus clientes, a 
rede desenvolveu a loja virtual, com absoluta segu-
rança, preços diferenciados e rapidez na entrega.

Sua estratégia está focada em construir o re-
conhecimento por meio da conquista de novos 
clientes e de uma agressiva política de preços 
baixos, com descontos que variam de 20% a 90%. 
Destaca-se ainda por valores imbatíveis em artigos 
de perfumaria, higiene e beleza. Dessa forma, vem 
garantindo a fidelidade e um relacionamento que 
ultrapassa o aspecto econômico.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Guedes e Paixão Ltda
Número de lojas:  35
Número de colaboradores:  1.100
Estado atendido:  Minas Gerais
Endereço:  Rua Doutor Santos, 50, 
Centro, CEP 39400-001,  
Montes Claros (MG)

 J CONTATOS:

Telefone:  (38) 3221-2011
Farmacêutico responsável:   
Luciano Guedes
Relacionamento com a indústria:  
Leandro Guedes
Website:  www.drogariaminasbrasil.com.br
E-mail:  atendimento@drogariaminasbrasil.com.br
Redes sociais:  Facebook (facebook.com/
MinasBrasil) e Instagram (@drogariaminasbrasil)

DROGARIA MAIS ECONÔMICA

DROGARIA MINAS-BRASIL
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DROGARIA SÃO BENTO

DROGARIA MODERNA

Fundada em 1969 na cidade de Volta Redonda, 
no interior do Rio de Janeiro, a Drogaria Moderna 
trabalha fortemente seus valores e competências 
para proporcionar a seus clientes uma experiência 
de compras atraente e individualizada.

Emprega mais de 1.200 colaboradores diretos, 
constantemente treinados e qualificados. E hoje 

conta com mais de 75 lojas distribuídas em 24 cida-
des nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Desenvolve e apoia ações sociais voltadas 
à prevenção de doenças e à orientação para 
uma vida mais saudável, incluindo campanhas 
de doação de sangue, medicamentos e produ-
tos  de higiene.

A Drogaria Moderna trabalha para a saúde, be-
leza e bem-estar das pessoas, constrói relaciona-
mentos de confiança e oferece serviços e produtos 
de qualidade, visando ao reconhecimento e à satis-
fação de seus clientes.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  OFS RJ Ltda
Número de lojas:  75
Número de colaboradores:  1.200
Estados atendidos:  RJ e SP
Endereço:  Rua Bernardo Ferraz, 230, Aterrado, 
Volta Redonda (RJ) - CEP 27213-020 

 J CONTATOS:

Telefone:  (24) 3345-4000
Website:  www.drogariamoderna.com.br
E-mail:  contato@grupoofs.com.br

A rede São Bento, com sede no Mato Grosso do 
Sul, implantou em 2017 um novo modelo de aten-
dimento farmacêutico. Com foco no bem-estar e 
na saúde dos clientes, a empresa investiu em tec-
nologia, capacitação de seus profissionais e ações 
socioeducativas.

Ao longo deste ano foram implantados, por 
exemplo, dez consultórios farmacêuticos. “Nosso 
foco é unir informação, privacidade e segurança 
em um mesmo espaço”, ressalta a superintendente 
Flávia Buanain.

Quem nunca se per-
guntou:  Será que pre-
ciso mesmo tomar este 
medicamento? Quais os 
riscos do medicamen-
to que comprou sem 
receita? São muitos 
questionamentos que 
podem ser esclarecidos 
nas consultas com os 

farmacêuticos. O cliente terá um horário exclusivo 
com o farmacêutico.

O artigo 3º da Resolução CFF nº 586/2013 defi-
ne prescrição farmacêutica como o “ato pelo qual o 
farmacêutico seleciona e documenta terapias far-
macológicas e não farmacológicas, e outras inter-
venções relativas ao cuidado à saúde do paciente, 
visando à promoção, proteção e recuperação da 
saúde, e à prevenção de doenças e de outros pro-
blemas de saúde.” Lei estabelecida no Capítulo I, 

art. 7º, inciso XXVI da Resolução CFF nº 585/2013.
Outro destaque em 2017 é que a empresa 

passa por uma repaginação visual. “Temos agora 
um novo slogan que define essa mudança:  Cuidar 
de você, faz bem”, esclarece Flávia.

 J INFORMAÕES:

Razão social:  São Bento Comércio de 
Medicamentos e Perfumaria Ltda
Número de lojas:  50
Número de colaboradores:  650
Estados atendidos:  MS e MT
Endereço:  Av. Ministro João Arinos, 4.136, Campo 
Grande (MS)

 J CONTATOS:

Telefone:  (67) 3314-2100
Website:  www.drogariasaobento.com.br
E-mail:  vendas@saobentoms.com.br
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A Drogaria Venancio foi fundada em 1979, no 
coração da Tijuca, no Rio de Janeiro. Fruto de um 
projeto inovador, a empresa foi criada por Armando 
Ahmed, atual presidente, e tem o objetivo de sem-
pre atender de forma diferenciada e personalizada, 
em ambiente familiar e confortável, onde seus 
clientes se sintam à vontade. 

A rede completou 38 anos e alcançou o número 
de 53 lojas. Além de atuar nas cidades do Rio de 
Janeiro e Niterói, chegou neste ano a Duque de 
Caxias e a Nova Iguaçu. Além das lojas físicas – 
sendo duas denominadas lojas-conceito –, e uma 
unidade especializada em produtos hospitalares, a 

Venancio tem um escritório central, três centros de 
distribuição, um call center e dois polos de entregas 
em domicílio. Hoje conta com 3 mil colaboradores 
nas lojas físicas, site e televendas, buscando diaria-
mente proporcionar saúde, beleza e bem-estar aos 
seus clientes.

