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Somos menos de 10% das dro-
garias brasileiras, mas concen-
tramos quase 50% da demanda 
farmacêutica do país. Somos  

8 mil farmácias que disponibilizam 
produtos e serviços a 200 milhões de 
consumidores em mais de 800 muni-
cípios. Movida por esse pensamento, a  
Abrafarma estabeleceu o ambicioso pro- 
pósito de ser protagonista na promoção 
da saúde e do bem-estar do Brasil. 

Essa é uma missão realmente atual, re-
levante e verdadeira, mas que não se sus-
tenta sem relacionamentos duradouros 
com os stakeholders da saúde e sem um 
compromisso claro com a população. 
No entanto, como falar em compromis-
so sem considerar uma década perdida? 
Entre 2013 e 2018, o PIB real per capita 
do Brasil despencou 7,9%. E, para 2019, a 
projeção é de crescimento de 0,8%. Saí-
mos de uma eleição que reflete um anta-
gonismo jamais visto na história recente 

do país. Precisamos aglutinar novamente 
a nossa sociedade e cicatrizar as fissuras 
ideológicas, em vez de ampliá-las. 

Por outro lado, estamos testemunhan-
do o avanço de medidas fundamentais 
para modernizar o Estado brasileiro, por 
meio das reformas e do programa de pri-
vatizações. Esse caminho será a garantia 
para um Brasil mais rentável e eficiente. 
Entretanto, a busca pelo equilíbrio fis-
cal não pode, jamais, estar dissociada 
da justiça social. Isso implica combater a 
grande bomba-relógio chamada saúde. 
Segundo estudo da McKinsey, o país terá 
um gasto adicional de R$ 10 trilhões com 
a saúde nos próximos 20 anos se a atu-
al tendência de custo não for revertida. 
Mudar essa realidade é uma autêntica 
missão de Estado, que deverá envolver 
todos os poderes e diversas gestões. 

Assim como ocorre em quase todo o 
mundo, é essencial que os medicamentos 
sejam desonerados de maneira a ampliar 

Uma missão atual, 
relevante e verdadeira
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a adesão ao tratamento e reduzir custos 
evitáveis com procedimentos e inter-
nações. Mas esse é apenas um primeiro 
passo. Desativar a bomba-relógio exigirá 
também a redução de abusos e desper-
dícios, a adoção de protocolos que não 
sejam desfigurados pela judicialização, a 
introdução de copagamentos similares 
aos do programa Farmácia Popular e uma 
profunda inovação digital. Os desafios 
não param por aí, pois a experiência do 
cidadão no acesso aos sistemas público e 
privado precisa ser aprimorada.

Essa transformação passa obrigato-
riamente pelas farmácias, o elo da ca-
deia da saúde que tem a maior frequ-
ência de interação com a população. A 
promoção de campanhas de prevenção 
e orientação, aliada à prestação de ser-
viços como vacinação e os testes labo-
ratoriais rápidos, é determinante para 
assegurar mais qualidade de vida às 
pessoas e diminuir o ônus financeiro da 
saúde. Por fim, a própria telemedicina, 
tão controversa quanto inevitável, pode 
se valer da capilaridade de nossos esta-
belecimentos e da vocação natural dos 
farmacêuticos para o cuidado.

“Você nunca pode atravessar o oce-
ano até que você tenha coragem de 
perder de vista a costa”. Que a frase de 
Cristóvão Colombo nos encoraje e nos 
guie com destino a uma rota inevitável: 
a do protagonismo.                             ¦

Eugenio De Zagottis
Presidente do Conselho 
Diretivo da Abrafarma
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crescimento percentual. Essa catego-
ria teve um avanço de 19% e fatura-
mento superior a R$ 663 bilhões, que 
representou 13% das vendas totais. 
Para Barreto, os consumidores estão 
se tornando mais proativos em relação 
ao autocuidado com a saúde. “Cerca 
de 60% dos pacientes 
recorrem a esses medi-
camentos com orienta-
ção farmacêutica para 
gerenciar os sintomas 
do dia a dia”, avalia. Já o 
comércio geral de me-
dicamentos movimentou R$ 35,18 bi-
lhões, índice 9,7% superior ao dos 12 
meses anteriores. 

Uma das categorias mais atingidas 
pelas turbulências na economia, os não 
medicamentos – artigos de higiene, 

Conectividade nos PDVs
O investimento constante em lo-

gística, inovação tecnológica e atendi-
mento clínico, para agregar bem-estar 
e conveniência aos consumidores, tem 
sido fator-chave para o sucesso. CEOs 
e altos executivos das redes associa-
das viajam anualmente ao exterior 
para absorver e inspirar-se em novas 
práticas no varejo. Em maio de 2019, 
mais de 50 executivos visitaram a Chi-
na para entender a transformação do 
varejo na era digital. 

Os executivos voltaram os olhares 
para temas como prontuários integra-
dos, prescrição online na farmácia, pa-
cotes de tratamento para crônicos e 
telemedicina. A conectividade e o fim 
do pagamento com cartões também 
chamaram a atenção do grupo.          ¦

MIPs e artigos de higiene e perfumaria impulsionam essa recuperação

Fonte: Estudo de Distribuição 2T2019 - IQVIA

Os primeiros ensaios de recupe-
ração da economia provoca-
ram uma guinada nas vendas 

das grandes redes de farmácias e droga-
rias. Depois da desace-
leração do crescimento 
registrada nos anos ante-
riores, o setor volta a ce-
lebrar uma alta acima de 
dois dígitos, impulsiona-
da, sobretudo, pelos me-
dicamentos isentos de prescrição e pelos 
itens de higiene, perfumaria e bem-estar.

De acordo com os dados compila-
dos pela Fundação Instituto de Ad-
ministração da Universidade de São 
Paulo (FIA-USP), entre outubro de 

De volta aos dois dígitos
2018 e setembro de 2019, as empresas 
associadas à Abrafarma registraram 
faturamento de R$ 51,88 bilhões, um 
aumento de 10,1% nas vendas. “As 

redes intensificaram o 
investimento em ges-
tão, na modernização 
dos estabelecimentos 
e abertura de 391 lo-
jas no período, e con-
solidaram os serviços 

de orientação clínica”, destaca Sergio 
Mena Barreto, CEO da entidade. 

 
Crescimento de MIPs

“Outro fator é a presença nas pe-
quenas e médias cidades com 50 mil 

Fonte: FIA-USP
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a 300 mil habitantes. Além do acesso 
aos remédios, a capilaridade amplia a 
oferta de saúde para diversas localida-
des”, acrescenta o executivo. Segundo 
dados da IQVIA, as redes associadas 
estão presentes em mais de 795 mu-
nicípios brasileiros e cobrem cerca de 
90% da população. 

Apesar de representarem cerca 
de 10% do total de 78 mil farmácias 
existentes no país, as redes associadas 
computaram mais de 961 milhões de 
atendimentos entre outubro de 2018 
e setembro de 2019.

No período, os remédios isentos 
de prescrição médica (MIPs/OTCs) 
foram os que mais influenciaram no 

cosméticos, perfumaria e conveniência 
– totalizaram R$ 16,70 bilhões em ven-
das, o que representou um incremento 
de 11%. “A recuperação desse segmen-
to indica uma retomada do consumo 
pela classe média, que estava estagna-
do nos últimos anos por causa do ce-

nário de recessão”, argu-
menta.

Ao todo, mais de 
2,63 bilhões de unida-
des de produtos foram 
comercializadas. O nú-
mero de funcionários e 

colaboradores nas farmácias passou 
de 127,8 mil para 130,7 mil, dos quais 
24,3 mil são farmacêuticos. Os profis-
sionais estão distribuídos por 7.878 
lojas em todos os estados brasileiros 
e no Distrito Federal.

Abrafarma cresce acima da média em todos os tamanhos de cidade
Crescimento grandes redes x mercado 2018/2019 MAT Junho (base R$ Preço Consumidor)
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Número de
cidades

Vendas de medicamentos isentos  
de prescrição (MIPs)

Vendas de medicamentos

Vendas de não medicamentos

Unidades vendidas (Total)

Total de lojas

Atendimentos (Total)

Vendas

R$ 7.299.280.487

R$ 32.070.185.971

R$ 15.045.810.738

2.448.268.997

7.487

916.050.234

R$ 47.115.996.710

19,01
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10,99

7,59

5,22
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10,12

OUT/2017 a SET/2018

R$ 8.687.138.998

R$ 35.184.018.974

R$ 16.700.252.689

2.634.155.796

7.878

961.095.002

R$ 51.884.271.663

OUT/2018 a SET/2019 Variação (%)

Números superlativos do grande varejo farmacêutico
Comparativo de 12 meses até out/2018 x 12 meses até out/19
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Representatividade 
da Abrafarma
Apesar de representarem cerca de 10% do total de  
78 mil lojas existentes no país, as redes associadas à 
Abrafarma somam quase a metade do faturamento 
do setor. A maior participação é registrada em 
municípios acima de 300 mil habitantes

Evolução do faturamento
(em bilhões de R$) 

39,94Out/15 a Set/16

43,60Out/16 a Set/17

46,18Out/17 a Set/18

51,88Out/18 a Set/19

Fonte: FIA-USP

Participação por categoria

Fonte: FIA-USPOs indicadores do grande va-
rejo farmacêutico ratificam a 
solidez do setor no país. As 

maiores redes de farmácias e drogarias 
voltaram a crescer acima dos dois dígi-
tos, margens bem acima da média do 
mercado. Com a ampliação da presença 
geográfica em cidades com 50 a 300 mil 
habitantes, houve também um avanço 
na implementação do modelo de assis-
tência clínica, que contribui para movi-

Redes têm as melhores performances
Raio-x do setor evidencia indicadores financeiros promissores  
e ampliação geográfica em cidades de menor porte

* Dados de out/18 a set/19 Fonte: FIA-USP

mentar empregos e aumentar o acesso 
da população à saúde e ao bem-estar.

Essa evolução é apenas um dos fatores 
que explicam o bom desempenho dessas 
empresas. Também vale destacar a miti-
gação de rupturas nas lojas e a adoção de 
estratégias de venda, alinhadas às trans-
formações digitais e ao comportamento 
omnichannel do consumidor. Inspirando-
-se em boas práticas internacionais, as 
grandes redes trabalham para levar cada 

vez mais comodidade aos consumidores. 
Confira os dados mais expressivos das 

redes associadas, extraídos de informa-
ções alimentadas pela Fundação Institu-
to de Administração da Universidade de 
São Paulo (FIA-USP), referentes aos últi-
mos 12 meses até setembro de 2019. Ou-
tros números obtidos por consultorias 
especializadas demonstram a relevância 
crescente do grande varejo frente a es-
tabelecimentos de menor porte.          ¦

Faturamento em 12 meses

2,63 bilhões
de unidades comercializadas

961 milhões
                   de atendimentos    

É como se toda a população 
brasileira tivesse passado quatro 

vezes nas lojas em um ano

67,8%
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54,0%

62,3%
44,1%

34,2%

46,7%57,8% 47,7% 40,8%54,0%

14,2% 4,1%48,0% 42,0% 48,9%
36,3%

39,7% 39,4%
26,5% 9,8% 2,9%

Participação Abrafarma
2015 MAT Jun (%)

Participação Abrafarma
2019 MAT Jun (%)

Share médio 2019 = 43,9%

Share médio 2015 = 37,7%

44%
ABRAFARMA

17%
26%

 

 

 
13%

 

OUTRAS
REDES

ASSOCIAÇÕES
E FRANQUIAS

INDEPENDENTES

Fonte: IQVIA

Fonte: IQVIA

Participação de mercado 
por canal e por região

IndependentesRedes Associativistas e franquias

37%

Centro-Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

17%

46%

53%

18%

29%

46%

13%

41%

61%

16%
23%

62%

21%
17%

Vendas crescentes
Medicamentos (em bilhões de R$)

26,78 29,65 31,56 35,18

Out/15 a Set/16 Out/16 a Set/17 Out/17 a Set/18 Out/18 a Set/19

Não-medicamentos (em bilhões de R$)
13,16 13,95 14,62 16,70

Out/15 a Set/16 Out/16 a Set/17 Out/17 a Set/18 Out/18 a Set/19

Fonte: FIA-USP

Fonte: IQVIA
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Ano Colaboradores Farmacêuticos

2015

2016

2017

2018

2019

17.373

20.028

21.701

22.766

24.333

108.827

117.137

120.454

124.537

130.757
Fonte: FIA-USP

Expansão geográfica
Evolução no número de PDVs

Norte + Nordeste
1.980

Centro-Oeste 
+ Sudeste 
(exceto SP)

1.995

Sul
1.702

São Paulo
2.201

Fonte: FIA-USP
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www.biolabfarma .com.br
SAC 0800 724 6522

Comprometida com o futuro, a Biolab investe cerca 
de 10% do faturamento em Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e consolida sua 
trajetória com base no compromisso de oferecer 

saúde e qualidade de vida às famílias.

Construímos uma trajetória de sucesso, permeada 
pela dedicação e pelo protagonismo em inovação. 

Acreditamos que o crescimento da Biolab e a 
adaptabilidade ao mercado acontecem em conjunto 

com o desenvolvimento profissional de nossos 
Colaboradores.

A Biolab é uma empresa especialista, responsável
por transformar novas tecnologias em realidade.

Biolab Farmacêutica

biolab_farmaceutica

Biolab Farmacêutica
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Distribuição de lojas por região

Evolução do número médio de semanas em ruptura por canal
Número médio de semanas em ruptura por canal

(total 24 SKUs, 1o sem. 2019) 

A Abrafarma reduziu em 1,5% a ruptura nos últimos 3 anos, 
enquanto o setor registrou aumento de 2,5%

3,9

TOTAL

4,0
+2,5%

ABRAFARMA

3,2 3,2
1,5%

OUTRAS REDES

4,1
3,5

+14,7%

ASSOCIATIVISTAS/
FRANQUIAS

4,2 4,2
+1,7%

INDEPENDENTES

4,4 4,5
+3,3%

20192016

Presença em 
todo o Brasil

827
municípios
em 26 
estados 
e no Distrito Federal

Fonte: IQVIA 

Cobertura de

70% da população

5.795

Set/15

6.581

Set/16

7.049

Set/17

7.275

Set/18

7.878

Set/19

Crescimento de 35,94% em cinco anos

Evolução dos 
empregos no 
grande varejo
Aumento de 20% no  
número de colaboradores  
e de 40% no número de 
farmacêuticos desde 2015

Fonte: FIA-USP

Fonte: IQVIA 
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“Ser protagonista na promoção da saúde 

e bem-estar no Brasil, por meio do de-

senvolvimento do varejo farmacêutico 

e do fortalecimento dos seus associados”. Esse ob-

jetivo, historicamente, vem acompanhando a tra-

jetória da Abrafarma e das grandes redes de far-

mácias do país. Agora, porém, essa missão ganhou 

caráter oficial ao ser incorporada ao planejamento 

estratégico da entidade até 2025, e passa a ser o 

fio condutor da atuação do segmento

“Há 28 anos, sete drogarias paulistanas idealizaram uma 

associação para assegurar uma representação setorial pró-

pria. Hoje detemos praticamente metade do mercado far-

macêutico brasileiro. Mas essa rápida e expressiva evolução 

só se tornou viável porque sempre entendemos a impor-

tância de fortalecer nossos resultados sem deixar de lado 

Novo planejamento 
estratégico da Abrafarma 
até 2025 reafirma papel de 
protagonismo do setor 

os interesses da população”, avalia Sergio Mena Barreto, 

CEO da Abrafarma.

Movida por esse propósito, a entidade percebeu que pre-

cisava ir além da busca pela excelência na operação do vare-

jo. “A série de missões técnicas internacionais que realizamos, 

incluindo hubs de inovação como o Vale do Silício, Israel e 

Novo planejamento destacou a importância do legado do setor para a população brasileira
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China, revelou farmácias cada vez mais 

engajadas na ampliação do acesso à saú-

de, usando sua capilaridade para reedu-

car os consumidores e desafogar a rede 

pública”, comenta Barreto. 

Esse foi o ponto de partida para a 

procura de consultorias especializadas 

no desenvolvimento de uma nova ma-

turidade organizacional. A escolhida foi 

a Triconsult, fundada há mais de 25 anos 

e que conduziu bem-sucedidos projetos 

de redesenho para o Instituto Brasileiro 

de Governança Corporativa (IBGC) e o 

Instituto para o Desenvolvimento do 

Varejo (IDV), além de corporações como 

Hyundai Caoa, Porto Seguro e PwC.

Um novo pensamento
“Como primeiro passo, mergulhamos 

na entidade para assimilar os princípios 

que guiam suas decisões, sob o ponto de 

vista das lideranças das redes associadas. 

Mas recorremos também a formadores 

de opinião de outros setores que inte-

gram a cadeia farmacêutica, por meio de 

entrevistas conduzidas entre setembro e 

novembro de 2018”, conta Ariolino An-

drade Azevedo, diretor da Triconsult. 

O projeto foi elaborado tendo como 

base o conceito do ALINHAR, a partir 

do acróstico dessa palavra. “Trabalha-

mos para fortalecer componentes que 

consideramos fundamentais para a 

prosperidade das organizações – amor, 

legado, integridade, hábitos, audácia e 

resultados”, relata Azevedo.

Além da missão redefinida, foram 

instituídos novos valores para nor-

tear as grandes redes. “Reforçamos 

Grande varejo 
pronto para 
mudar a saúde 
no Brasil

P E R S P E C T I V A S P E R S P E C T I V A S

nosso compromisso com a livre con-

corrência, fundamentada pela igual-

dade de condições regulatórias, mas 

principalmente pelo nosso vínculo 

com as pessoas. São elas a razão da 

existência do varejo farmacêutico e 

que nos credenciam a firmar relacio-

namentos duradouros e de confian-

ça”, destaca Barreto.                        ¦

“Reforçamos nosso compromisso com as pessoas. 
São elas a razão da existência do varejo farmacêutico”

SERGIO MENA BARRETO
CEO da Abrafarma

Sempre ao lado da população
Fatos que atestam o compromisso histórico da Abrafarma com a saúde

1991

Entidade inicia mobilização para  
garantir o funcionamento de  

farmácias aos fins de semana 

1999

Abrafarma contribui ativamente para 
a implementação dos medicamentos 

genéricos e para estimular o consumo

2005

Campanha em defesa da redução  
dos tributos sobre medicamentos  

reúne mais de 3,6 milhões de  
assinaturas dos brasileiros

2007

Setor privado une-se ao governo federal no 
lançamento do Aqui tem Farmácia Popular, 

que amplia o acesso a remédios para o 
combate a doenças crônicas

2014

Decisão do STF libera em  
definitivo a venda de outros produtos  

nas farmácias e drogarias

2016

É dado o pontapé inicial para o  
programa de assistência farmacêutica 
avançada, que incrementa a oferta de 

serviços de orientação clínica
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Em mais uma mobilização para 
combater a alta carga tributária 
sobre medicamentos no Brasil, a 

Abrafarma reuniu, em junho, executi-
vos do varejo e da indústria para um en-
contro com o ex-deputado federal Luiz 
Carlos Hauly, no Renaissance São Paulo 
Hotel. Ele é o autor da PEC 293/2004, que 
prevê a desoneração total do imposto 
sobre remédios e é uma das propostas 
em discussão no Congresso Nacional. 
A proposta já foi aprovada pela Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ) e por 
uma Comissão Especial da Câmara, exi-
gindo apenas a votação em plenário.

O texto da PEC contempla ainda a 
extinção de dez tributos que incidem 
sobre o consumo – Cide-Combustíveis, 
Cofins, CSLL, ICMS, IOF, IPI, ISS, PIS,  
Pasep e o Salário-Educação, que seriam 
substituídos pelo Imposto sobre Valor 
Agregado (IVA). Como exceção, seriam 

Imposto zero para medicamentos

mantidos apenas os im-
postos de renda e pa-
trimoniais, como IPTU 
e IPVA, além da contri-
buição previdenciária de 
empregado e emprega-
dor. “Existe uma distor-
ção no sistema tributário 
brasileiro que precisa ser 
corrigida. Metade do 
peso dos tributos recai 
sobre o consumo e ape-
nas 21% sobre a renda. 
Nos Estados Unidos, é o 
contrário: só 17% sobre o 
consumo e 49% sobre a 
renda”, argumenta.

Consumo é taxado
Hauly tem ainda o apoio do presi-

dente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), que se baseou integral-

Setor reafirma defesa pela 
desoneração de tributos  
sobre medicamentos

T R A N S P A R Ê N C I A

Em uma iniciativa pioneira no canal 
farma, a Abrafarma reuniu auto-
ridades e juristas para debater as 

perspectivas da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD), em um workshop na ca-
pital paulista no mês de julho. A norma 
entrará em vigor em agosto de 2020, mas 
o varejo defende que o seu cumprimen-
to não pode ser estimulado por meio de 
sanções. O evento mobilizou mais de 150 
representantes das redes associadas.

A LGPD prevê uma penalidade de até 
2% sobre o faturamento das empresas 
que fizerem a coleta, produção, uso, aces-
so, arquivamento, compartilhamento e 
exclusão de informações de clientes sem 
o consentimento do consumidor. Mas 
para a Abrafarma, a Autoridade Nacio-
nal de Proteção de Dados (ANPD), agên-
cia criada para fiscalizar a aplicação da lei, 
deve atuar de forma educativa. “Prepara-
mos, inclusive, uma cartilha para estimu-
lar, nas redes de farmácias associadas a 
cultura de responsabilidade com o pro-
cessamento de dados. Mas a colaboração 
do órgão será fundamental para orientar 
a população e o mercado”, ressalta Sergio 
Mena Barreto, CEO da entidade.

Setor quer LGPD com papel educativo

O argumento é compartilhado por 
Fabricio da Mota Alves, coordenador ju-
rídico da Frente Parlamentar de Proteção 
de Dados e ex-assessor parlamentar no 
Senado. “Não podemos ter uma agência 
de caráter punitivo. É preciso compre-
ender que o Brasil está enfrentando esse 
tema pela primeira vez. Há outras leis que 
tratam de dados pessoais, mas essa regu-
lação ampla é inédita”, acrescenta.

Lei europeia adaptada
Carlos Bruno Ferreira, procurador da 

República e secretário Internacional ad-
junto da Procuradoria Geral da República, 
afirma que o Ministério Público está aber-
to a reforçar o diálogo com o mercado 
farmacêutico para assimilar mais rapida-
mente a legislação. “Não se sai de uma 
cultura praticamente zero de proteção de 
dados para uma norma baseada na lei eu-
ropeia, com 30 anos de amadurecimento, 
da noite para o dia”, adverte.

O advogado Marcelo Crespo, espe-
cialista em direito digital, adverte o se-
tor para as dificuldades de adaptação. 
“Dois grandes pontos de atenção para 
as farmácias devem ser como elas cole-

Entidade mobiliza autoridades, juristas e representantes  
de redes associadas para facilitar a adequação à nova lei

tam dados junto a seu público e como 
essas informações são transmitidas ou 
compartilhadas para pesquisas de mer-
cado, interações com médicos e planos 
de saúde. É uma equação difícil, que exi-
ge procedimentos bem delineados e um 
manual para nortear gestores e colabo-
radores”, comenta.                                 ¦

Debate sobre o tema reuniu representantes das 25 maiores redes do varejo farmacêutico
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“Não podemos ter uma 
agência de caráter punitivo. 
É preciso compreender que 
o Brasil está enfrentando 
esse tema pela primeira vez”
FABRICIO DA MOTA ALVES
Coordenador jurídico da Frente 
Parlamentar de Proteção de Dados

mente na proposta do ex-parlamentar 
para criar a PEC 110/2019. “O remédio 
pesa, sobretudo, no orçamento das 
famílias mais pobres. Reduzir ou ze-
rar a carga tributária é fazer justiça 
social e certamente ajudará a destra-
var o consumo. Isso sempre foi uma 
bandeira da entidade”, ressalta Sergio 
Mena Barreto, CEO da Abrafarma. 

Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) e o Insti-
tuto Datafolha, os consumidores arcam 
com quase 80% dos gastos totais de 
medicamentos no país. Os remédios 
são considerados muito caros por 84% 
da população, sendo que 39% atri-
buem este fato aos impostos. E como 
consequência dos altos tributos, cerca 
de 50% da população já teve que inter-
romper o tratamento.                    ¦

Luiz Carlos Hauly: “reduzir ou zerar a carga tributária
sobre medicamentos significa promover justiça social”

Distorção Medicamentos são mais tributados do 
que itens como barco e urso de pelúcia

* Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT) - 2019

Buquê de flores

Remédios de uso animal

Travesseiro

Barco

Urso de Pelúcia

Chinelo

Biquíni

Remédios de uso humano

17%
22%
26%
28%
29%
31%
33,44%
33,87%
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Nos corredores ou nas  
plenárias do Abrafarma 
Future Trends, era notória 

a sensação de um varejo farmacêu-
tico pronto para assumir um novo 
patamar de excelência. A sexta edi-
ção do congresso, que movimen-
tou o Transamérica Expo Center, 
na capital paulista, nos dias 3 e 4 
de setembro, enfatizou a aposta do setor 
na transformação digital para aprimorar a 
jornada do consumidor e fazer das farmá-
cias a porta de entrada do sistema de saú-
de. A temática estimulou números recor-
des: 4.427 participantes, 150 palestrantes e 
50 horas de conteúdo.

“Temos capilaridade para atuar de for-
ma mais incisiva no processo de adesão 
ao tratamento, na identificação e pre-
venção de doenças”, acredita Eugenio De  
Zagottis, presidente do conselho diretivo  
da Abrafarma. Não à toa, a pauta do even-
to contemplou também a participação de 
profissionais vinculados à área médica. 
“Muitas vezes concentramos discussões no 
varejo e esquecemos que a farmácia é parte 
essencial do ecossistema da saúde. Precisa-
mos mirar na atenção básica e apoiar, de 
fato, a rede pública”, acrescenta.

Porém, alcançar esse estágio requer um 
modelo mais proativo na oferta e na inte-
gração de soluções digitais. “Cerca de 90% 
dos dados existentes hoje foram criados 
nos últimos dois anos, o que implica uma 
mudança total de perspectiva. O conceito 
de análise clínica baseado em evidências já 

não se sustenta e deve dar lugar à medicina 
personalizada”, adverte Claudio Lottenberg, 
integrante do conselho do Hospital Israelita 
Albert Einstein e um dos palestrantes.

Para o especialista, o aprimoramento da 
experiência de saúde minimizará des-
perdícios financeiros e de tempo. “No 
Brasil, a indústria farmacêutica inves-
te vultosos recursos na produção de 
remédios, mas sem conhecer as par-
ticularidades de cada paciente. En-
quanto isso, 80% dos registros médi-
cos contêm dados não estruturados. 
Ao mesmo tempo, o varejo despen-
de esforços desnecessários com 30% 
dos serviços realizados no balcão”, 
aponta. “É preciso sair da visão Busi-
ness to Consumer (B2C) para o Con-
sumer to Business (C2B), com o clien-
te no centro das decisões”, completa.

Telemedicina
Nesse contexto, a telemedicina 

desponta como o canal ideal para 
estreitar elos entre pacientes e 

Varejo farmacêutico 
aposta na cultura 
digital para se 
firmar como porta 
de entrada do 
sistema de saúde

profissionais de saúde a um custo per-
missivo. E foi na China que o mercado 
brasileiro encontrou inspiração para per-
seguir esse modelo. O gigante asiático 
foi palco da última missão técnica in-

Eugenio De Zagottis, da Abrafarma, vê na capilaridade o caminho para uma atuação 
mais incisiva das farmácias na identificação e prevenção de doenças

T E N D Ê N C I A T E N D Ê N C I A

ternacional promovida pela Abrafarma 
entre os meses de maio e junho, com a 
consultoria da BTR-Varese e o apoio dos 
laboratórios Cimed e EMS. “A aposta 
local na descentralização das estruturas 
de atendimento incentivou o advento 
de startups especializadas no monitora-
mento remoto de consultas e na triagem 
e distribuição de medicamentos”, explica 
Alberto Serrentino, da Varese Retail. 

Essas soluções possibilitam que todos 
os distritos em situação de pobreza no 
país tenham acesso à saúde. Um dos bons 
exemplos é a Ping An Good Doctor, que 
ergueu mais de mil clínicas de um minuto 
na China. Com um sistema de inteligên-
cia artificial e uma base de dados de 2 
mil doenças, o usuário pode receber um 
diagnóstico clínico e a indicação do trata-
mento. Havendo necessidade de medica-
ção, as unidades abrigam 100 categorias 
de remédios estocados. Se o medicamen-
to não estiver disponível, a requisição 
pode ser feita via aplicativo. 

Em outro projeto, 240 hospitais na re-
gião rural de Sichuan foram conectados a 
112 centros de especialização, o que viabi-
lizou a realização de teleconsultas.  Como 
resultado, 39,8% dos diagnósticos originais 
foram modificados e 55% dos tratamen-
tos foram alterados. Além da evolução na 

qualidade assistencial, a econo-
mia líquida gira em torno de 
US$ 6 milhões por ano, para 
pacientes e instituições.

Por uma 
nova cultura

Em um país de dimensões 
continentais como o Brasil, é ain-
da mais imperativa a mudança 
do olhar sobre a saúde. “A abran-
gência do SUS e os resultados 
dos programas de vacinação e 
prevenção da aids não represen-
tam pouca coisa. Mas nenhuma 
iniciativa do gênero vai sobrevi-
ver se não mudarmos a cultura 
centrada no controle da doen-
ça.” O alerta do médico Drauzio 
Varella realçou a importância da 
atenção básica e da prevenção 
como meios para conter a ex-
plosão de casos de hipertensão, 
diabetes e obesidade – atualmente, 55% da 
população já está acima do peso e somente 
12,5 de cada 100 hipertensos acompanham 
seus índices de pressão arterial.

“Com isso, é um total desperdício não 
usar os farmacêuticos. Eles reúnem eleva-
do conhecimento técnico, estão presen-
tes em quase 80 mil estabelecimentos 

subutilizados e encontram o paciente no 
seu melhor momento. Quando ele dedi-
ca alguns minutos para sua saúde e bem-
-estar, pode ser acolhido com muito mais 
eficiência”, acredita.

Tecnologia, cultura e saúde. Juntas, es-
sas palavras são capazes de transformar 
muito mais do que um setor.   ¦

“É preciso sair da visão Business to 
Consumer (B2C) para o Consumer  
to Business (C2B), com o cliente no 
centro das decisões”

CLAUDIO LOTTENBERG
Hospital Israelita Albert Einstein

Missão técnica levou mais de 50 executivos à China para conhecer 
soluções de saúde com base na tecnologia

“É um desperdício não usar os 
farmacêuticos. Eles estão em  
quase 80 mil estabelecimentos 
subutilizados e encontram o  
paciente no seu melhor momento”

DRAUZIO VARELLA
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Um setor com o emblema 
da transformação
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Mais uma vez com uma seleta 
audiência de 400 altos execu-
tivos do varejo farmacêutico, 

a Abrafarma promoveu a terceira edição 
do Master Class, ocorrida em 13 e 14 de 
agosto, em São Paulo (SP). O programa 
de fomento e debate sobre tendências 
de inovação tecnológica no setor seguiu 
na esteira da transformação e disrupção 
digital, congregando acadêmicos e execu-
tivos de outros segmentos.

“É mais uma iniciativa vencedora que 
respalda a vivência que tivemos na Mis-
são Técnica Internacional e contribui 
para o desenvolvimento dos negócios 
de nossos associados”, afirma Eugenio 
De Zagottis, presidente do conselho di-
retivo da entidade.