No início de 2017 foi inaugurada a megastore da 
rede. Com 1.500 m², é a maior loja do segmento 
farmacêutico do Brasil. Sempre com o objetivo de 
levar as novidades do mercado em primeira mão, 
a Venancio mantém uma gama de produtos dife-
renciados em seu portfólio e ainda realiza diversas 
ações mensais nos canais de vendas e redes sociais. 
As conquistas alcançadas são resultado do empe-
nho de uma equipe unida, que almeja sempre a 
excelência na execução do trabalho. A cada dia, a 
Drogaria Venancio continuará empenhada em tra-
zer mais novidades, serviços exclusivos e qualidade 
no atendimento.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Venancio Produtos 
Farmacêuticos Ltda
Número de lojas:  53
Número de colaboradores:  3 mil
Estado atendido:  Rio de Janeiro
Endereço:  Av. Prof. Manoel de Abreu, 761, 
Vila Isabel, Rio de Janeiro (RJ)

 J CONTATOS:

Telefone:  (21) 3095-1000
Website:  www.venancio.com.br
E-mail:  marketing@venancio.com.br
Redes sociais:  Facebook (venancio.drogaria), 
Instagram (@drogariavenancio) Twitter 
(@ drogvenancio) e YouTube (DrogariaVenancio)

DROGARIA VENANCIO

Em 1978, a Santa Lúcia iniciou suas atividades 
no Espírito Santo e, desde então, tem sido referên-
cia tanto para os consumidores como para a classe 
médica e a indústria farmacêutica. Por ser a maior e 
melhor rede genuinamente capixaba, mantém uma 
proximidade única com seus clientes, transmitindo 
valores que fazem a diferença para o consumidor 
e oferecendo lojas bem sinalizadas, confortáveis, 
com um mix de produtos para cada público.

Foi a primeira rede de drogarias a trabalhar com 

entregas em domicílio, atendendo por meio de call 
center próprio, lojas 24h e a comodidade das vendas 
online pelo seu site ou aplicativo mobile. Também é 
a rede mais lembrada no estado pelas pesquisas de 
recall de marca.

O cliente da Santa Lúcia tem à sua escolha um 
amplo mix de medicamentos, inclusive aqueles 
para o tratamento de especialidades, além de ge-
néricos, produtos de higiene pessoal e cosmética, 
dermocosméticos, artigos de conveniência e servi-
ços de assistência farmacêutica.

Sob nova gestão societária, a rede fechou o ano 
de 2017 com 31 lojas estrategicamente localizadas 
nos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha, Cariaci-
ca, Guarapari, Aracruz, Colatina, Linhares, Cachoeiro 
de Itapemirim, São Gabriel da Palha e São Mateus. 
O plano de expansão prevê, ainda, a abertura de 
novas lojas no Espírito Santo em 2018. Tudo isso foi 
sustentado por uma mudança na identidade visual, 
trazendo um moderno conceito de drogaria para o 
povo capixaba. O investimento nesse novo modelo 

contemplou não somente a utilização da marca nas 
lojas inauguradas, como também a adequação e 
reforma de todas as lojas existentes.

Tradição, modernidade, variedade e preço. Essas 
são as palavras que definem e orientam a Santa 
Lúcia, a maior rede de drogarias do Espírito Santo.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Arpoador Comércio e Representação Ltda
Número de lojas:  31
Número de colaboradores:  510
Estado atendido:  ES
Endereço:  Rua Aleixo Neto, 417, Santa Lucia, CEP 
29056-100, Vitória (ES)

 J CONTATOS:

Telefone:  (27) 3382-3300
Website:  www.santaluciaonline.com.br
E-mail:  sac@santaluciadrogarias.com.br

DROGARIA SANTA LÚCIA
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Drogasmil, Farmalife e Rosário fazem parte da 
d1000 varejo farma, que conta também com as 
Drogarias Tamoio, líder nas regiões de Niterói, São 
Gonçalo e interior do estado do Rio de Janeiro. É a 2ª 
maior rede em número de lojas do Rio de Janeiro, a 
7ª maior do Brasil e a líder no Centro-Oeste.

A operação da d1000 varejo farma começou em 
2013, com a compra de 100% da Casa Saba Brasil e 
50% das Drogarias Tamoio. No fim de 2015, foram ad-
quiridos os 50% restantes das Drogarias Tamoio. Em 
novembro de 2016, foi adquirida a bandeira Rosário. 

Sua taxa média de crescimento é de 20%, o que a 
classifica como um dos players com maior evolução 
percentual nos últimos quatro anos (jun/17-jul/13).

 J INFORMAÇÕES E CONTATOS:

DROGASMIL / FARMALIFE

Razão social:  CSB Drogarias S/A
Número de lojas:  52 (Drogasmil) e 8 (Farmalife)
Número de colaboradores:  1.100
Estado atendido:  RJ
Endereço:  Av. Ayrton Senna, 2150 bloco P, 3º andar – 
Barra da Tijuca / RJ - CEP: 22.775-900
Telefone:  (21) 4009-0200
Website:  www.drogasmil.com.br/ 
www.farmalife.com.br
Redes sociais:  facebook.com/drogasmil 
e facebook.com/farmalife-217093521646467; 
Instagram:  @drogasmil_ e @farmalife_drogaria

 J INFORMAÇÕES E CONTATOS:

ROSÁRIO

Razão social:  Drogaria Rosário S/A
Número de lojas:  141
Número de colaboradores:  1.800
Estados atendidos:  DF, GO, MT e MS
Endereço:  ST Complementar de Industria e 
Abastecimento S/N Quadra 08, Conjunto 14, Lote 
15, SCIA, CEP:  71250-740 - Brasília (DF)
Telefone:  (61) 3213-5401
Coordenadora farmacêutica:  
Flávia Santos - (21) 97106-3493 e 
flavia.santos@d1000varejofarma.com.br
Gerente de compras:  Daniel Cirino, (21) 99315-
3123 e daniel.cirino@d1000varejofarma.com.br 
Website:  www.drogariarosario.com.br
Redes sociais:  facebook.com/drogariarosario; 
Instagram:  @drogariarosario.oficial 

D1000 - DROGASMIL / FARMALIFE / ROSÁRIO

Com mais de 31 anos de história, muita disciplina 
e persistência, a rede de farmácias Nissei chegou ao 
topo do ranking no estado do Paraná e está entre as 
dez maiores redes do Brasil. Isso se deve a valores fun-
damentais como respeito ao consumidor, promoção 
da saúde e bem-estar aos seus diferentes públicos.

A empresa possui mais de 240 lojas, localizadas 
nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo, 
e um Centro de Distribuição com uma das estrutu-

ras mais modernas do país. Atualmente é responsá-
vel por cerca de 4.500 empregos e uma média de 3 
milhões de consumidores por mês, que encontram 
nas lojas um mix de produtos de qualidade, solu-
ções completas de saúde, serviços agregados, con-
forto e comodidade.

Por falar em comodidade, a Nissei oferece aos 
clientes o maior número de farmácias 24 horas por 
localidade, lojas de fácil localização, amplos estacio-
namentos, atendimento humanizado e diversidade 
de produtos – características que justificam o slogan 
Mais que farmácia. Recentemente a marca Nissei 
reinventou-se, com uma identidade visual mais mo-
derna, refletindo sofisticação nas suas novas facha-
das e nos layouts de loja, sem perder a sua essência.

Proximidade é também uma das prioridades da 
rede. Exemplo disso é o seu clube de relacionamento 
– o Clube da Melhor Idade, que ultrapassou a marca 
de 750 mil associados em 2017. O projeto é voltado à 
promoção da saúde e qualidade de vida, além de ofe-
recer descontos exclusivos para clientes cadastrados.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Farmácia e Drogaria Nissei S.A. 
Número de lojas:  244
Estados atendidos:  PR, SC e SP
Número de colaboradores:  4.458 
Endereço:  Rodovia do Contorno Norte, 305, Bairro 
Roça Grande, CEP 83.402-335, Colombo (PR)

 J CONTATOS:

Telefone:  (41) 3213-8320 
Coordenador farmacêutico:  
Carolina Escobar - (41) 3213-8387 e 
carolina.escobar@drogariasnissei.com.br
Central de relacionamento com a 
indústria:  Talita Goedert - (41) 3213-8230 e 
talita.goedert@drogariasnissei.com.br
Website:  www.drogariasnissei.com.br
E-mail:   atendimentocliente@drogariasnissei.com.br
Facebook:  www.facebook.com/nisseidrogarias 
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A Farma Ponte nasceu na cidade de Sorocaba em 
1980, e hoje está consolidada entre as grandes em-
presas do segmento no estado de São Paulo. Com 
tradição no mercado farmacêutico e o compromisso 
de vender mais barato todos os dias, 
tem uma equipe formada por 2 mil 
colaboradores, alcançando 40 cidades 
distribuídas no interior, capital e lito-
ral paulista. Mantém atuação também 
em Minas Gerais.

São mais de 11 milhões de clientes 
por ano. O grande diferencial da rede 
está na força do cartão-fidelidade e 
assistência farmacêutica, que propor-
ciona uma série de benefícios exclu-
sivos aos seus clientes, e também na 
localização privilegiada das lojas.

A Farma Ponte oferece a mais 
completa linha de medicamentos, 
grande variedade de perfumaria, 

diversos produtos de ortopedia e uma moderna 
linha de dermocosméticos e perfumes, nacionais 
e importados. Investe no desenvolvimento e 
aperfeiçoamento de sua equipe de vendas, man-

tendo-se atualizada e preparada para atender às 
necessidades dos clientes.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Ipanema Distribuidora Ltda
Número de lojas:  130
Número de colaboradores:  2 mil
Estados atendidos:  SP e MG
Endereço:  Rod. Raposo Tavares, km 109, B. 
Ipanema do Meio, Sorocaba (SP)

 J CONTATOS:

Telefone:  (15) 3224-5500
Farmacêutico:  Ricardo Silveira - (15) 3224-5506 
Comercial:  Daniel Caramanti - (15) 3224-5508
Website:  www.farmaponte.com.br
E-mail:  farmaceutico@farmaponte.com.br
Facebook:  www.facebook/farmaponte

FARMA PONTE

Fundada há 57 anos, a Extrafarma atua com 
pioneirismo nos mercados de atacado e de varejo 
farmacêutico do Brasil. Com mais de 360 lojas, 
distribuídas em 11 estados, e mais de 6.500 mil 
colaboradores diretos, a rede conta com aproxima-
damente 6 milhões de clientes cadastrados no seu 
programa de fidelidade, o Clube Extrafarma.

Em 2016, a Extrafarma lançou nova marca, novo 
modelo de loja e um novo site, reforçando o posi-

cionamento da rede como uma empresa moderna, 
confortável, conveniente e com foco em oferecer a 
melhor experiência de compra a seus clientes.