Olhar do consumidor na  
na disruptura digital 

O primeiro a ministrar palestra foi 
Thales Teixeira, professor de marketing 
da Harvard Business School. Profundo 
estudioso do Magazine Luiza, o especia-
lista enfatizou que a disrupção digital é 
uma ameaça às empresas estabelecidas, 
porque elas podem perder grande par-

ticipação do mercado em um período 
curto de tempo. “Os maiores vilões apa-
recerão de fora da indústria, incluindo 
startups e gigantes como Amazon e Ali-
baba, que já estão inseridas no setor da 
saúde”, revela. Na sua visão, evitar essa 
realidade exige, como primeiro passo, 
decompor a cadeia de valor sob a ótica 
do consumidor e identificar pontos de 
atrito e de oportunidade.  

Case Magalu
Na sequência, os convidados ouvi-

ram o relato de Marcelo Silva, ex-CEO 
do Magazine Luiza e, atualmente, vice-
-presidente do conselho. Exemplo de 
sucesso no comércio eletrônico, a rede 
investiu em automação e apostou na 
estratégia multicanal, o que resultou 
em um faturamento superior a R$ 19 
bilhões e um crescimento de 380% no 
decorrer dos últimos dez anos. “As lojas 

Como o entendimento 
da cadeia de valor do 
cliente permitirá ao 
varejo farmacêutico 
inovar na velocidade 
de uma startup

Terceira edição do evento, em agosto, atraiu uma seleta audiência de 400 altos executivos do varejo

M A S T E R  C L A S S M A S T E R  C L A S S

físicas vão coexistir com a plataforma digital. É o cliente que 
escolhe onde quer comprar”, ressalta. 

A partir de 2015, a empresa mergulhou nesse processo com 
investimentos em plataformas como o laboratório Luiza Lab, 
em ferramentas de marketplace, automação de logística, na 
criação de minicentros de distribuição e na aquisição de empre-
sas de TI. Com atuação omnicanal, a empresa alcançou a marca 
de 954 lojas e viu a representatividade das vendas online saltar 
de 4% para 38%. Já a frequência de compra pelo site aumentou 
25% em um único ano.

“O consumidor vai à loja, escolhe o que deseja e compra na 
web, onde encontra preços mais baixos. Essa tendência vai per-
durar”, pontua. Silva reforça ainda que as startups estão rou-
bando atividades da cadeia de valor do consumidor em vez de 
roubar clientes das empresas.

Cadeia de valor do cliente
O caminho para adaptar-se às mudanças passa pelo ma-

peamento da cadeia de valor do consumidor. Thales Teixeira 
elenca algumas etapas para fazer valer essa estratégia. “Iden-
tifique se seu negócio cria, destrói ou capta valor, ache um 
elo fraco dessa cadeia e aumente as forças de especialização, 
o que reduz o custo monetário, o tempo ou esforço de um 
serviço ou produto. Por último, é preciso antecipar-se às res-
postas do cliente”, assinala.  

Marcelo Silva também compartilhou sua estratégia de plane-
jamento e ressaltou a importância da participação dos CEOs no 
controle do processo de transformação digital. Para ele, cinco 
pontos são cruciais: multicanalidade, inclusão digital, digitaliza-
ção das lojas físicas, cultura digital e plataforma digital. “As em-
presas do setor também devem perseguir o crescimento sau-
dável, que não se limita à lucratividade. Afinal, varejo que não 
cresce, padece”, acrescenta.

Era digital da saúde
Sidney Klajner, CEO do Hospital Israelita Albert Einstein, 

expôs os desafios da gestão de saúde no país. O médico-
-gestor fez críticas ao modelo de remuneração e aos recursos 
mal geridos na área. Porém, apontou como caminho a busca 
pela estrutura Triple Aim, estratégia que objetiva otimizar o 
desempenho dos sistemas de saúde por meio da melhora na 
experiência do paciente e nas ações de cuidado, com conse-
quente redução de custos. 

E as ferramentas digitais despontam como solução para re-
verter esse cenário. “A inteligência artificial pode ajudar a mape-
ar doenças analisando o genoma, que contém mais de 3 bilhões 

“As empresas do setor também devem
perseguir o crescimento saudável, que 
não se limita à lucratividade. Afinal, varejo 
que não cresce, padece”
MARCELO SILVA
Magazine Luiza

de nucleotídeos que podem sofrer alterações”, exemplifica. Sob 
sua gerência, o hospital investiu em programas de big data, em 
teleconsultórios para reduzir a barreira geográfica e na adoção 
do prontuário eletrônico. Com essa última medida, a institui-
ção conteve o expressivo montante repassado às operadoras 
em razão de intervenções cirúrgicas desnecessárias. “Em média, 
61% das cirurgias de coluna realizadas no país seriam dispensá-
veis se os profissionais de saúde tivessem acesso ao histórico 
pleno do paciente”, observa.

Atividade prática e debate
O evento também reservou uma agenda de atividades prá-

ticas. “Propusemos uma dinâmica de grupo, com a meta de 
estimular os executivos a ter uma visão mais clara sobre estra-
tégias para aplicação imediata em suas empresas”, explica Al-
berto Serrentino, curador do Master Class ao lado de Eduardo 
Terra. Ambos integram a diretoria da Sociedade Brasileira de 

Thales Teixeira, da Harvard Business School: “Os maiores vilões aparecerão de fora da indústria “
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M A S T E R  C L A S S M A S T E R  C L A S S

Varejo e Consumo. “A disrupção vem em 
forma de formiga e nosso objetivo foi  
provocá-los para agir diante dessa trans-
formação”, conclui.

Os dois curadores enfatizaram o exem-
plo da Visa, cujo CEO global Alfred Kelly 
já previu o fim do cartão de crédito con-
vencional. Segundo ele, essa modalidade 
deveria desaparecer em uma operação de 
varejo e dar lugar às transações 100% digi-
tais para propiciar mais rapidez e seguran-
ça aos clientes. O assunto, aliás, pautou 
uma sessão de debates exclusiva sobre o 
varejo da China. 

Modesto Araújo Neto, presidente da 
Drogaria Araujo, revelou-se impressio-
nado com a dificuldade de pagar algo 
com dinheiro ou cartões no país. “O 
mercado local só opera por meio de dis-

positivos eletrônicos como smartphone 
e sensor de presença.” 

Ana Carolina Augusto, diretora execu-
tiva da Farmácias Vale Verde, destacou a 
agenda positiva do governo chinês em 
favor da inovação, da inteligência artificial 
e do empreendedorismo. “É uma cultura 
de aversão ao risco. Não deu certo, ten-
te outro negócio ou faça de novo”, ana-
lisa. Em contraponto a essas impressões,  
Alexandre Maeoka, diretor executivo da 
Drogarias Nissei, chamou a atenção para 
os riscos relacionados à falta de privacida-
de, decorrentes da quantidade de infor-
mações que as empresas compartilham 
sobre uma pessoa. Mas uma coisa é certa: 
a tecnologia já deixou de ser diferencial  
no mundo corporativo para se tornar 
uma condição de sobrevivência.         ¦

Sidney Klajner, CEO do Hospital Albert Einstein, aposta na tecnologia para melhorar experiência do paciente

Mapeie a
cadeia de valor

do cliente

Identifique
o tipo

de valor

Encontre
o elo

mais fraco

Aumente
as forças de

especialização

Antecipe
respostas

competitivas

5 passos para cativar clientes e destruir negócios antiquados
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Só elogios para 
o treinamento
“A área de inovação 
de uma empresa deve 
estar alinhada e reportar 
diretamente ao CEO.  
O projeto para aprimorar 
esse processo tem de vir  
de cima para baixo” 
Victor Petty Moutinho,  
gerente de trade marketing e 
performance comercial da EMS

“Essas reflexões são 
essenciais para se obter 
novos insights e planejar 
o futuro com foco na 
multicanalidade” 
Antonio Carlos de Freitas,  
membro do Conselho de 
Administração da RD - Gente, 
saúde e bem-estar

“O evento nos faz refletir 
sobre práticas globais 
e permite enxergar com 
atenção o futuro do  
varejo farmacêutico” 
Carlos Lacerda,  
gerente de marketing  
da Extrafarma

“O exemplo da cultura 
de inovação deve ser 
iniciado pelo CEO. Saímos 
com boas inspirações 
para dar sequência às 
transformações que 
garantirão a longevidade 
dos negócios” 
Flávio José Ribeiro,  
CEO das Drogarias Globo
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Quase 3 mil farmácias já atuam como porta de entrada do sistema de saúde

Desde o lança-
mento do pro-
grama de Assis-

tência Farmacêutica Avan- 
çada pela Abrafarma, em 
2016, as salas clínicas vêm 
registrando um cresci-
mento exponencial. Só 
no primeiro semestre de 
2019, o número de con-
sultas para serviços far-
macêuticos aumentou 
62% em relação ao mes-
mo período do ano ante-
rior. Foram realizados 
862.623 atendimentos. O 
volume de espaços do gênero já chega a 2.964, o que re-
presentou um incremento de 9,4%. 

Mais de 7.800 farmacêuticos atuam no atendimento dos 
serviços clínicos, média de 2,6 por estabelecimento. “As 
salas clínicas começaram a mudar a realidade do acesso à 
saúde, ao estimularem a adesão aos tratamentos e coloca-
rem os farmacêuticos na linha de frente nesse processo”, 
ressalta Cassyano Correr, coordenador do programa.

Raio-x das salas clínicas 
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Entre as principais demandas, destaque para os testes 
de colesterol e de perfil lipídico, realizados por mais de 
300 farmácias em todo o Brasil. “Apesar de ainda não con-
tarem com uma regulamentação específica da Anvisa, os 
testes laboratoriais rápidos (TLR) são respaldados pela Lei 
13.021/2014 e registram elevada procura por parte da po-
pulação”, finaliza Correr. Confira a relação de serviços dis-
poníveis nas 24 maiores redes do país.                                 ¦

 Nome do programa:  Saúde em Dia
 Número atual de salas:  27 (2 com vacinação) 
 Número projetado para 2020:  35
 Estado:  RJ
 Serviços:  vacinas, avaliação corporal, medição de glicemia capilar, aferição de pressão arterial,  
  aplicação de injetáveis, medição de colesterol capilar e perfil lipídico
 Campanhas de saúde exclusivas:  hipertensão, diabetes e colesterol 
 Contato:  Maurício Matos - (21) 98011-6543 e mauriciomatos@anossadrogaria.com.br

 Nome do programa:  Adesão ao Tratamento Drogão Super
 Número atual de salas:  4 
 Estado:  MG e SP
 Serviços:  aplicação de injetáveis, aferição de pressão, medição de glicemia e  
  avaliação de medidas corporais 
 Campanha de saúde exclusiva:  Dia D Saúde 
 Contato:  (16) 3603-0160 ou contato@drogaosuper.com.br

 Nome do programa:  Clincarx
 Número atual de salas:  8 
 Número projetado para 2020:  10
 Estado:  MG
 Serviços:  aferição de pressão, aferição de glicose, imunização humana, gestão de peso, parar  
  de fumar, colocação de brincos, controle de diabetes, orientação em autocuidado
  Home care para aplicação de injetáveis 
 Contato:  Monica da Silva Fernandes Oliva - (38) 3218-5950

 Nome do programa:  Espaço Saúde
 Número atual de salas:  12 
 Número projetado para 2020:  15
 Estados:  RJ e SP
 Serviços:  orientações sobre diabetes, hipertensão, parar de fumar,  
  perda de peso e aplicação de injetáveis
 Campanhas de saúde exclusivas:  campanhas sazonais em datas como Outubro Rosa e Novembro Azul 
 Contato:  Clério Silva - (24) 3345-4000 ou clerio@grupoofs.com.br

 Nome do programa:  Saúde em Dia
 Número atual de salas:  25 
 Número projetado para 2020:  30
 Estado:  MS
 Serviços:  check-up do coração, do diabetes e do colesterol, revisão da medicação,  
  vida leve, parar de fumar, cuidado farmacêutico e vacinação
 Contato:  Carolina Bernardes de Sá - (67) 99668-1025 ou  
  carolina.bernardes.master@gmail.com

 Nome do programa:  Sala de Assistência Técnica Farmacêutica
 Número atual de salas:  25 
 Estado:  ES
 Serviços:  aplicação de injetáveis, aferição de glicose, pressão arterial e 
  colocação de brincos  
 Contato:  Cinthia Freitas - (27) 3382-3300 ou  
  cinthia.freitas@santaluciadrogarias.com.br

 Nome do programa:  Programa +Saúde
 Número atual de salas:  35 
 Número projetado para 2020:  mais de 50
 Estado:  RJ 
 Serviços:  aplicação de injetáveis, aferição de pressão arterial, medição de glicemia capilar,  
  teste de colesterol, análise da composição corporal e colocação de brincos  
 Campanhas de saúde exclusivas:  campanhas mensais de acordo com o calendário da Abrafarma 
 Contato:  Renane Bernardes - (21) 3095-1000 ou renane.bernardes@venancio.com.br

 Nome do programa:  Serviço Farmacêutico Araujo
 Número atual de salas:  200 
 Número projetado para 2020:  240
 Estado:  MG
 Serviços:  hipertensão em dia, colesterol em dia, diabetes em dia, autocuidado, cessação do  
  tabagismo, perda de peso, adesão ao tratamento, vacinação e testes rápidos
 Campanhas de saúde exclusivas:  vacinação, palestras para gestantes, hipertensos, diabéticos e alérgicos 
 Contato:  Fabiano Mendes Queiroz - (31) 3270-5852

Mais de 7.800 farmacêuticos atuam no atendimento dos serviços clínicos, média de 2,6 por estabelecimento
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Autocuidado:  
dar atenção aos sintomas e 
pequenos casos de mal-estar, 
promovendo o uso seguro 
de medicamentos isentos de 
prescrição médica

Conheça o 
significado de 
cada ícone

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

Parar de fumar: 
auxiliar os dependentes a 
deixar 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

Clínica de Imunização: 
ajudar as pessoas a manter seu 
calendário de vacinação em 
dia e, assim, prevenir doenças

 Nome do programa:  Globo Saúde
 Número atual de salas:  8 
 Estados:  BA, MA, PA, PB, PI e RN
 Serviços:  Aferição de pressão arterial, medição de glicemia, aplicação de injetáveis,  
  colocação de brincos, nebulização, pequenos curativos e vacinação (em breve)
 Campanhas de saúde exclusivas:  campanhas de vacinação, palestras para gestantes,  
  hipertensos, diabéticos e alérgicos 
 Contato:  Luiz Júnior - (86) 99822-0550 ou luizjunior@drogariaglobo.com.br

 Nome do programa:  Espaço Saúde
 Número atual de salas:  30 (3 salas com vacinação) 
 Número projetado para 2020:  40 (10 salas com vacinação) 
 Estados:  BA, ES e MG
 Serviços:  controle de peso, autocuidado, parar de fumar, hipertensão em dia, diabetes  
  em dia, revisão da medicação, vacinas, testes laboratoriais (perfil lipídico,  
  hemoglobina glicada e BHCG), aferição de pressão arterial, aplicação  
  de injetáveis e aferição de glicemia capilar 
 Campanhas de saúde exclusivas:  ações de Café com Saúde e campanhas mensais de acordo com  
  o calendário da Abrafarma 
 Contato:  Fernanda Andrade Bonfim - (33) 99807-5635

 Nome do programa:  Serviços Avançados Nissei (SAN)
 Número atual de salas:  30
 Número projetado para 2020:  60 
 Estado:  PR
 Serviços:  aplicação de injetáveis, vacinação, avaliação de pressão arterial,  
  avaliação da glicemia capilar, exames rápidos (BHCG, hepatite C e perfil lipídico),  
  revisão da medicação, parar de fumar e controle do peso (avaliação de medidas  
  antropométricas e bioimpedância) 
 Contato:  Carolina Escobar - (41) 3213-8387 ou carolina.escobar@drogariasnissei.com.br

 Nome do programa:  Serviços farmacêuticos
 Número atual de salas:  13
 Estados:  AL e PE
 Serviços:  aferição de pressão, acompanhamento de automonitoramento  
  da glicose e revisão da medicação 
 Contato:  Karina Henrique dos Santos - (82) 3023-9463  
  ou gf@farmaciapermanente.com.br

 Nome do programa:  Clinic Saúde
 Número atual de salas:  90
 Número projetado para 2020:  100 
 Estado:  SP
 Serviços:  autocuidado, parar de fumar, controle de peso, revisão da medicação,  
  diabetes, colesterol e hipertensão em dia.  
  Em breve: vacinação e testes laboratoriais 
 Contato:  Ricardo Silveira Leite - (15) 3224-5506 ou farmaceutico@farmaponte.com.br

 Nome do programa:  Clínica Minuto Saúde
 Número atual de salas:  16
 Número projetado para 2020:  18 
 Estado:  PR
 Serviços:  aferição de pressão arterial, aplicação de injetáveis, check-up da pressão arterial,  
  teste de asma, check-up da saúde (kit), colesterol em dia, diabetes em dia,  
  hipertensão em dia, mamãe em dia, parar de fumar, perder de peso, revisão da  
  medicação, exames laboratoriais rápidos, colocação de brincos, avaliação da  
  composição corporal, teste de colesterol total, teste de glicemia, teste de perfil  
  lipídico e verificação de temperatura corporal
  Home care para aplicação de injetáveis
 Campanhas de saúde exclusivas:  Blitz de Saúde e Feliz Idade (acompanhamento semanal de idosos)  
 Contato:  Aline Venturini - scf.lojas@vverde.com.br

 Nome do programa:  Serviços Farmacêuticos
 Número atual de salas:  16
 Estado:  SP
 Serviços:  vacinação, aplicação de injetáveis, colesterol em dia,  
  controle de peso, diabetes em dia, colocação de brincos, parar de fumar,  
  pressão arterial em dia e revisão da medicação 
 Contato:  Lucio Sanches Esteves Pinto - lucio.sanches@extrafarma.com.br

 Nome do programa:  Assistência Farmacêutica
 Número atual de salas:  2 (Rosário) 
 Estados:  DF (Rosário)
 Serviços:  aplicação de injetáveis
 Contato:  Grazielle Fonseca - (21) 99454-8960

 Nome do programa:  Clinic Farma
 Número atual de salas:  852
 Estados:  todos os estados brasileiros e o Distrito Federal
 Serviços:  acompanhamento de diabetes, colesterol, hipertensão, asma, perda de peso,  
  parar de fumar, avaliação corporal, autocuidado, revisão da medicação,  
  aplicação de brincos, aplicação de injetáveis, vacinação e exames laboratoriais 
 Campanhas de saúde exclusivas:  diabetes, hipertensão, obesidade, asma, parar de fumar e revisão da medicação 
 Contato:  Caroline Ferreira - (85) 99673-1506

 Nome do programa:  São João Serviços Farmacêuticos
 Número atual de salas:  300
 Número projetado para 2020:  600 
 Estados:  PR, SC e RS
 Serviços:  aferição de pressão, avaliação da glicemia capilar, colesterol,  
  perda de peso, aplicação de injetáveis e colocação de brincos 
 Campanha de saúde exclusiva:  Feira da Saúde itinerante  
 Contato:  Pedro Sansone - (54) 3335-0100 ou pedro.sansone@farmaciassaojoao.com.br
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 Nome do programa:  Cuidar Bem (Drogaria FarmaBem) e Farma Clinic (Drogaria Santo Remédio)
 Número atual de salas:  21 
 Estados:  AM, PA e RO
 Serviços:  bioimpedância, aferição de pressão arterial, teste de glicemia,  
  nebulização, aplicação de injetáveis, colocação de brincos, avaliação  
  da temperatura corporal e teste de colesterol
 Contatos:  Roziete Araújo - (92) 99197-3701 e Sabrine Cordeiro - (92) 98278-9750

 Nome do programa:  Viva Saúde Serviços
 Número atual de salas:  101 (7 salas com vacinação) 
 Número projetado para 2020:  250
 Estados:  BA, DF, ES, GO, MG, PR, RJ e SP
 Serviços:  vacinação, avaliação corporal, colocação de brincos, medição de temperatura  
  corporal, teste de glicemia e avaliação da pressão arterial
 Campanhas de saúde exclusivas:  vacinação, palestras para gestantes, hipertensos, diabéticos e alérgicos 
 Contato:  Aldo Casartelli - (11) 3274-7400/ ramal 70334 ou (11) 94546-0472

 Nome do programa:  Panvel Clinic
 Número atual de salas:  95 
 Número projetado para 2020:  120
 Estados:  RS, SC, PR e SP
 Serviços:  consultas farmacêuticas, verificação de pressão, verificação da glicemia capilar,  
  aplicação de medicamentos injetáveis, verificação de temperatura corporal,  
  colocação de brincos e vacinação
 Contato:  Alessandra Dezordi - adezordi@grupodimed.com.br

 Nome do programa:  Serviços Farmacêuticos
 Número atual de salas:  5 
 Estado:  SP
 Serviços:  hipertensão em dia, diabetes em dia, revisão da medicação,  
  autocuidado e parar de fumar
 Contato:  Patricia Flora Mello - (11) 3716-2280/ ramal 7004 ou pfmello@rd.com.br

 Nome do programa:  Momento Saúde
 Número atual de salas:  11
 Número projetado para 2020:  20
 Estado:  SP
 Serviços:  acompanhamento do controle de peso, hipertensão, diabetes,  
  colesterol e do tabagismo  
 Campanhas de saúde exclusivas:  calendário semanal distribuído pelas filiais 
 Contato:  Cristina Vasconcelos Pierozzi - cristina.vasconcelos@drogal.com.br

 Nome do programa:  Pharmaclínica
 Número atual de salas:  30 
 Estado:  PB
 Serviços:  aplicação de injetáveis, verificação da glicemia capilar, medição de  
  pressão arterial, autocuidado, colesterol em dia, diabetes em dia, hipertensão  
  em dia. vacinação, parar de fumar, perda de peso e revisão da medicação  
 Campanhas de saúde exclusivas:  calendário semanal distribuído pelas filiais 
 Contatos:  Janaína Donato Barbosa - (83) 98606-9620 e Jurayanne Dantas - (83) 98727-7794 
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Ovarejo caminha para uma 

transformação que faz das 

farmácias o primeiro elo da 

corrente na missão de atender o pacien-

te. O trabalho  envolve a busca por uma 

jornada menos acidentada, contribuindo 

ativamente para o autocuidado, identifi-

cação de risco e prevenção de doenças 

por meio dos serviços farmacêuticos.

“Isso demonstra a maturidade das 

farmácias em se posicionar como parte 

Farmacêuticos engajados  
rumo à nova era da saúde

integrante do sistema de saúde. Reflete 

também uma mudança de mentalidade 

do farmacêutico, que aproveita sua pro-

ximidade com o consumidor para esti-

mular a continuidade dos tratamentos 

clínicos, especialmente entre doentes 

crônicos”, endossa Cassyano Correr, co-

ordenador do programa de Assistência 

Farmacêutica Avançada da Abrafarma.

Para prestar o melhor atendimen-

to nas salas clínicas, os farmacêuticos 

contam ainda com uma ampla rede 

de especialização e conhecimento 

por meio da plataforma de educação 

continuada e dos eventos de capaci-

tação. “A agenda de road shows, por 

exemplo, com seus salões lotados, 

atrai também a atenção das indústrias 

interessadas em expor suas marcas e 

congregar especialistas em torno de 

novos conhecimentos e experiências”, 

destaca Correr.                                   ¦

Profissionais aperfeiçoam conhecimentos e assumem  
protagonismo na missão de estimular a adesão ao tratamento

A S S I S T Ê N C I A  F A R M A C Ê U T I C A A S S I S T Ê N C I A  F A R M A C Ê U T I C A

“A participação dos farmacêuticos 
demonstra a maturidade do setor  
em se posicionar como parte  
integrante do sistema de saúde”
CASSYANO CORRER
Coordenador do programa de Assistência 
Farmacêutica Avançada da Abrafarma

Com mais de 60 horas de treinamento e passagem por seis capitais, road shows consolidam-se na agenda profissional do canal farma

Cursos online em números

Crescimento  
de jan a set/19
Inscritos nos  
cursos livres: 

+90%
Certificados  
emitidos: 

+139%

Capacitação com expressiva audiência
O Road Show Care Center percorreu seis capitais em 2019 
(Brasília, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São 
Paulo), com mobilização de mais de 6 mil farmacêuticos

Educação continuada em alta
Pós-graduação
presencial 
(Dados de set/2019)

Pós-graduação  
EAD online 
(Dados de set/2019)

+400
 farmacêuticos   
 matriculados 
 em 12 turmas  
 espalhadas  
 pelo país

+480
 farmacêuticos   
 matriculados, 
 com curso 
 em andamento
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9 cursos online
 +400
horas de formação 
22.576 
farmacêuticos inscritos  
na plataforma desde 2016 
17.462
certificados emitidos 
15.368
farmacêuticos atualmente 
fazendo algum curso

Turma de farmacêuticos da Pague Menos
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I N O V A Ç Ã O

Oadvento do modelo de assistên-
cia farmacêutica avançada no 
Brasil, uma iniciativa pioneira da 

Abrafarma, viabilizou a realização do 1º 
Congresso de Clínicas. O evento, ocorrido 
em novembro na capital paulista, foi con-
siderado o primeiro do mundo dedicado a 
refletir sobre a sustentabilidade operacio-
nal e financeira desses serviços nas farmá-
cias. A programação, que atraiu em torno 
de 300 profissionais, comprovou que esses 
estabelecimentos já deixaram de ser meros 
dispensadores de remédios para atuarem 
diretamente na jornada do paciente.

“Estamos mudando não apenas o con-
ceito da loja física, como também promo-
vendo uma ressignificação da profissão de 
farmacêutico no Brasil”, acredita o CEO da 
entidade, Sergio Mena Barreto. Durante dois 
dias, o congresso discutiu as oportunidades 
para rentabilizar a assistência farmacêuti-
ca e desafogar o sistema público de saúde.

Sob a curadoria de Eugenio Foganholo, a 

agenda reuniu especialistas como 
Jim Danahy, CEO da AdhereRX Inc, 
empresa canadense de consultoria 
e treinamento para farmácias. A te-
lemedicina também foi alvo de de-
bates, com a participação de Carlos 
Camargo e Caio Soares, respectiva-
mente diretores da Brasil Telemedi-
cina e da Teladoc Health Brasil. 

Claudio Lottenberg, que inte- 
gra o conselho da UnitedHealth 
Group, apresentou as modernas plataformas 
de saúde utilizadas pelo Hospital Israelita  
Albert Einstein para dinamizar o atendimen-
to aos pacientes. Ao final, Carlos Eduardo 
Gouvêa, presidente da Câmara Brasileira de 
Diagnóstico Laboratorial, destacou os testes 
rápidos como a nova tendência da saúde 4.0. 
A programação abordou ainda casos práti-
cos de aplicação desses serviços, com a pre-
sença de executivas da Drogaria Araujo,  
Drogaria São Bento, Farmácias Pague Menos 
e Farmácias Vale Verde.

Programação discutiu o aproveitamento de novas tecnologias para aprimorar a oferta de 
serviços, com presença de palestrantes internacionais como Jim Danahy (no detalhe)

O sucesso do evento já garantiu uma se-
gunda edição, programada para 5 e 6 de no-
vembro de 2020. “Estou para conhecer algum 
setor no Brasil com tamanha persistência e 
resiliência como o varejo farmacêutico. Os 
empresários abraçaram a tendência dos servi-
ços farmacêuticos e, em troca, ganharam o 
comprometimento do farmacêutico”, conclui 
Cassyano Correr, coordenador do programa 
de Assistência Farmacêutica Avançada.     ¦
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Evento pioneiro no mundo discute a sustentabilidade  
operacional e financeira desse novo modelo

1o Congresso de Clínicas realça  
o novo papel das farmácias

Executivas das grandes redes apresentaram casos 
práticos de aplicação do modelo de assistência clínica
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OPrêmio Parceiros do Ano chega à 
sua oitava edição trazendo mais 
novidades, valorizando e reco-

nhecendo o compromisso da indústria 
em aperfeiçoar o nível de serviço com o 
varejo. Desta vez, o número de categorias 
passou de 13 para 15. Produtos Nutricio-
nais e Vitaminas e Suplementos ganharam 
evidência no prêmio, pois estão registran-
do crescimento acima de dois dígitos. A 
organização e definição de critérios conti-
nuam a cargo da IQVIA.

“Fortalecer e aperfeiçoar o relaciona-
mento com a indústria, que mantém 
vultosos investimentos em inovação, é 
fator-chave para que possamos ofertar 
produtos de maior valor agregado ao con-
sumidor”, destacou Sergio Mena Barreto, 
CEO da Abrafarma. 

Assim como nos anos anteriores, as 
categorias foram subdivididas entre Fa-
bricante e Produto. Porém, a nota por 
pontuação foi substituída por valores 
percentuais, em que 100% é o resulta-
do máximo. Cinco itens quantitativos  

Premiação abre espaço para 
nutricionais e suplementos

avaliarão o desempenho dos laborató-
rios: Lançamento e Inovação, Prescrições, 
Crescimento absoluto, Vendas Totais e 

Duas novas categorias valorizam ainda mais a inovação da indústria, 
sem deixar de lado criteriosa apuração científica

Iniciativa da Abrafarma valoriza o compromisso da indústria em aperfeiçoar o nível de serviço oferecido ao varejo
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P R Ê M I O  P A R C E I R O S  D O  A N O P R Ê M I O  P A R C E I R O S  D O  A N O

Cobertura Numérica de Pontos de Ven-
da (PDVs). Cada um desses quesitos tem 
peso que varia entre 5% e 30%.           ¦

Critérios adotados para premiação em cada categoria
  LANÇAMENTO/  # PRESCRIÇÕES  CRESCIMENTO  VENDAS COBERTURA
 CATEGORIAS INOVAÇÃO  (IQVIA PBS)   ABSOLUTO  TOTAIS NÚMERICA
     EM R$CPP EM R$CPP DE PDVS

 FABRICANTES   Pesos

 Rx Marca 15% 15%  25% 20% 25%

 Rx Similar 5% 5%  30% 30% 30%

 Rx Genérico  5% 5%  30% 30% 30%

 MIP/OTC 15% 5%  30% 25% 25%

 Consumer Health 15% 5%  35% 20% 25%

 PRODUTOS   Pesos

 Rx Marca 15% 10%  30% 20% 25%

 Rx Similar 5% 5%  30% 30% 30%

 Rx Genérico  5% 5%  30% 30% 30%

 MIP/OTC 10% 5%  35% 25% 25%

 Nutri / Dermocosmético  15% 10%  25% 25% 25%

 Higiene e Beleza  15% 0%  35% 25% 25%

 Cuidado Infantil  15% 5%  30% 25% 25%

 Cuidado Adulto  15% 0%  35% 25% 25%

 Nutricional  15% 10%  25% 25% 25%

 Vitaminas e Suplementos  15% 5%  25% 30% 25%

Conheça os TOP 5 da premiação de 2019*

F A B R I C A N T E S

FINALISTAS:
Aché

EMS

Eurofarma

Novo Nordisk

Takeda

Medicamento Marca
Medicamentos tarjados com foco  

em geração de demanda, cujo 
desconto comercial é inferior a 50%

FINALISTAS:
Cimed

EMS

Neo Química

Teuto Brasileiro

União Química

Similar
Medicamentos tarjados com foco  

em geração de demanda, cujo 
desconto comercial é inferior a 50%

FINALISTAS:
Cimed

EMS

Eurofarma

Medley

Sandoz

Genérico
Medicamentos tarjados 

Genéricos

FINALISTAS:
Beiersdorf

Johnson & Johnson

Kimberly-Clark

P&G

Unilever

Consumer Health
Fabricantes CH considerando 

somente a venda de  
não medicamentos

FINALISTAS:
Aché

Hypera Pharma

Mantecorp Farmasa

Sanofi

União Química

MIP/OTC
Medicamentos isentos 

de prescrição e 
outros produtos OTC

* Em ordem alfabética
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P R O D U T O S