A Extrafarma faz parte do Ultra, um dos maiores 
grupos empresariais brasileiros, com atuação em va-
rejo e distribuição especializada, por meio da Ultragaz, 
Ipiranga e Extrafarma; na indústria de especialidades 
químicas, com a Oxiteno; e no segmento de armaze-
nagem para granéis líquidos, por meio da Ultracargo.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Imifarma Produtos Farmacêuticos e 
Cosméticos SA 
Número de lojas:  366
Números de colaboradores:  6.577
Estados atendidos:  AP, BA, CE, MA, PB, PE, PI, PA, 
RN, SP e TO
Endereço:  Alameda Santos, 438, Vila Mariana, CEP:  
01418-000, São Paulo (SP) 

 J CONTATOS:

Telefone:  (11) 3177-7199
Gerente regulatório:  Lucio Sanches Esteves Pinto 
- lucio.sanches@extrafarma.com.br
Gerente de compras:  Renato Stefanoni - 
renato.stefanoni@extrafarma.com.br
Website:  www.extrafarma.com.br
E-mail:  sac@extrafarma.com.br
Redes sociais:  facebook.com/Extrafarma e 
instagram.com/Extrafarma

EXTRAFARMA
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Há 83 anos atuando no mercado farmacêutico, a 
Farmácia Indiana vem se consolidando a cada ano, 
sendo a segunda maior rede do estado de Minas 
Gerais, a primeira na região sul da Bahia. Agora, 
rompe mais uma barreira e chega ao Espírito Santo, 
levando sempre o compromisso de ética e respon-
sabilidade no atendimento aos seus clientes.

Para oferecer um atendimento qualificado, con-

forto e segurança aos seus mais de 20 milhões de 
clientes por ano, a Indiana investe na qualidade das 
lojas e oferece serviços como telentrega, crediário 
próprio e sala de atenção farmacêutica, além de 
um mix amplo de produtos. Capacita e qualifica sua 
equipe, tornando-a seu grande diferencial.

A Farmácia Indiana é sinônimo de qualidade, 
segurança e modernidade.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Irmãos Mattar & Cia. Ltda
Número de lojas:  92 
Número de colaboradores:  2.700
Estados atendidos:  BA, MG e ES
Endereço:  Rua Epaminondas Otoni, 481, Centro, 
CEP 39800-013, Teófilo Otoni (MG)

 J CONTATOS:

Telefone:  (33) 3529-1300
Coordenador farmacêutico:  Fábio Mendes 
dos Santos
Gerente de compras:  Giovani Silva
Website:  www.farmaciaindiana.com.br
E-mail:  marketing@farmaciaindiana.com.br
Facebook:  
www.facebook.com/farmaciaindianaoficial
Instagram:  instagram.com/farmaciaindianaoficial

FARMÁCIA INDIANA

Com filiais nos estados de Alagoas, Bahia, Paraí-
ba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a Farmácia 
Permanente é uma das principais empresas do se-
tor no Nordeste. Atualmente com mais de 90 filiais, 
projeta seu futuro com investimentos constantes 
em tecnologia, logística e recursos humanos, o que 
a faz crescer acima da média do mercado nacional. 

Altos investimentos continuam sendo realizados 
após a aquisição do novo centro de distribuição, com 
capacidade para atender 200 filiais, e a conclusão da 
implementação do sistema de gestão integrado ERP 
e da WMS – ferramenta para o gerenciamento de es-
toque, equipamentos e pessoas. A Permanente passa 
por um processo de reestruturação administrativa e 
comercial, consolidando seu crescimento e preparan-
do-se para uma expansão sólida. 

As ações farmacêuticas realizadas frequente-
mente em suas filiais, por meio do programa Saúde 
Permanente, são destaques. Milhares de clientes 
foram atendidos no último ano para aferição de 

pressão arterial, teste de glicemia, dicas de saúde 
e informações sobre medicamentos, ações estas, 
que prestam um serviço social à comunidade e fi-
delizam os clientes, gerando excelentes resultados. 

Mantendo o foco no cliente, a Farmácia Perma-
nente segue com sua visão de ser uma das três 
maiores redes do setor no Nordeste. E, com muita 
dedicação, investimentos e parcerias, trabalha para 
buscar resultados cada vez melhores, satisfazendo 
seus clientes, atendendo as expectativas de seus 
colaboradores e proporcionando grandes resulta-
dos para seus parceiros. 

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Drogatim Drogarias Ltda
Número de lojas:  90
Número de colaboradores:  1.500
Estados atendidos:  AL, BA, PB, PE e RN
Endereço:  Av. Tomaz Espíndola, 630, Farol - CEP 
50751-000, Maceió (AL)

 J CONTATOS:

Telefone:  (82) 3023-9450
Coordenadora farmacêutica:  Karina Henrique - 
(82) 3023-9452
Gerente de compras:  Ivan Teixeira - (82) 3023-9463
Website:  www.farmaciapermanente.com.br
E-mail:  contato@farmaciapermanente.com.br

FARMÁCIA PERMANENTE
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FARMÁCIAS SÃO JOÃO

A rede de Farmácias Pague Menos completa 37 
anos de história repleta de conquistas que a colocam 
cada vez mais ao lado dos brasileiros. Em 2017, a rede 
ultrapassou a marca de 1 mil lojas em território nacio-
nal e, até o início de 2018, deve chegar a 1.100 pontos 
de venda em mais de 360 municípios. Com o suporte 
de quatro centros de distribuição nos estados da Bahia, 
Ceará, Goiás e Pernambuco, movimenta cerca de 1,2 
milhão de produtos por dia e garante o abastecimento 
aos clientes de todas as unidades da Federação.