 TOP 5 PRODUTOS FABRICANTE

 JARDIANCE BOEHRINGER ING

 OZEMPIC NOVO NORDISK

 SAXENDA NOVO NORDISK

 XARELTO BAYER

 XIGDUO XR ASTRAZENECA

Medicamento Marca
Medicamentos tarjados com foco  

em geração de demanda, cujo 
desconto comercial é inferior a 50%

 TOP 5 PRODUTOS FABRICANTE

 FLAVONID NEO QUÍMICA

 INFRALAX EMS

 NARIDRIN EMS

 NEOSORO AD NEO QUÍMICA

 TORSILAX NEO QUÍMICA

Similar
Medicamentos tarjados com foco 
em ações no PDV, cujo desconto 

comercial é superior a 50%

 TOP 5 PRODUTOS FABRICANTE

 BEPANTOL BABY BAYER CONSUMER

 GRANADO BEBE  GRANADO

 HUGGIES SUPREME CARE KIMBERLY CLARK

 JOHNSONS BABY JOHNSON & JOHNSON

 PAMPERS P&G

Cuidado Infantil
Produtos destinados ao cuidado  

do bebê e linha infantil

 TOP 5 PRODUTOS FABRICANTE

 MILNUTRI  DANONE NUTRICIA

 NESLAC COMFOR NESTLÉ

 NINHO FASES 1+  NESTLÉ

 NINHO LEITE  NESTLÉ

 NUTREN SENIOR NESTLÉ

Nutricional
Produto nutricional 

infantil e adulto

 TOP 5 PRODUTOS FABRICANTE

 ADDERA D3  MANTECORP FARMASA

 CITONEURIN P&G

 DOSS  BIOLAB

 DPREV  MYRALIS

 REDOXON TRIPLA AÇÃO BAYER CONSUMER

Vitaminas e Suplementos
Produtos vitaminas e suplementos

Vencedores da edição de 2018

 TOP 5 PRODUTOS FABRICANTE

 CETOPROFENO MEDLEY

 FLUCONAZOL CIMED

 PANTOPRAZOL MEDLEY

 ROSUVASTATINA SANDOZ

 TADALAFILA MEDLEY

Genérico
Medicamentos tarjados

Genéricos

 TOP 5 PRODUTOS FABRICANTE

 ANTHELIOS LA ROCHE POSAY

 CERAVE CERAVE

 EPISOL MANTECORP FARMASA

 IDEAL SOLEIL VICHY

 MINESOL  JOHNSON & JOHNSON

Nutri/Dermocosmético
Produtos Dermocosméticos  

e Nutricosméticos

 TOP 5 PRODUTOS FABRICANTE

 ALLEGRA SANOFI

 DORFLEX SANOFI

 NEOSALDINA TAKEDA

 NOVALGINA SANOFI

 RINOSORO MANTECORP FARMASA

MIP/OTC
Medicamentos isentos de 

 prescrição e outros produtos OTC

 TOP 5 PRODUTOS FABRICANTE

 CURAPROX CURADEN SWISS

 DOVE DESODORANTE UNILEVER

 NIVEA BEIERSDORF

 PANTENE P&G

 REXONA DESODORANTE UNILEVER

Higiene e Beleza
Produtos de Higiene

e Beleza

 TOP 5 PRODUTOS FABRICANTE

 ACCU-CHEK ACTIVE ROCHE

 ACCU-CHEK GUIDE ROCHE

 GILLETTE MACH 3  P&G

 MEDIDORES OMRON OMRON

 PLENITUD ACTIVE PLUS KIMBERLY CLARK

Cuidado Adulto
Produtos destinados

ao cuidado adulto

 Marca  Aché

 Similar  Hypera Pharma
 Genérico  EMS
 Medicamento  
 Isento de  Cimed 
 Prescrição (MIP)  
 Consumer Health  Unilever

Fabricantes

 Marca  Saxenda (Novo Nordisk)
 Similar  Neosoro AD  
  (Hypera Pharma)
 Genérico  Tadalafila (Medley)
 Medicamentos  
 Isentos de  Novalgina (Sanofi) 
 Prescrição  
 Dermocosméticos  
 e Nutricosméticos Idéal Soleil (Vichy)
 Higiene e Beleza  Rexona Desodorante  
  (Unilever)
 Cuidado Infantil  Huggies Supreme Care  
  (Kimberly-Clark) e  
  Pampers Comfort (P&G)
 Cuidado Adulto  Plenitud Active  Plus 
  (Kimberly-Clark)

Produtos

* Em ordem alfabética

* Em ordem alfabética
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A Hypera Pharma atua nos segmentos mais relevantes do se-

tor farmacêutico brasileiro, com marcas reconhecidas pelos bra-

sileiros e pela comunidade médica. Investe continuamente em 

inovação e tem como missão participar da vida das pessoas para 

que vivam mais e melhor.

É líder no segmento de MIPs, com marcas como Benegrip, 

Coristina d, Engov, Epocler e Vitasay 50+. Tem ainda um amplo 

portfólio de prescrição, com as linhas Mantecorp Farmasa e Man-

tecorp Skincare, além da Addera d3, Predsim, Episol, Epidrat e 

Mais de 10 mil profissionais do varejo 

já passaram por capacitações promo-

vidas pela Midway Labs para orientar 

sobre os múltiplos benefícios da suple-

mentação alimentar. “Ao qualificar o 

atendimento nas farmácias, estamos va-

lorizando a jornada de compra do clien-

te”, analisa o CEO Wilton Bastos Colle. 

A linha de produtos inclui recomen-

dações até mesmo para pacientes que 

se recuperam de cirurgias bariátricas, 

como é o caso do Whey Protein Isola-

do. A glutamina é importante especial-

mente para o sistema imunológico. Já o 

Fiber Way auxilia na reposição de fibras. 

Recentemente, a empresa lançou ainda 

a Soup Way, uma sopa ideal para ser 

consumida entre refeições. Já o Redux 

Way é perfeito para que o organismo 

não absorva o 

total de gorduras 

contidas no ali-

mento ingerido. 

Hydraporin.  É também vice-líder em genéricos e similares, impul-

sionada pela Neo Química e pelos produtos Doralgina, Flavonid, 

Histamin e Torsilax.

Em 2019, foi reconhecida como campeã da categoria Farma-

cêutica e Cosméticos do ranking Valor 1000.

Ser multi é pensar global. É ser multimar-

cas em multicanais. É formar uma nova 

operação do varejo com o objetivo de 

multiplicar a beleza. Com esse espírito, 

em 2017 nasceu a Multi B, uma das mais 

recentes divisões de negócio do Grupo 

Boticário, criada para atuar em canais 

de varejo por meio da distribuição e li-

cenciamento de marcas internacionais 

e proprietárias. Estão sob a sua gestão 

linhas conhecidas globalmente, como 

Australian Gold, Bio-Oil, Revlon, Lee 

Stafford, Nuxe Paris, além das que per-

tencem ao Boticário – quem disse, be-

renice?, Eudora e Vult. A empresa é for-

mada por um time de empreendedores 

apaixonados por pessoas, desafios e or-

gulhosa por pertencer a um dos maiores 

grupos de beleza do mundo. 

Alista de parceiros cativos da Abrafarma au-

menta a cada ano e revela uma crescente har-

monia entre todos os segmentos que integram 

o mercado farmacêutico. Graças a esse estreito relacio-

namento com indústrias, laboratórios e fornecedores de 

produtos de higiene e beleza, as maiores redes do varejo 

nacional asseguram a todos os brasileiros acesso a ser-

viços de saúde, bem-estar e conveniência. Essa seção 

destaca os atributos e a trajetória dos patrocinadores do 

programa Business Club. 

Uma sólida rede em prol do varejo

Indústria farmacêutica brasileira com pre-

sença internacional, a Biolab consolida 

sua trajetória com base no compromisso 

de oferecer saúde e qualidade de vida à 

população. Com mais de 3.200 colabo-

radores, é uma das maiores empresas 

farmacêuticas do Brasil. A companhia 

conta com um dos centros de Pesquisas, 

Desenvolvimento 

e Inovação (PD&I) 

mais modernos do 

Brasil, além de um 

Centro de PD&I em 

Mississauga (Cana-

dá). Dispõe de mais 

de 140 produtos e 

atua com relevância 

em diversas espe-

cialidades. O desempenho crescente é 

resultado de parcerias com universidades, 

laboratórios e centros de pesquisa. Além 

disso, mantém sólida política de respon-

sabilidade social. Mais informações: 

www.biolabfarma.com.br.

A Danone Nutricia, nascida da fusão 

das unidades de negócio Early Life Nutri-

tion (ELN) e Advanced Medical Nutrition 

(AMN) em fevereiro de 2019, chegou ao 

mercado com o propósito de transformar 

vidas por meio da nutrição. Com a união 

dessas expertises, tornou-se uma potência 

em nutrição especializada do Brasil, tendo 

em seu portfólio soluções nutricionais ino-

vadoras. A marca integra o Grupo Dano-

ne, cuja missão é levar saúde por meio da 

alimentação ao maior número de pessoas.
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Chegar a um faturamento de R$ 2 bi-
lhões em 2020 é a meta do Grupo Cimed. 
Para alcançar esse resultado, a farmacêu-
tica vem implantando mudanças em sua 
estrutura física, na gestão, na forma de 
vender e no catálogo de produtos. Para 
se ter uma ideia do tamanho do desafio, 
a empresa faturou pela primeira vez R$ 1 
bilhão em 2017.

Uma nova fábrica ficará pronta no fim 
de 2020, dedicada exclusivamente à pro-
dução de medicamentos sólidos orais 
genéricos e similares, na cidade de Pouso 
Alegre. A nova planta, construída em um 
espaço com mais de 280 mil m², será res-
ponsável por aumentar a capacidade de 
produção dessa categoria em 35%. Serão 
fabricados 40 milhões de comprimidos ao 
mês, quantidade que pode chegar a 60 
milhões no médio prazo.

Para pensar e implantar estratégias de 
negócio, uma nova estrutura de gover-
nança corporativa vem sendo desenhada 

ao longo de 2019. A área financeira ga-
nhou novo CFO, com a chegada de José 
Roberto Lettiere, que trouxe com ele ou-
tros diretores.. O marketing foi reformula-
do com a chegada de Augusto Cruz e de 
gestores para as diversas frentes do setor. 
A área de RH também recebeu a diretora 
Silvana Souza Gibrail. Em síntese, toda a 
estrutura da empresa, da presidência ao 
chão de fábrica, vem sendo reorganizada 
para dar suporte ao crescimento vertigi-
noso dos próximos anos.

Usando como inspiração a indústria de 
bebidas, que já emprega métodos para im-
pulsionar vendas há anos, a Cimed intro-
duziu aos vendedores autônomos o PUSH, 
um método para impulsionar as vendas 
nas farmácias. E, juntamente com o apri-
moramento das vendas, a indústria inves-
tena diversificação no catálogo de produ-
tos. Em comparação com 2018, houve um 
aumento de 9% no portfólio deste ano. 
São mais de 600 itens à disposição para 
serem positivados pela força de vendas.

A Natulab é um laboratório 

farmacêutico que fabrica e de-

senvolve medicamentos e su-

plementos alimentares, nos mais 

altos padrões de qualidade exigi-

dos pela Anvisa e com o apoio 

de mais de mil colaboradores. A 

companhia é a 10ª no ranking das 

maiores do país, ocupa a quinta 

posição na produção e venda de 

remédios isentos de prescrição 

e é líder no segmento de fitote-

rápicos, segundo indicadores da 

IQVIA. Fundada em 2000, tem 

sede administrativa em São Paulo 

e unidade fabril em Santo Antô-

nio de Jesus (BA). Seu portfólio 

reúne mais de 200 apresentações 

de medicamentos, suplementos 

alimentares e nutracêuticos, en-

tre os quais os líderes de mercado 

Seakalm, Floratil e Maxalgina.

A Sandoz, uma das líderes globais em medicamentos ge-

néricos e biossimilares, desenvolve seus produtos reforçando 

o compromisso com os pacientes em prover acesso a medi-

camentos de alta qualidade. Como divisão do 

grupo Novartis, seu portfólio global abrange as 

principais áreas terapêuticas, como cardiologia, 

sistema nervoso central, anti-infecciosos, gastroen-

terologia, saúde feminina e masculina. Além disso, a 

Sandoz conta com uma planta fabril localizada em 

Cambé, no interior do Paraná. 

Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica - SAC 

0800 400 9192. Rua Antônio Rasteiro Filho (marginal da PR 445), 

1920, Parque industrial José Garcia Gimenes. CEP: 86183-751 - 

Cambé / PR – Brasil

O Grupo RB (Reckitt Benckiser - 
www.rb.com.br) é líder global em bens 
de consumo para saúde e higiene, se-
gundo a Nielsen Global Database. Atua 
em mais de 60 países e reúne cerca de 
40 mil colaboradores. Suas marcas são 
guiadas pelo propósito de oferecer so-
luções inovadoras para proporcionar 
vidas mais saudáveis e lares mais felizes.
Em 2017, a empresa entrou no merca-
do de nutrição infantil com a compra 
da Mead Johnson Nutrition por US$ 
16,6 bilhões, e incorporou ao portfólio 

marcas como Enfamil e Enfagrow. Em 
2018, a companhia passou a ser organi-
zada em duas unidades de negócios in-
dependentes: Health e Hygiene/Home.

A RB Health detém marcas voltadas à 
saúde e nutrição, e tem como objetivo 
estimular as pessoas a terem uma vida 
mais saudável.



B U S I N E S S  C L U B  A B R A F A R M A B U S I N E S S  C L U B  A B R A F A R M A

40 Revista Excelência Abrafarma40

alta
proteção

solar
acelerador

de
bronzeado

Fundada há 55 anos e com 
capital 100% nacional, a EMS é 
a líder do mercado farmacêu-
tico brasileiro há 13 anos con-
secutivos. Tem no DNA uma 
história de pioneirismo, supe-
ração, reinvenção e ousadia. O 
laboratório atua nas áreas de 
prescrição médica, genéricos, 
medicamentos de marca, OTC e 
hospitalar, fabricando produtos 
para praticamente todas as es-
pecialidades da Medicina. Com 
mais de 5 mil colaboradores e 
quatro unidades produtivas em 
Hortolândia (SP), Manaus (AM), 
Jaguariúna (SP) e Brasília (DF), a 
companhia possui o maior por-
tfólio do setor farmacêutico do 
Brasil, com mais de 2,6 mil apre-

sentações de produtos e 100 pa-
tentes concedidas pelo mundo. 
Exporta para mais de 40 países e 
prospecta ampliar a atuação em 
mercados globais. 

Foi a primeira farmacêutica 
nacional a lançar os genéricos no 
país e a apostar em inovação radi-
cal nos EUA, fundando em 2013 
a sua empresa Brace Pharma, em 
Maryland. Com a Brace, a EMS 
volta o seu olhar para doenças 
com um alto grau de necessidade 
médica não atendida e opções de 
tratamento insuficientes, inves-
tindo mais de R$ 1 bilhão para 
oferecer aos pacientes acesso a 
terapias inéditas. Medicamentos 
de inovação incremental e bio-
tecnológicos, genéricos de alta 

complexidade e um aporte anual 
de 6% do faturamento na área de 
Pesquisa & Desenvolvimento são 
outras apostas para seguir pro-
movendo bem-estar.