A rede também é líder da nova era das farmácias bra-
sileiras. Por meio do Clinic Farma, já presente em mais de 
600 lojas, a população tem acesso ao acompanhamento 
do tratamento prescrito pelo médico e de doenças como 
hipertensão e diabetes, além de serviços básicos, incluin-
do revisão de medicação, aferições de pressão arterial e 
glicemia, orientações para perda de peso e combate ao 
tabagismo. O Clinic Farma tem mais de 750 mil clientes 
cadastrados e, só este ano, foram mais de 1,5 milhão 
de atendimentos e 4 milhões de serviços realizados. 

O compromisso com a cidadania também é evi-
denciado em iniciativas como o app do Clinic Farma, 
a campanha Cidade Verde, o Circuito de Corridas e a 
plataforma Sempre Bem, além de doações periódi-
cas de ambulâncias e cadeiras de rodas. O slogan 
Pague Menos - Amor pra Cuidar de Você, mais do 
que uma filosofia, é uma  realidade.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Empreendimentos Pague Menos S/A
Número de lojas:  mais de 1.030
Número de colaboradores:  22 mil
Estados atendidos:  26 estados mais o DF
Número de cidades:  352
Endereço:  Rua Senador Pompeu, 1.520, Centro, 
Fortaleza (CE) - CEP 60025-001

 J CONTATOS:

Telefone:  (85) 3255-5511
Website:  http://loja.paguemenos.com.br

E-mail:  sac@pmenos.com.br
Redes sociais:  Facebook 
(@farmaciaspaguemenos), Instagram 
(@paguemenos), LinkedIn (Farmácias Pague 
Menos), Twitter (@paguemenosbr) e YouTube 
(youtube.com/paguemenosbr)
Departamento de compras:  (85) 3255-5406 
Coordenadora farmacêutico:  Cristiane Feijó 
cristiane@pmenos.com.br - (85) 3255-5547

FARMÁCIAS PAGUE MENOS

Há mais de 35 anos, o presidente da Farmácias 
São João, Pedro Henrique Brair, adquiriu sua pri-
meira farmácia com sede em Campo Novo (RS), 
e começou a escrever a história da empresa no 
segmento farmacêutico. No ano de 2008, a rede 
inaugurou sua segunda marca, a RemEx Delivery, 
empresa com foco exclusivo no aviamento de recei-
tas. Em 2010, é inaugurada a terceira marca, a Far-
mácias Melhor Preço, com foco em medicamentos 
genéricos, produtos nacionais e populares. 

Prospectando seu processo de expansão, em de-

zembro de 2016, a rede inaugurou seu novo Centro 
de Distribuição e Operações Administrativas, na ci-
dade de Passo Fundo (RS). O Centro de Distribuição 
próprio possui mais de 40 mil m² de área construída 
e opera por meio do sistema de miniloads, agilizan-
do os processos de separação da mercadoria e aper-
feiçoando a logística no abastecimento das lojas.

“Saúde é uma dádiva e servir é a melhor opor-
tunidade que temos”. Esta é a filosofia da rede, 
presente em mais de 200 cidades da Região Sul, 
construindo laços cada vez maiores de confiança 

e respeito para com seus clientes, avançan-
do dia após dia. Em 2017 a rede conquistou 
pelo terceiro ano consecutivo o Prêmio Top 
Of Mind pela Revista Amanhã, sendo a mar-
ca mais lembrada do varejo farmacêutico 
 pelos  gaúchos. 

Crescendo e compartilhando, sempre ob-
jetivando melhorar o bem-estar e a qualida-
de de vida das pessoas, a São João tem como 
slogan:  “Cuidar da sua saúde é nossa missão”. 

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Comércio de Medicamentos 
Brair Ltda
Número de lojas:  640
Número de colaboradores:  11.047 
Estados atendidos:  PR, SC e RS
Endereço:  Av. Perimetral Coronel Jarbas Quadros 
da Silva, 3.701, Bairro São Cristóvão, Passo 
Fundo (RS)
Telefone:  (54) 3335-0100

 J CONTATOS:

Website:  http://www.saojoaofarmacias.com.br/
E-mail:  marketing@farmaciassaojoao.com.br 
Redes sociais:  facebook.com/farmaciassaojoao, 
instagram.com/farmaciassaojoao, twitter.com/
saojoaofarma e YouTube:  Farmácias São João 

Revista Excelência Abrafarma94

ASSOCIADAS



FARMÁCIAS SÃO JOÃO

FARMÁCIAS PAGUE MENOS

Com 43 anos de tradição, mais de 34 lojas e um 
laboratório de manipulação distribuídos por sete ci-
dades do norte do Paraná, além de um e-commerce, 
as Farmácias Vale Verde consagram-se mais um ano 
na liderança de mercado em sua região de atuação. 
A missão de cuidar das pessoas proporcionando a 
“melhor experiência”, por meio de atendimento 
humanizado e acesso a produtos e serviços rela-
cionados à saúde, beleza e ao bem-estar, legitimou 
a rede como top de marcas (39,8%) e líder em sua 
cidade-sede:  23% de participação em Londrina. 

A vontade e coragem de inovar sempre estive-
ram no DNA da rede, característica que a levou a 
trazer ao Brasil um novo conceito de farmácia:  uma 
loja sem balcão, proporcionando melhor experiên-
cia de compra e priorizando o cuidado e o atendi-
mento ao cliente. Uma loja colorida, com espaços 
direcionadores que valorizam ainda mais um mix 
completo superior a 10 mil SKUs ativos. 