A EMS também atua forte-
mente em responsabilidade so-
cial, com diversos projetos na 
área apoiados pelo Brasil inteiro. 
A empresa reforçou sua missão 
de cuidar das pessoas também 
fora do país ao firmar parceria, 
em 2017, com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para a 
erradicação da bouba no planeta 
até 2030, levando para cada vez 
mais longe a ampliação do acesso 
a tratamentos de saúde e colabo-
rando ativamente para melhorar 
a qualidade de vida. 
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Os mais de 4,4 mil executivos 
e empresários presentes ao 
Abrafarma Future Trends tes-

temunharam, seguramente, um novo 
marco nas relações entre o mercado far-
macêutico e o poder público”. A declara-
ção de Eugenio De Zagottis, presidente 
do conselho diretivo da Abrafarma, é 
perfeitamente compatível com o teor das 
explanações conduzidas por gestores da 
Anvisa e dos ministérios da Economia e 
da Saúde. Em nenhuma delas houve espa-
ço para afirmações de cunho político ou 
ideológico. O que se ouviu foi um com-
promisso claro com a eficiência.

“O Brasil precisa deixar de vilanizar os 
empresários e adotar iniciativas que esti-
mulem a liberdade de empreender, es-
pecialmente em um segmento tão pu-
jante como o comércio farmacêutico”, 

Mercado e governo 
na rota da cooperação

destacou o secretário especial de Produ-
tividade, Emprego e Competitividade 
do Ministério da Economia, Carlos da 
Costa. A participação do dirigente no 
congresso foi rápida, mas suficiente para 
entusiasmar o público com o anúncio 
da formação de uma Mesa Executiva do 
Varejo. A Abrafarma deverá fazer parte 
desse comitê, que tem como finalidade 
abrir um canal de comunicação direto 
do governo para debater questões que 
afetam a atividade.

Costa ainda prometeu empenho na 
redução da carga tributária sobre medi-
camentos. Inicialmente, a tentativa seria 
a de recolocá-la no patamar de 20%, alí-
quota média vigente nos anos 80. “São 
medidas que vão ao encontro de uma 
nova agenda pública, que favoreça o livre 
mercado, facilite a rotina das empresas e 

Gestores públicos 
reforçam compromisso 
com eficiência  
e despertam otimismo 
entre empresários do 
canal farma

Denizar Vianna, do Ministério da Saúde, defende uma maior cooperação público-privada na ampliação do acesso à saúde
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dinamize sua relação com o governo e 
com os trabalhadores”, avalia.

O secretário de Ciência e Tecnologia 
do Ministério da Saúde, Denizar Vianna, 
foi ainda mais enfático ao defender uma 
maior cooperação público-privada na 
ampliação do acesso à saúde. “E o varejo 
farmacêutico tem papel preponderante 
nesse processo, graças à sua capilaridade. 
O mesmo vale para a indústria, que man-
tém vultosos investimentos em pesquisa 
e desenvolvimento”, ressalta. Como parte 
desse propósito, o órgão deu início a um 
projeto de compartilhamento de risco, 
para facilitar a adesão ao tratamento de 
pacientes que convivem com doenças de 
alta complexidade. 

Em um primeiro momento, o novo 
modelo será aplicado a portadores da 
Atrofia Muscular Espinhal (AME). Por 

meio dele, serão implementadas tecnolo-
gias de monitoramento constante dos 
usuários de novos medicamentos contra a 
doença, com um registro que medirá re-
sultados como a evolução da 
função motora e o menor 
tempo de dependência de 
ventilação mecânica. Isso será 
a base para a compra do trata-
mento. “O Ministério da Saúde 
e os laboratórios farmacêuti-
cos compartilharão os indica-
dores clínicos que serão obti-
dos e avaliarão a expectativa 
de número de pacientes a se-
rem atendidos”, explica Vianna. 
O sistema é uma realidade em 
países como Austrália, Canadá, 
Inglaterra e Itália. O custeio da 
tecnologia está ligado à apre-
sentação de evidências dos 
efeitos reais para a saúde e a 
qualidade de vida do paciente. 

A tecnologia também sustenta o 
projeto de informatização do SUS, que 
contempla a adoção de um prontuário 
eletrônico e do Conjunto Mínimo de 
Dados (CMD) – para compilar e para-
metrizar informações sobre exames la-
boratoriais, medicamentos usados em 
consultas de atenção básica ou em in-
ternações hospitalares. O programa 
será testado como um piloto no esta-

do de Alagoas e a tendência é que seja es-
tendido a todo o Brasil ainda em 2020.

O painel de Vianna foi seguido por 
uma sessão de debates com a presença 
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“A Anvisa deve ser vista como 
uma casa de portas abertas 
para o diálogo com o setor”
RENATO PORTO
Diretor da Anvisa

de Renato Porto. O atual diretor da  
Anvisa deixou explícita a intenção da 
agência de colaborar com a crescente 
profissionalização da atividade farma-
cêutica. A expectativa, inclusive, é pela 
abertura de uma consulta pública para 
regulamentar os testes laboratoriais re-
motos no varejo já no próximo ano. “As 
farmácias e drogarias nos abrem uma 
oportunidade única de reverter a que-
da de cobertura vacinal”, exemplifica. 
“A Anvisa deve ser vista como uma 
casa de portas abertas para o diálogo 
com o setor”, frisou.                   ¦

Fonte: IBGE

Carlos da Costa, 
do Ministério da 
Economia, anunciou 
a inserção do setor 
em uma Mesa 
Executiva do Varejo
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Aberto às inovações, o canal farma 
pode assimilar os aprendizados 
de um dos segmentos do vare-

jo que mais se transformou nos últimos 
anos. Muito além de aproveitar um am-
biente econômico favorável, o atacarejo 
saiu da teoria e posicionou o cliente no 
centro das decisões ao apostar na forma-
ção de um autêntico ecossistema digital.

Essa mudança radical do setor foi con-
textualizada por Marcos Samaha, CEO da 
Tenda Atacado. Com presenças no Brasil, 
em Portugal e Angola, o grupo reúne um 
sortimento com 10 mil itens e contabiliza 
2 milhões de transações por mês. “Nossa 
grande fortaleza está no custo baixo, fruto 
da harmonia entre simplicidade e estrutu-
ra de custo leve. E a tecnologia assumiu 
um papel preponderante para dinamizar a 
operação e oferecer praticidade ao consu-
midor com uma visão 360º”, destaca.

Em 2018, cerca de 60% dos lares brasi-
leiros realizaram compras por esse canal. 
Mas a trajetória de sucesso do segmento 
não foi resultado apenas de inspirações e 
insights. Ela nasceu da tentativa de so-
brevivência de um dos líderes do varejo 
supermercadista. No fim dos anos 90, o 
Carrefour mantinha uma confortável 
posição no mercado. Acomodado, não 
buscou alternativas para conter a migra-
ção de clientes para redes compactas e 
próximas de suas residências, sob o estí-
mulo da queda na inflação e do maior 
controle de preços. 

A rota da inovação segundo 
o atacarejo

A reação só veio em 2006, quando 
despencou no ranking do setor. No ano 
seguinte, assumia a liderança depois de 
adquirir o Atacadão. “Essa decisão deu 
início à escalada do atacarejo, mas par-
tiu, sobretudo, de uma resposta do con-
sumidor – disposto a procurar modelos 
novos e mais convenientes à sua rotina. E 
é por isso que focamos nossa atuação na 
proposta de valor que o cliente espera”, 
argumenta Samaha.

Como parte dessa transformação, a 
Tenda criou dez empresas voltadas a 

atividades como e-commerce, serviços 
financeiros, distribuição e soluções de pa-
gamento. A plataforma digital foi impul-
sionada por ferramentas como realidade 
aumentada e reconhecimento facial (ver 
quadro). “Instituímos uma cultura baseada 
inteiramente em dados para personalizar 
a interação com os compradores e agilizar 
os processos internos. O varejo farmacêu-
tico ostenta números positivos atualmen-
te, mas se não aplicar rapidamente essa 
estratégia, pode incorrer no mesmo erro 
do Carrefour”, crava.                               ¦

Setor transformou-se 
com a tecnologia  
e o cliente no centro  
das decisões

Para Marcos Samaha, CEO da Tenda, o canal farma precisa se reinventar para 
não esperar concorrentes de outros setores tomarem a dianteira do setor
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Ecossistema digital a serviço do cliente 
Atacarejo investe em uma série de modernas ferramentas  

para reter clientes e dinamizar operação

•  Automatizar ações promocionais
•  Ativação de promoções/ cupons de desconto via SMS
•  Programação de abastecimento automático com entrega
•  Wi-fi gratuito em todas as lojas
•  Self check-out
•  Realidade aumentada para localização de produtos
•  Monitor touch na entrada do corredor, com reconhecimento facial,   
 personalização de ofertas, receitas e dicas para utilização dos produtos
•  Pick by Voice:  colaboradores são guiados por um sistema de voz ao  
  longo do processo de separação dos pedidos, confirmando  
  a separação correta ou corrigindo a quantidade

Em média, o genoma de cada ser humano contém 6 bilhões 
de nucleotídeos, capazes de gerar uma infinidade de subsídios 
para prevenir, detectar ou controlar doenças. Mas esses núme-

ros se perdem em um emaranhado de planilhas e sem contextuali-
zação com o meio ambiente. É nesse cenário que a ciência de dados 
vem forçando o setor de saúde a se reinventar rumo à individualiza-
ção do atendimento.

“O financiamento em pesquisa nos Estados Unidos ultrapassa 
US$ 40 bilhões, mas não se usa esses recursos para avaliar pessoas 
saudáveis. Nossa visão sobre saúde ainda é limitada à presença ou 
ausência de doenças”, adverte Joel Dudley, diretor do Institute for 
Next Generation Healthcare, vinculado à Mount Sinai, uma das mais 
renomadas redes hospitalares norte-ame-
ricanas e que lançou, no fim de 2017, um 
projeto intitulado como clínica do futuro. 

Situado na região de Manhattan, em 
Nova York, o Lab100 foi equipado com 
dispositivos baseados em sistemas de inte-
ligência artificial e big data. A consulta 
com o médico dura cerca de 90 minutos, 
com início em uma estação que promove 
o escaneamento 3D do corpo do pacien-
te. Ele também é submetido a exames la-
boratoriais rápidos. Os indicadores colhi-
dos são comparados com grupos de 

Mais do que digital, 
uma saúde individualizada

pessoas semelhantes, o que agiliza a forma-
ção de um diagnóstico mais preciso.

Outras inovações contribuem para a efi-
cácia do método empregado pelo Mount 
Sinai. É o caso do teste de microbioma, que 

une sequenciamento de ponta e inteligência artificial para analisar 
100% dos microrganismos presentes no intestino. Ao final, o sistema 
traz recomendações personalizadas de dieta e suplementos para 
equilibrar o funcionamento do aparelho digestivo. 

De acordo com Dudley, a experiência do Lab100 pode ser perfei-
tamente configurada para o ecossistema de uma farmácia. “O futuro 
da saúde será local e descentralizado, com as farmácias no centro 
desse novo ciclo. Um dos exemplos é o da CVS, que está abrindo 
mão de uma estratégia sustentada na abertura de lojas para investir 
em espaços de orientação clínica nas unidades já existentes, atraindo 
clientes em busca de um atendimento para chamar de seu”, opina.

O especialista reconhece, porém, que o ritmo da inovação 
permanece lento e cita uma inusitada decisão do sistema nacio-
nal de saúde do Reino Unido. “Foi necessária uma determinação 
formal para eliminar 8 mil máquinas de fax utilizadas na rede pú-
blica. Isso é surreal num momento em que precisamos criar a In-
tel na saúde da próxima geração”, conclui.                                             ¦

Ciência de dados estimula personalização do atendimento 
e reforça importância da atuação das farmácias

Joel Dudley criticou visão sobre a saúde limitada 
à presença ou ausência de doenças. No detalhe, 
atendimento do Lab100 com uso de Big Data
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Aprendizagem em
tempo real com
dados recebidos

de um grupo
de pacientes

Ações implementáveis 
com base na coleta de dados

dos Registros Médicos Eletrônicos
nos pontos de atendimento 

Dados ambientais/
geoespaciais

Inalador

Atividade/
Sinais Vitals

União de dados e tecnologia pode ser determinante para o tratamento
de verdadeiras epidemias como as doenças pulmonares crônicas

m
s

Ações implementáveis

ador

10:30 AM 85%

User
online

10:30 AM

User
online

Espirometria
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Oportunidades escondidas 
num mercado aparente-
mente conhecido. Nunca 

um título resumiu com tamanha cla-
reza uma das apresentações do Fórum 
de Alta Gestão. Sydney Clark, vice-
-presidente da IQVIA; e Ana Fioratti, 
gerente geral da Advantage Group 
para o Brasil, formaram uma dobra-

Rota com destino a  
oportunidades escondidas

dinha eficiente ao municiar a plateia 
com uma série de números e aconse-
lhamentos para alavancar as vendas e 
estabelecer vínculos mais efetivos en-
tre indústria e varejo.

Indicadores negligenciados
Clark abriu o olhar de empresários e 

executivos das grandes redes para indi-

Sydney Clark, do IQVIA, apresentou resultados de um estudo inédito que avaliou a performance do varejo em 128 categorias. Ana Fioratti, da 
AdvantageGroup, anunciou uma pesquisa que endossa a crescente preocupação com o relacionamento estreito de redes varejistas e fabricantes

facilitar essa tarefa, o consultor anun-
ciou os resultados de um estudo iné-
dito que avaliou o desempenho do 
grande varejo em 128 categorias, 
distribuídas em cinco segmentos, e 
identificou oportunidades que, no 
dia a dia da operação, podem passar 
despercebidas.

Desempenho do  
varejo por categoria

Praticamente todos os remédios de 
prescrição exclusivos são bem traba-
lhados, o que garante à Abrafarma 
um share de 60% e cobertura de 76%. 
Mas entre os medicamentos maduros 
há oportunidades de aumento de giro 

em várias categorias - anti-inflamató-
rios, corticosteroides, contraceptivos 
e fármacos para tratamentos derma-
tológicos e contra asma movimentam 
em torno de R$ 11,5 bilhões, mais de 
20% do faturamento das grandes re-
des. Porém, o share é de somente 46% 
em comparação a uma abrangência de 
82%. Já a cobertura representa a prin-
cipal trilha para expansão no mercado 
de genéricos. “Produtos desse gênero 
contabilizam R$ 20 millhões em ven-
das e atingem 47% das cidades brasi-
leiras em média. Posicioná-los em mais 
pontos de venda, especialmente em 
municípios médios, pode ser um dife-
rencial”, explica.

Consultores do varejo e do canal farma mostram como impulsionar  
as vendas em cada categoria e aprimorar relação com a indústria

Fonte: IQVIA PMB_Mix Jul-19 – Total Canal Farmácia @ preço consumidor

cadores muitas vezes negligenciados. 
Embora as associadas à Abrafarma  
registrem um crescimento anual mé-
dio de 9,1% em valores desde 2015 e 
um ganho de participação de mer-
cado da ordem de 6%, uma obser-
vação mais minuciosa de cada nicho 
onde elas atuam é fundamental para 
manter essa evolução”, adverte. Para 

120,9
113,1106,0

97,0
88,2

+10,0%
+9,3%

+6,7%
+6,9%

2019
MAT Jul

2016
MAT Jul

2015
MAT Jul

2017
MAT Jul

2018
MAT Jul

Crescimento médio de 7% ao ano, mas vem 
registrando desaceleração nos últimos três anos
Bilhões de Reais x Preço consumidor

Canal Farma
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Mercados que  
exigem atenção

Com participação de 8% e cobertura 
de 22%, a comercialização dos medi-
camentos trade ainda desponta como 
maior obstáculo, apesar de o faturamen-
to ainda ser tímido. Mas é o mercado de 
OTCs que exige mais atenção pela varia-
ção significativa entre diferentes itens. 
“Trata-se de um mercado mais pulveri-
zado, mas as redes seguramente saem na 
frente nessa corrida, pela maior capilari-
dade e capacidade de gerenciamento do 
estoque”, comenta. 