As Farmácias Vale Verde também contam com 

as Clínicas Minuto Saúde. Seu programa de assis-
tência farmacêutica avançada já está presente em 
13 filiais e tem como principal objetivo o aumento 
da adesão ao tratamento de pacientes com doenças 
crônicas, valorizando o profissional farmacêutico e, 
mais uma vez, pensando no cuidado e no melhor 
atendimento às pessoas.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Farmácia Vale Verde Ltda
Número de lojas:  34 lojas, um laboratório de 
manipulação e um e-commerce

Número de colaboradores:  550
Estado atendido:  Paraná
Endereço:  Avenida Higienópolis, 834, Centro, 
Londrina (PR)

 J CONTATOS:

Telefone:  (43) 3372 6868
Coordenadora de serviços clínicos 
farmacêuticos:  Aline Colonhezi - 
scf.loja21@vverde.com.br) 
Diretor de compras:  Vinicius Garcia 
- (43) 3372-6868, (43) 99144-1180 e 
vinicius.garcia@vverde.com.br
Website:  www.farmaciasvaleverde.com.br/home/
E-mail:  mariana.augusto@vverde.com.br
Redes sociais:  
www.facebook.com/farmacias.valeverde.3/ e 
www.instagram.com/farmaciavaleverde/

GRUPO DPSP

FARMÁCIAS VALE VERDE

Uma das companhias mais importantes do vare-
jo farmacêutico nacional, o Grupo DPSP nasceu em 
2011, resultado da fusão entre a Drogarias Pache-
co e a Drogaria São Paulo. Com aproximadamente 
1.200 lojas e mais de 24 mil colaboradores prepa-
rados para atender aproximadamente 15 milhões 
de clientes por mês, as duas marcas estão presentes 
em dez estados do país, além do Distrito Federal.

A Drogarias Pacheco é uma das redes farmacêu-
ticas mais importantes do Brasil. Atua nos estados 
do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, 
Goiás, Paraná e também no Distrito Federal. Conta 
com mais de 450 filiais comprometidas com o aten-

dimento qualificado, aten-
dendo mais de 7 milhões 
de clientes por mês. Anu-
almente premiada como 
uma das marcas mais que-
ridas dos cariocas, a rede 
busca excelência em seus 
processos e a garantia de 

satisfação do consumidor.
A Drogaria São Paulo é sinônimo de ética e quali-

dade no atendimento ao cliente. Atualmente a rede 
possui mais de 700 lojas nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, 
Alagoas e Paraíba. Há três anos consecutivos a marca 
é premiada como a farmácia preferida dos paulista-
nos, em pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha.

 J INFORMAÇÕES E CONTATO:

Drogarias Pacheco
Razão social:  Drogarias Pacheco S.A
Número de lojas:  mais de 450

Número de colaboradores:  mais de 12 mil
Estados atendidos:  RJ, MG, ES, GO, PR e DF
Endereço:  Rodovia Presidente Dutra, 2.749, 
Pavuna, CEP 21535-501, Rio de Janeiro (RJ) 
Telefone:  0800 282 1010
Website:  www.drogariaspacheco.com.br
E-mail:  sac.drogariaspacheco@dpsp.com.br

 J INFORMAÇÕES E CONTATO:

Drogaria São Paulo
Razão social:  Drogaria São Paulo S.A
Número de lojas:  mais de 700
Número de colaboradores:  mais de 12.500
Estados atendidos:  AL, BA, MG, PB, PE, RJ e SP
Endereço:  Avenida Manuel Bandeira, 291, Bloco C, 
Vila Leopoldina, CEP 05317-020, São Paulo (SP)
Telefone:  0800 779 8767 
Website:  www.drogariasaopaulo.com.br
E-mail:  sac.drogariasaopaulo@dpsp.com.br  
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Com 44 anos de história e mais de 380 filiais no Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e em São Paulo, 
a Panvel está entre as principais redes de farmácias da 
Região Sul do Brasil. São mais de 15 mil itens à venda, 
entre medicamentos e produtos de higiene e bele-
za; e mais de 500 produtos Panvel, incluindo maquia-
gem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados 
masculinos. É uma rede multicanal, com lojas físicas, 
telentrega Alô Panvel, APP Panvel e loja online panvel.
com, com entrega para todo país. 

A qualidade no atendimento e seu mix completo fi-

delizam os clientes. O Programa Fidelidade Panvel tem 
mais de 4 milhões de participantes. A Panvel investe 
também em ações de responsabilidade socioambiental, 
com destaque para o Troco Amigo, que beneficia hospi-
tais da Região Sul; Destino Certo, em que medicamen-
tos vencidos ou em desuso são recolhidos e descartados 
de forma correta; e o Menos Sacolas na Natureza, que 
reduz o uso de sacolas plásticas. 

A rede faz parte do Grupo Dimed, também deten-
tor da distribuidora de medicamentos e produtos de 
higiene e beleza Dimed; e do laboratório Lifar, divisão 
de desenvolvimento e fabricação de cosméticos, medi-
camentos e alimentos, responsável pela elaboração de 
produtos para grandes marcas no Brasil e no Exterior, 
além dos produtos de marca própria Panvel.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Dimed S.A. - Distribuidora de 
Medicamentos
Número de lojas:  mais de 380 

Número de colaboradores:  mais de 4,5 mil
Estados atendidos:  RS, SC, PR e SP e todo o Brasil 
pela loja online Panvel.com e APP
Endereço:  Matriz Administrativa - Av. Industrial 
Belgraf, 865, Eldorado do Sul (RS)

 J CONTATOS:  

Telefone:  (51) 3481-9500
Supervisora técnica farmacêutica:  Leonor Pinto 
Moura - (51) 3481-9905 e lmoura@dimed.com.br 
Central de relacionamento com a indústria:  
compras@dimed.com.br
Site Panvel:  www.panvel.com
Site Grupo Dimed:  http://www.grupodimed.com.br/ 
Facebook:  
https://www.facebook.com/panvelfarmacias/
Instagram:  
https://www.instagram.com/panvelfarmacias/ 

RD - GENTE, SAÚDE E BEM-ESTAR

PANVEL

A RD é a maior rede de drogarias da América 
Latina e o quinto maior grupo varejista do Brasil. 
São 1.506 lojas em 19 estados – 93% do mercado 
farmacêutico brasileiro. A empresa foi eleita pela 
Melhores e Maiores da Revista Exame a Melhor Va-
rejista e também a Empresa do Ano de 2016, entre 
mil companhias ranqueadas. 