Enquanto protetores solares, artigos 
para higiene oral e à base de colágeno 
chegam a 60% dos estabelecimentos, 
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Fonte: Advantage Group

Omontante anual de R$ 21,46 bi-
lhões seria suficiente para formar 
um gigante do varejo e líder dispa-

rado no mercado farmacêutico. Mas, na ver-
dade, reflete os impactos de uma inimiga tão 
antiga quanto perversa: esse é o índice total 
de perdas registrado em 12 segmentos vare-
jistas no decorrer do ano passado, equivalen-
te a 1,38% do faturamento do grupo de em-
presas pesquisadas. A situação é gravíssima 
em operações como as dos supermercados, 
que convivem com um percentual de 2%, 

Contra velhos vilões, 
uma nova cultura

enquanto a margem líquida não 
ultrapassa 1,5%. Embora a mar-
gem do canal farma seja maior, o 
desperdício traz reflexos evidentes 
para a perda de produtividade e 
dificulta a sempre desafiadora ta-
refa de fidelizar consumidores.

Esses dados foram destrincha-
dos por Carlos Eduardo Santos, 
presidente da Associação Brasi-
leira de Prevenção de Perdas  

(Abrappe), na segunda pesquisa 
sobre o tema divulgada pela entidade. Cal-
cado pela experiência em redes como Lojas 
Marisa e Walmart, o dirigente foi enfático 
ao defender a participação direta da alta cú-
pula das redes de farmácias na resolução 
desse problema. “Por mais processos, tec-
nologias e técnicas de controle que sejam 
postas em prática, a prevenção de perdas 
envolve uma mudança cultural e não é im-
posta goela abaixo”, ressalta.

O percentual registrado nas farmácias é de 
1,09%, o sexto maior entre os setores avalia-

dos. Do total de ocorrências, 44% estão atre-
lados a quebras operacionais, 23% a furtos 
externos e 12% a furtos internos. As três prin-
cipais causas respondem por quase 80%. 
“Mas a predominância da ruptura operacio-
nal demonstra que o maior drama para as re-
des reside naquilo que está na sua reserva, e 
não nas áreas de vendas ou nos fornecedores”, 
pontua. Dessas quebras, 63% envolvem não 
medicamentos. “Isso é uma consequência cla-
ra da ampliação do mix de produtos”, acredi-
ta. Santos alerta ainda para o fato de que 65% 
dos casos têm relação com prazos de venci-
mento, negligenciados por excesso e ausência 
de exposição do produto no estoque.

Mas seguindo a premissa de que todo o 
risco equivale a oportunidades, as taxas de 
acurácia ajudam a apontar caminhos. “En-
quanto o varejo em geral apresenta uma 
média de 70% nesse quesito, as farmácias 
beiram os 90%. Um enfoque maior da dire-
ção da empresa para esse departamento 
pode transformar rapidamente despesa 
em lucro”, finaliza.                                  ¦

Pesquisa detalha estratégias do varejo  
para transformar perdas em lucro

Segundo Carlos Eduardo Santos, da Abrappe, maiores perdas 
estão associadas a problemas internos do estoque
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Calçados

0,70%

Índice de perda total por setor

Livrarias/
Papelarias

0,91%

Atacarejo

0,99%

Construção/
Lar

1,02%

Drogarias

1,09%

Moda

1,18%

Perfumarias

1,92%

Supermercados

2,05%

Fonte: ABRAPPE - 2019

a sexta prioridade da operação de redes 
de diferentes setores do varejo e da  
indústria, um considerável avanço na 
comparação com 2012 e 2016, quando 
ocupava a 14ª e 11ª posições, respectiva-
mente. “Há uma tendência de aproxi-
mação entre as partes, mas na avaliação 
das empresas do setor nesse quesito, 
ainda encontramos uma distância subs-
tancial entre a menor nota (45 pontos) e 
a maior (67)”, observa Ana Fioratti.

Sortimento e confiança 
lideram pesquisa

O levantamento trouxe outro im-
portante diagnóstico. Das empresas 
top 30 no ranking de cooperação, 1/3 
figura pela primeira vez e somente 25% 

melhoraram as notas em compa-
ração com o ano passado. 

“Mas o fato de 43% das companhias pre-
sentes nesse topo estarem vinculadas ao 
mercado farmacêutico acaba sendo um 
alento”, analisa. A lista de representantes 
do canal farma reúne redes como DPSP, 
Droga Raia e Drogaria Venancio. Entre 
os fabricantes, destacaram-se Colgate, 
P&G, Sanofi-Medley e Unilever. 

A pesquisa também identificou as 
percepções de cada lado da cadeia sobre 
seu parceiro. “Enquanto o varejo enalte-
ce a gestão do sortimento e o suporte 
para as marcas, as indústrias realçam a 
confiança e, especialmente, o acesso às 
lideranças como pontos altos do relacio-
namento colaborativo”, conclui.

As rotas para dar continuidade ao 
crescimento estão muito bem traça-
das. Quem perceberá mais rapidamen-
te o sinal verde?                             ¦Do total de 30

indústrias e varejistas 
que ocupam o topo do ranking de 
cooperação, dez são ligadas ao canal farma

maquiagens, fraldas infantis e alimentos 
estão só em 35%. “Medicamentos para 
tosse e azia, por sua vez, têm um share 
de míseros 27%”, contextualiza. De acor-
do com Clark, a Abrafarma contribui 
fortemente para impulsionar o canal 
farma em 38 de 55 categorias nesse seg-
mento. “Mas há outras 17 com poten-
cial evidente”, ressalta.

Cooperação com fabricantes
O relacionamento colaborativo entre 

varejo e indústria surge como outro ins-
trumento para estimular os negócios.  
De acordo com o ranking anual da  
Advantage Group, esse tema tornou-se 
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Um estudo com CIOs do varejo rea-
lizado pela Amazon Web Services 
(AWS) revelou que a inteligência 

artificial e o machine learning estão em 
primeiro lugar na lista de estratégias prio-
ritárias das empresas. No entanto, apare-
cem somente na sétima posição entre as 
prioridades de gastos. Esse foi apenas um 
dos muitos descompassos que afetam o 
desenvolvimento do setor nesse tema, de 
acordo com a plataforma de computação 
em nuvem vinculada ao grupo Amazon.

“As lideranças que não vislumbrarem es-
sas tecnologias como ativos realmente re-
levantes e não tomarem a frente nesse pro-
cesso estão fadadas a ver sempre o cliente 
migrar para outro lugar”, crava Cleber  
Morais, diretor geral da AWS para o Brasil.

E, ao ouvir os próprios clientes das em-
presas que recorrem aos serviços de con-
sultoria da AWS, Morais ofereceu respos-
tas emblemáticas aos executivos. O 
levantamento indicou que 80% veem a 
experiência como um elemento tão im-
portante quanto os produtos e serviços e 
95% se dizem mais propensos a ser fieis a 
uma empresa na qual confiam. Porém, 
51% acreditam que a maioria é falha ao 

Novas tecnologias ou seu cliente  
na concorrência

atingir sua expectati-
va, 54% não acham 
que as companhias es- 
tão preocupadas em 
proteger seus interes-
ses e 57% deixaram de 
fazer compras naquela 
rede porque o concor-
rente entregou uma 
melhor experiência.

A nova geração de 
consumidores mani-
festa, enfaticamente, que as jornadas 
do cliente são mais do que um jargão de  
marketing. “Esse conceito envolve todos 
os momentos antes, durante e após uma 
compra. Cada novo canal de relaciona-
mento instituído pelo varejo e cada loja 
transformada são motivos de satisfação e 
expectativa dos potenciais compradores. 
Mas enquanto 63% esperam personaliza-
ção no atendimento, 74% se frustram por 
não se sentirem conquistados”, relata.

Os obstáculos tecnológicos contribuem 
de forma determinante para essa realida-
de. Mais da metade dos CIOs afirmou que 
as estruturas de suas organizações são in-
capazes de integrar dados entre vários sis-

Especialista vê a inteligência artificial 
como ativo estratégico do varejo

Para Cleber Morais da AWS, as lideranças precisam  
tomar a frente no processo de inovação
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temas. “A tecnologia legada mantida pelo 
varejo convencional limita a inovação e 
habilidade para reagir a novas tendências e 
comportamentos. Varejistas têm dificul-
dade de obter uma visão única do cliente, 
que dirá uma visão completa”, critica.

“As invenções mais radicais e transfor-
madoras costumam ser aquelas que ca-
pacitam outras pessoas a liberarem sua 
criatividade”. A frase de Jeff Bezos, funda-
dor e CEO da Amazon, soa como um 
recado evidente não só para as corpora-
ções, mas para um setor cuja renovação 
é tática de sobrevivência.                 ¦

Clientes nutrem grandes expectativas
com a experiência de compra...

dos clientes dizem 
que a experiência 

com uma
empresa é tão 

importante quando 
seus produtos e 

serviços

80%

dos clientes 
dizem que 
têm maior 

probabilidade
de serem fiéis 

a uma empresa 
na qual confiam

95%

dizem que seu 
padrào de 

exigência por uma 
boa experiência 

está no mais alto 
nível de todos 

os tempos

67%

...mas logo se desapontam
com o resultado do atendimento

dos clientes 
dizem que a 
maioria das 

empresas falha 
ao atingir sua 

expectativa de 
boas experiências

51%

dos clientes 
não acreditam 

que as empresas 
se preocupam 
em proteger 

seus interesses

54%

dos clientes 
pararam de 

comprar de uma 
empresa porque 
um concorrente 
entregou uma 

melhor experiência

57%

Fonte: 2018 Salesforce Research “State of the Connected Customer” 
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Fonte: Usability Expert Consultores

Pelo terceiro ano consecutivo, 
a Arena de Ideias serviu de 
espaço para a apresentação 

de temas de impacto para a opera-
ção varejista, em palestras simultâ-
neas de até 20 minutos. O modelo 
foi tão bem-sucedido que esta 
edição passou a agrupar três are-
nas, segmentadas por cores. Foram 
20 seminários que permitiram aos 
participantes uma visão 360º sobre 
o futuro do canal farma, sob a óti-
ca da jornada do cliente, da gestão 
do ponto de venda e da relação 
com a indústria.

Reflexão em três dimensões

Arena de Ideias contemplou 20 palestras que garantiram uma visão 360º do futuro do canal farma

A abertura da programação ficou a 
cargo de Olegário Araújo, da FGV, que 
atuou como coordenador técnico da pri-
meira série de painéis. “Discutimos o 
grande desafio de entender o consumi-
dor cada vez mais empoderado pelo uni-
verso digital, além da necessidade de re-
visões nos modelos de precificação e na 
estruturação da loja física”, explica.

Para a sócia-diretora da Usability Expert 
Consultores, Amyris Fernandes, esse com-

portamento do cliente exige uma crescen-
te customização das campanhas publicitá-
rias, mas sempre integrando as novas e as 
tradicionais mídias. No entanto, a consul-
tora da MC15 Envirosell, Cristina Saito, aler-
tou para a importância da indústria nesse 
contexto. “Os fabricantes podem apoiar o 
varejo ao ressaltar os benefícios e diferen-
ciais de cada linha de produto, municiando 
o balconista ou o farmacêutico de subsí-
dios para reter o shopper”, aconselha.

Compreender o novo consumidor, in-

clusive, pressupõe abolir o preço mais bai- 

xo como estratégia sustentável. Henriley 

Domingos, diretor da Doctor Trade, con-

sidera que o caminho passa por analisar 

quais itens devem ser competitivos, quais 

competidores realmente importam e 

quais categorias podem ter valores mais 

altos, sem perder participação de merca-

do. Susana Figoli, diretora da Geofusion, 

aposta no PDV como um centro de ex-

perimentação para reforçar os elos com o 

cliente. “O trabalho de expansão geográ-

fica ficou mais complexo. Não existe 

ponto bom para uma região ruim. É o 

entorno que define, e a decisão de onde 

não ir é a mais importante”, argumenta.

Ambientes colaborativos
Rogério Lima, co-autor do Guia Farma 

de Categorias da ESPM, endossou a re-

levância da construção de pontes sóli-

das entre varejistas e a indústria. “As 

duas frentes devem tomar decisões 

compartilhadas e sempre buscar novos 

insights para aplicação no PDV”, pon-

tua. E o ambiente para essa 

cooperação se revela alta-

mente favorável no canal 

farma, cuja expansão supe-

ra a média do varejo e a 

presença de um farmacêu-

tico ajuda a estabelecer vín-

culos com o consumidor. 

 A instituição também 

foi representada por Gean  

Martins, coordenador do 

grupo Retail Farma Brasil. Ele 

exibiu um vídeo no qual dis-

crimina aspectos preponde-

rantes para um plano de co-

mercialização e viabilização 

de produtos a quatro mãos, 

com envolvimento direto dos 

times de trade marketing da 

indústria. “As etapas básicas 

são monitoramento da loja, 

manual de exposição e ca-

racterização do PDV. Ações 

TV
• Seduz ao acaso
• Baixa atenção
• Todo mundo tem

Novos hábitos de consumo exigem customização
de campanhas publicitárias e conhecimento

sobre prós e contras de cada mídia

TABLET
•  Seduz pela disponibilidade

(liga fácil)
•  É mais fácil ver detalhes

que o celular
• Nem todo mundo tem

SITE
•  Seduz pelo costume

•  É o melhor lugar digital 
 para ver detalhes
•  Exige dedicação

SMARTPHONE
• Seduz pela

proximidade física
• Difícil ver detalhes
• Sempre à mão

Como aprimorar a operação em 
favor da experiência do cliente?
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“Discutimos o desafio de  
entender o consumidor pelo 
universo digital, revisando os 
modelos de precificação  
e a estruturação da loja física”
OLEGÁRIO ARAÚJO
FGV

estejam permanentemente capacitadas 

e motivadas”, completa Paulo Gomes, 

outro autor do Guia Farma.  ¦

desse gênero bem executadas podem 

aumentar em 20% a 30% o faturamento 

médio, desde que as equipes de vendas 

G
ut

o 
M

ar
co

nd
es

G
ut

o 
M

ar
co

nd
es

G
ut

o 
M

ar
co

nd
es



A B R A F A R M A  F U T U R E  T R E N D S A B R A F A R M A  F U T U R E  T R E N D S

54 Revista Excelência Abrafarma54 Revista Excelência Abrafarma 55

Ricardo Pastore, professor do núcleo 
de varejo da ESPM, conduziu explanações 
sobre a cultura omnichannel e do vare-
jo 4.0. “A loja do futuro tem um tráfego 
mais intuitivo. Mas é preciso assegurar 
que a venda seja efetivada em qualquer 
canal e a qualquer hora, sem gaps. Caso 
contrário, a migração para a concorrência 
é automática”, destaca. Fabiola Paes, co-
fundadora da startup Neomade, profes-
sora da ESPM e da USP, atenta para um 
percentual expressivo. “No Brasil, dos que 
compram online, 80% optam pela retira-
da na loja, pois o frete ainda é muito caro 
e o cliente tem a certeza de que receberá 
o produto no mesmo dia. É preciso aper-

O Take off Lounge foi a principal novida-
de da Arena de Ideias e abriu as portas 
para que grandes fabricantes expusessem 
seus novos investimentos. A Danone  
Nutricia enalteceu os bons resultados do 
mercado de suplementos líquidos, com o 
lançamento de linhas especiais para públi-
cos como o infantil. Entre 2017 e 2018, o 
movimento dessa categoria chegou a  
R$ 73 milhões, um aumento de 205%. A 
marca também ampliou presença no ca-
nal farma ao investir no merchandising. 
“Intensificamos a divulgação em consultó-

rios médicos, treinamos farmacêuticos e 
promovemos mudanças na forma de  
exposição dessas categorias”, lembra  
Michelle Douek, gerente da área de cate-
gorias e experiência do consumidor. 