Em 2016, faturou R$ 11,8 bilhões, um crescimen-
to de 25% alavancado pela abertura de 200 lojas. 
Para 2017, planeja 200 novas unidades. As filiais 
são abastecidas por nove Centros de Distribuição:  
Butantã, Embu das Artes e Ribeirão Preto (SP), Con-

tagem (MG), São José dos Pinhais (PR), Aparecida 
(GO), Barra Mansa (RJ), Jaboatão dos Guararapes 
(PE) e Salvador (BA).

A marca corporativa RD, anunciada em abril de 
2017, reflete integralmente a nova identidade, com 
o propósito de “cuidar de perto da saúde e bem-estar 
das pessoas em todos os momentos da vida”. Ela con-
solida os diferentes negócios do Grupo:  RD Drogarias 
(Droga Raia, Drogasil e Farmasil, nova marca popular), 
RD Saúde (4Bio, maior varejista de medicamentos es-
peciais do país; e a PBM Univers) e RD Marcas (marcas 
próprias Needs, B-Well, Triss, Caretech e Nutrigood).

A RD aprimorou programas de treinamento, ava-
liação de desempenho e plano de carreira para todos 
os níveis hierárquicos. Entre os programas de sus-
tentabilidade destacam-se o Trilhar e o Lado a Lado, 
voltados respectivamente à inclusão profissional de 
jovens sem experiência prévia e pessoas com defi-
ciência. A empresa também investe em programas 
de descarte correto de medicamentos e em prol da 
economia de energia elétrica em suas lojas.

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Raia Drogasil S.A.
Número de lojas:  1.506
Números de colaboradores:  30.264
Estados atendidos:  19 (SP, MG, RJ, ES, PR, SC, RS, 
MT, MS, GO, DF, TO, BA, SE, AL, PE, PB, RN e CE)
Endereço:  Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 
3.097, Butantã, CEP 05339-000, São Paulo (SP)

 J CONTATOS:

Telefone:  (11) 3769-5717
Coordenador farmacêutico:  
Patrícia Flora Mello - (11) 3716-2280, ramal 7004, 
e pfmello@rd.com.br
Relacionamento com a indústria:  
Marcos Colares - (11) 3769-5804 e 
mcolares@rd.com.br
Website:  www.rd.com.br
E-mail:  ri@rd.com.br

Revista Excelência Abrafarma96

ASSOCIADAS



RD - GENTE, SAÚDE E BEM-ESTAR

PANVEL

Grandes histórias de empreendedorismo nascem 
da vontade de crescer, de fazer algo bom, da melhor 
forma possível. São quase 35 anos de cumplicidade, 
confiança e cuidado. Durante todo esse tempo, a 
Redepharma buscou aprimorar seus serviços, ofe-
recer os melhores produtos, capacitar cada vez mais 
sua equipe de colaboradores. Ela cresceu por todo 
estado, consolidando-se como a maior rede de far-
mácias paraibana. 

Hoje são 38 lojas e, ainda este ano, serão abertas 
mais duas nas cidades de Campina Grande e João 
Pessoa. O padrão criado para as unidades da Re-
depharma é formado por lojas amplas, modernas e 
confortáveis, com ótimo atendimento e variado mix 
de produtos.

Inovação tem sido uma realidade na Re-
depharma, uma rede de benefícios que abrange 
desde ações sociais, eventos de promoção à saú-
de e qualidade de vida. Em 2016, a empresa inau-
gurou a primeira loja com drive thru na Paraíba, 
além de implantar e aprimorar a Pharmaclínica 

– serviço de assistência farmacêutica.
De acordo com dados Close-Up de julho 2017, 

a Redepharma apresentou crescimento superior 
ao de farmácias concorrentes. Na visão dos direto-
res Neilton Neves e Edvaldo Neves, o momento é 
de muito trabalho e aprimoramento em busca de 
novos mercados, contribuindo com a geração de 
empregos e desenvolvimento da Paraíba. A meta 
é crescer ainda mais e oferecer sempre o melhor a 
todos os consumidores paraibanos, que guardam a 
Redepharma na mente e no coração. 

 J INFORMAÇÕES:

Razão social:  Redepharma Ltda
Número de lojas:  38
Número de colaboradores:  930
Estado atendido:  PB
Endereço 1:  Rua Marquês do Herval, 98, Centro, 
Campina Grande (PB)
Endereço 2:  Rua Venância Neiva, 190, Centro, 
Campina Grande (PB)

 J CONTATOS:

Telefone:  (83) 3315-6500 e (83) 3315-6565
Website:  www.redepharma.com.br
E-mail:  Neilton@redepharma.com.br / 
Edvaldo@redepharma.com.br
Redes sociais:  Facebook:  GrupoRedepharma / 
Instagram:  Redepharma
Coordenador farmacêutico responsável:  Jurayanne 
(83) 98727-7794 / Janaina (83) 98606-9620
Supervisor de vendas:  Jefferson 
(83) 99336-6362) / Evandro (83) 98670-7777

REDEPHARMA

REDE DROGAL

Fundada em agosto de 1935, em Piracicaba (SP), 
a Rede Drogal mantém seu vínculo com a cidade, 
mas expandiu os horizontes pelo interior do Estado:  
hoje são mais de 140 filiais localizadas em 57 mu-
nicípios, com projetos de inauguração de outras dez 
unidades até o fim de 2018.

Projetos arrojados e alicerçados em análise de 
mercado mantêm a Rede Drogal na busca cons-
tante de melhorias em processos, inovações em 

produtos e serviços, com postura empresarial éti-
ca e transparente. A empresa também investe em 
outros dois grandes desafios futuros:  o início do co-
mércio eletrônico e a construção de um novo centro 
de distribuição. 

Todo o sucesso tem como base uma equipe atu-
alizada com as novidades do mercado farmacêutico 
e empenhada na missão de ser uma farmácia que 
promove a saúde e beleza. Para isso, mantém aten-
dimento focado nas necessidades do cliente e um 
mix completo de produtos, além de um laboratório 
de manipulação com certificação ISO 9001/2015.

Na área de serviços estão as ópticas Drogal, 
convênios empresariais, cartão preferencial com 
crédito próprio, o Disk-Drogal, o Drogal Mais e o 
Momento Saúde – atendimento farmacêutico es-
pecializado. Credibilidade e respeito que comple-
tam a visão empreendedora, há 82 anos, de Cyro 
Lopes Cançado quando abriu a primeira loja ainda 
com o nome de Pharmácia do Povo.

 J INFORMAÇÕES:

Nome:  Rede Drogal 
Razão social:  Drogal Farmacêutica Ltda
Número de lojas:  140
Número de colaboradores:  3 mil
Estado atendido:  São Paulo

 J CONTATOS:

Endereço:  Avenida Cássio Paschoal Padovani, 
1.910, Piracicaba (SP)
Website:  www.drogal.com.br
Facebook:  www.facebook.com/RedeDrogal
Twitter:  https://twitter.com/rededrogal
Youtube:  
https://www.youtube.com/user/RedeDrogal
Instagram:  https://www.instagram.com/rededrogal/
Linkedin:  https://br.linkedin.com/company/drogal
Contato compras:  compras@drogal.com.br
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Com muito orgulho, vimos uma tradicional 
representante do varejo farmacêutico ser 
eleita a Empresa do Ano pelo ranking As 
Melhores e Maiores da revista Exame. O prê-

mio da Raia Drogasil é mais um resultado do trabalho 
incansável de empreendedores, executivos e dos mais 
de 120 mil profissionais que integram as maiores re-
des do país. Somos os motores dessa atividade que 
continua a crescer acima da média do varejo nacio-
nal. E podemos ir além, atuando como agentes da 
mudança de um país.

Isso não é um chavão nem um mantra que mui-
tos dirigentes setoriais adoram entoar em seus dis-
cursos. Para nós, a inovação tem sido uma realidade 
concreta e intermitente por meio do conceito de 
assistência farmacêutica. Em um país em que 40% 
da população sofre de doenças crônicas e 53% não 
segue corretamente procedimentos indicados pelos 
médicos, as farmácias podem revolucionar o acesso 
à saúde e à informação de qualidade ao funcionarem 
como centros de referência e orientação clínica. Mais 
de 6 mil farmacêuticos já passaram por capacitação 
para atender a essa nova era, e muitos outros serão 
“empoderados” por meio de iniciativas como a pós-
-graduação presencial.

Para tanto, as grandes redes já implementaram mais 
de 1.400 care centers em 350 municípios. Nesses locais, 
a população já pode fazer a revisão de medicamentos, 
acompanhar tratamento prescrito pelo médico, checar 
o nível do diabetes, hipertensão e colesterol. No próxi-
mo ano, os serviços de imunização também se torna-
rão uma rotina nesses estabelecimentos. A esperada 
regulamentação das vacinas nas farmácias pela Anvisa 
multiplicará exponencialmente o tão propalado acesso 
à saúde. O número de pontos de atendimento aumen-
tará mais que o triplo. 

O futuro da saúde no Brasil passará pelas farmácias e 
guiará a oportunidade de negócios das redes, o que lhes 
permitirá continuar seu processo de expansão geográ-
fica. Mais serviços, mais consumidores, mais pontos de 
venda, mais profissionais contratados. O ciclo virtuoso 
seria formado. Porém, inovação não é uma qualidade 
patenteada pelo setor. Ela consiste, antes de tudo, na ca-
pacidade de entender os anseios de quem é nossa razão 
de existir: o consumidor. 

Inovação para 
mudar um país

Sergio Mena Barreto
Presidente executivo da Abrafarma

Inovação consiste, antes de tudo, 
na capacidade de entender os 
anseios de quem é nossa razão 
de existir: o consumidor”
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www.sano�.com.br | www.sano�pasteur.com.br | www.sano�genzyme.com.br | www.medley.com.br
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Mais uma vez, o Abrafarma Business Club 
se consagra como o mais completo e maior 
clube de negócios do varejo farmacêutico 
das Américas.

Em 2018 lançaremos duas novas 
plataformas de MKT e relacionamento que 
fortalecerão nosso compromisso com a 
saúde e bem estar no Brasil.

SHOWCASE
ABRAFARMA

LANÇAMENTO

LANÇA MENTO
BUSINESS CLUB 2018
“UM MOVIMENTO QUE LIDERA E INSPIRA”

JUNTOS TRANSFORMANDO VIDAS

Entre em contato com Abrafarma Business 
Club e obtenha mais informações sobre 

cada plataforma de Marketing e Qualificação.

www.businessclubabrafarma.com.br
businessclub@abrafarma.com.br 

contato@businessclubabrafarma.com.br

Faça parte deste Club!
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