O Grupo Cimed trouxe um convidado 
especial. Rubens Sant́ Anna, professor de 

pós-graduação de trade marke-
ting na ESPM, relatou suas imer-
sões no varejo da China e do Vale 
do Silício, e declarou taxativamen-
te: “As farmácias têm de se rein-
ventar para não serem engolidas 
por uma Amazon. Para isso, a loja 
deve ser parte de um ecossistema 
que oferece solução de ponta a 
ponta para fidelizar o cliente”, fri-
sa. Para o especialista, os laborató-
rios estão mais avançados, ao citar 
exemplos de startups que estão 
criando tecnologias como nano-
robôs para combater tumores, e 
remédios personalizados com 
base no mapeamento genético. 
“No varejo, percebe-se que ainda 

feiçoar a gestão logística para simplificar 
essa rotina”, comenta.

A loja do futuro deve refletir essa in-
tegração entre físico e digital, de acordo 
com a presidente da Retail Design Institute 
Brasil, Anelise Campoi. “A nova farmácia 
demanda informações dos produtos em 
todas as plataformas, personalização por 
categoria e engajamento dos clientes em 
favor do permanente aprimoramento do 
espaço”, analisa. “A população já vê a farmá-
cia como um autêntico ambiente de bem-
-estar”, acrescenta Rodrigo Kurata, diretor 
de Consumer Health da IQVIA.

A inovação digital na saúde
A arena verde concentrou, no segundo 

dia, debates sobre os efeitos da tecnologia 
para revolucionar o acesso à saúde. A coor-
denação técnica ficou a cargo de Claudio 
Terra, diretor de inovação e transformação 
digital do Hospital Israelita Albert Einstein. 
O especialista, aliás, crava que a medicina 
personalizada e de precisão chegará um 
dia às farmácias. “Em cinco anos as pessoas 
carregarão seus dados médicos no tele-
fone, tornando mais científico o cuidado 
com a saúde. Só no ano passado realiza-
mos no Einstein 40 mil atendimentos via 
sistemas de telemedicina”, afirma. 

Marcelo Felix, líder médico da institui-

ção, enfatiza a importância da TI como 
motor da evolução da medicina. “Não foi 
a técnica que mudou, e sim a relação en-
tre o que era possível fazer antes e agora 
com a quantidade de dados disponíveis, o 
que contribui para a descoberta de proble-
mas até então irreversíveis ou de solução 
improvável”, acredita. Os conceitos de Big 
Data alimentam também os conhecimen-
tos genéticos. “Isso possibilita pensar em 
ações preventivas no caso de pessoas com 
predisposição ao câncer. O próximo passo 
é antecipar a gravidade de doenças co-
muns, como diabetes e hipertensão, para 
desenvolver escores de risco”, observa o 
médico João Bosco Oliveira, da Genomika. 

“A avaliação molecular do microbioma 
intestinal representa outro avanço, auxi-
liando os profissionais de saúde a indicar 
probióticos e prebióticos mais adequados 
para acompanhar a medicação prescrita”, 
ressalta Luiz Felipe Oliveira, fundador da 
BiomeHub. A tecnologia ainda poderia 
minimizar um dos principais males do sé-
culo. “A depressão já atinge 11,5 milhões 
de brasileiros e a primeira tentativa de 
tratamento resulta em falhas em mais da 
metade dos casos. A utilização de testes 
farmacogenéticos é determinante para o 
tratamento”, explica o psiquiatra Guido 
Boabaid May, CEO da Gntech.           ¦

Garantias para uma compra perfeita
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Rogério Lima (à esquerda) e Ricardo Pastore (acima) lideraram a equipe 
da ESPM para discorrer sobre estratégias de retenção de shoppers

Espaço cativo 
para a indústria

Claudio Terra destacou a experiência  
da tecnologia para aprimorar os serviços  
de saúde no Albert Einstein

Arena
Azul

Enfoque na gestão 
interna e no 

ambiente 
colaborativo como 

estratégia 
para reter 

o consumidor

Arena
Verde

Uso da tecnologia 
para criar uma 

estratégia de vendas 
multicanal e 

transformar o 
ambiente da 

loja física

Arena
Amarela

Espaço cativo para a 
indústria apresentar suas 

principais plataformas 
e investimentos 

destinados ao varejo

Debates em dose tripla
Segmentados por cores, os palcos estimularam um debate 
sobre as várias perspectivas que cercam o futuro do varejo

há resistência para abrir um simples canal 
de vendas online”, exemplifica.

O consultor Alex Fornazari abordou a 
inovação na categoria de vitaminas e apre-
sentou a linha de suplementos Dr. Good, 
que pertence ao Grupo Sánchez Cano. As 
novas vitaminas em forma de gummies 
são a aposta da empresa para consolidar-
-se em um mercado que movimenta mais 
de R$ 5 bilhões no país. “As gomas contri-
buem para preencher as lacunas que po-
dem existir em dietas regulares e fornecer 
todos os micronutrientes básicos exigidos 
pelo corpo”, comentou o palestrante.

Aramis Domont, diretor comercial da 
divisão de genéricos da EMS, reiterou o es-
forço da empresa para ampliar a capacida-
de produtiva da categoria de medicamen-
tos, principal demanda para o tratamento 
de doenças crônicas no país. “Das 115 mi-
lhões de receitas emitidas no ano passado, 
34% foram prescrições de genéricos.” Em 
2019, a empresa lançou 11 medicamentos 
desse segmento e chegará a uma partici-
pação de 10% em unidades comercializa-
das da categoria até o fim do ano.      ¦

Michelle Douek (Danone 
Nutricia) e Rubens Sant’Anna 
(Cimed), à esquerda; e 
Alex Fornazari (Dr. Good) e 
Aramis Domont (EMS), abaixo, 
representaram a indústria 
no Take off Lounge
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Material destinado a profissionais de saúde e ao mercado varejista.
Referências: 1Bula do produto; 2STRUGALA V, et al. J Int Res 2010; 38; 449-57; 3Sob orientação médica; 4IMS PMB PPP 06/2019. 
LUFTAGASTROPRO (alginato de sódio e bicarbonato de potássio). M.S. 1.7390.0005. Indicado para o tratamento de sintomas 
do refluxo, azia e queimação. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.  Novembro 2019.

SAC: 0800 887 0749 Site: https://www.luftagastropro.com.br/

Depois de uma série de pales-
tras sobre o futuro do varejo,  
Eduardo Mufarej subiu ao palco 

do Abrafarma Future Trends para falar da 
importância do presente. O palestrante 
dividiu com empresários e executivos 
sua experiência à frente do RenovaBR, 
organização cujo objetivo é capacitar 
novas lideranças para renovar o quadro 
político nacional. E ele foi taxativo ao 
defender o engajamento do mundo dos 
negócios como caminho para realmente 
concretizar esse propósito. 

Filho de libaneses, Mufarej tornou-se 
sócio de um fundo de investimentos 
com menos de 30 anos de idade. Inte-
grou os conselhos de companhias como 
Arezzo & Co e BRF e, em 2015, passou a 
ser CEO da Somos Educação. Mas o que 
o motivou a interromper essa trajetória 
bem-sucedida em nome de um novo e 
ousado movimento? “A convivência com 
minha mãe, professora em escola pública, 
e o trabalho na Somos me ajudaram a 
ver o impacto de uma educação de 

Participação política 
por um Brasil 
mais próspero

qualidade. E ao presenciar a crise econô-
mica e de confiança do Brasil após uma 
década promissora, em contraponto à as-
censão de outros países, me senti movido 
a transformar esse panorama”, relembra.

E em pouco tempo, o patamar do Re-
novaBR mudou. Enquanto a primeira tur-
ma de 2018 reuniu 4 mil inscritos, a deste 
ano teve 31.346, de 2.099 municípios e de 
todos os estados brasileiros. O corpo do-
cente congregou nomes de peso, entre 
os quais os economistas Ana Carla Abrão, 

Fabio Giambiagi e Marcos Lisboa. Susten-
tado somente por doações voluntárias, o 
movimento atraiu apoiadores como o 
presidente do conselho diretivo da 
Abrafarma, Eugenio De Zagottis. 

“Como empresários atuantes em um 
setor estratégico, nossa mobilização 
para renovar a política é determinante 
para fazer com que o país dê às pessoas 
a chance de empreender e criar rique-
zas. Só esse papel ativo poderá mudar o 
Brasil”, endossa Eugenio.                ¦

Eduardo Mufarej abriu mão de uma bem sucedida trajetória executiva para criar 
uma escola de formação política, que resultou na eleição de 17 parlamentares

Fundador do 
RenovaBR estimula 
engajamento  
de empresários 
e executivos como 
caminho para a  
geração de negócios
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Incentivo à diversidade
Grupo de alunos inscritos no movimento reforça  

compromisso com a renovação na política

Até 39 anos 75,6%

Mulheres 30,6%

Pretos, pardos
ou indígenas 39,6%

Sem partido 40,8%

30
partidos

diferentes
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Participação dos CEOs das redes  e  
de celebridades contribui para entreter

o público e ampliar a interação

gramação. “As redes vêm aproveitando 
muito bem as plataformas de Customer 
Relationship Management (CRM) para 
aprimorar conhecimentos sobre os sho-
ppers”, comenta Victor Moutinho, geren-
te de trade marketing do Grupo NC, con-
trolador da EMS. “Com esses indicadores, 
juntos conseguimos customizar as ações 
para cada consumidor”, complementa.

A visão sobre a tecnologia também 
chamou a atenção de Vandré Morada, 

Brindes, danças típicas, shows de hu-
mor, participações de astros globais, 
mas também uma troca preciosa 

de informações para novos negócios. De 
todas as sessões do Abrafarma Future 
Trends, seguramente o Encontre o Vare-
jista é a que melhor reflete o amadureci-
mento nas relações entre a indústria e as 
maiores redes de farmácias do país. 

De tão concorridos nas edições an-
teriores, os espaços dedicados às 24 
apresentações do varejo foram amplia-

O encontro certo para 
novos negócios

dos em 2019. E as salas lotaram mais 
uma vez, com a audiência ávida por 
assistir às estratégias, projetos de par-
cerias para exposições mercadológicas 
e o planejamento de marketing anual 
de cada empresa. “São oportunidades 
únicas para que executivos dos labo-
ratórios interajam com as redes, já que 
muitas delas estão em outras regiões, 
o que reduz a frequência de encon-
tros presenciais”, comenta Sergio Mena  
Barreto, CEO da Abrafarma.

Os representantes da indústria não es-
condem o entusiasmo com as possibilida-
des de negócios alcançadas nessa sessão. 
“Esse relacionamento mais próximo refor-
ça nosso alinhamento com os propósitos 
do varejo. Olhamos o negócio do cliente 
realmente por dentro, com um diagnósti-
co transparente dos resultados de vendas 
e dos planos futuros”, avalia Hélio Melo, 
diretor comercial do Grupo Cimed.

O compromisso com a transforma-
ção digital também deu o tom da pro-

Com área ampliada, 
sessão Encontre o 
Varejista ratifica sintonia 
entre indústria e varejo
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gerente sênior da Sanofi. “A influên-
cia da inovação no desempenho do 
varejo reforça o quanto a indústria 
precisa estar preparada para corres-
ponder a essa tendência”, comenta. 
O executivo também ressalta o em-
penho das redes em valorizar a fun-
ção do farmacêutico e da assistência 
farmacêutica no país. “Elas estão as-
sumindo seu papel em prol da saúde 
da população”, admite.              ¦

Redes expõem suas estratégias e planos de marketing nas sessões,  
que estão entre as mais concorridas do congresso
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Startups aproximam-se  
do varejo com soluções 
para aprimorar  
jornada de compras 
e serviços de saúde

Inovação como agenda estratégica

Em 2018, o Abrafarma Future Trends 
abriu espaço para um concurso de 
startups com ideias consideradas 

mais aderentes ao varejo. Nesta edição, 
expôs casos de jovens empresas já sedi-
mentadas e que iniciaram uma estreita 
aproximação com as farmácias. “A mu-
dança no formato do painel acompanha a 
evolução sólida no relacionamento entre 
companhias novatas e tradicionais. Além 
disso, é uma mostra de que a inovação co-
meça a fazer parte da agenda estratégica 
do canal farma, em sua busca por mudar 
a jornada de acesso à saúde no país”, avalia 
Carlos Zago, CEO da Innovister, responsá-
vel pela seleção de cinco negócios prontos 
para implantação em larga escala no setor.

Brasil Telemedicina 
Contato: Carlos Camargo 
drcarloscamargo@brasiltelemedicina.com.br

Cerca de 700 cidades brasileiras não 
dispõem de médicos, enquanto 800 mu-
nicípios contam com esses profissionais 
apenas duas vezes por semana. Em con-
traponto a essa realidade, uma farmácia é 
capaz de assegurar o atendimento a 3 mil 
habitantes em média. Essa capilaridade foi 
o ponto de partida para Carlos Camargo 
criar uma solução de telemedicina exclu-
sivamente para o ponto de venda. A ini-
ciativa consiste na colocação de um tóten 
na loja, onde o cliente pode se submeter 
a avaliações em tempo real com especia-
listas, incluindo nutricionistas e psicólo-
gos, e a exames laboratoriais rápidos para 
diagnóstico de doenças como dengue, 
hepatite e HIV. “É uma novidade que ele-
va o status da farmácia a um ponto de 
referência em atenção clínica”, comenta.

Hill-Rom 
Contato: Bernardo Medrado 
(11) 4133-0800

Presente em aproximadamente 50 
instituições educacionais e nas Forças 
Armadas, o SPOT Vision Screener co-
mercializado pela empresa detecta li-
mitações na visão a partir dos seis me-
ses de idade. O dispositivo ajuda a pre-
encher uma carência do próprio Minis-
tério da Saúde, que utiliza como 
parâmetro de testes a tabela de Snel-
len, voltada somente a pessoas alfabe-
tizadas. Em aproximadamente dez se-
gundos, a triagem identifica seis fatores 
de risco - anisocoria, anisometropia, 
astigmatismo, estrabismo, hipermetro-
pia e miopia. A inovação tem um im-
portante componente social, à medida 
que esse problema atinge em torno de 
35 milhões de brasileiros.

Shelfpix 
Contato: Hildo Rocha 
Hildo.rocha@shelfpix.com.br

Aché, Nivea e P&G são algumas das 
companhias do segmento que mantêm 
parceria com a Shelfpix, cujo software 
viabiliza a automatização da rotavidade 
de produtos no estoque. A operação já 
se estende a 11 estados das regiões Norte 
e Nordeste, totalizando 63 milhões de 
registros de informações. A promessa é 
eliminar em até 60% os índices de ruptu-
ra nas farmácias.

SolucX 
Contato: Tiago Serrano 
(12) 3943-2291

O programa mescla princípios de in-
teligência artificial e da ciência de dados 
para agrupar dados coletados durante a 
permanência do cliente na loja física. O 
sistema pode interpretar de forma pre-
cisa os hábitos de consumo ao ser aco-
plado a câmeras e sensores no ponto de 
venda. A cada 90 dias, mais de um mi-
lhão de informações são colhidas em 
média, municiando os gestores comer-
ciais com subsídios para promoções 
personalizadas e para agendamento de 
serviços farmacêuticos.

xGB 
Contato: Pablo Funchal 
pablo@xGB.com.br

A plataforma de realidade aumentada, 
que já conquistou setores como os de be-
leza e mobiliário, pode ser incorporada à 
rotina das indústrias farmacêuticas e das 
salas clínicas das redes para demonstrar 
uma condição de saúde diretamente a 
partir da análise corporal, em formato 4D. 
Essa avaliação pode servir de base para a 
recomendação a uma consulta clínica es-
pecializada e até colaborar para que os 
laboratórios aprimorem seus testes sobre 
novos medicamentos.

“A inovação está ganhando 
importância na agenda do 
canal farma, em sua busca 
para reter clientes e mudar 
a jornada de acesso à  
saúde no país”
CARLOS ZAGO
CEO da Innovister

AN (21x28) Adpt Abrafarma(07_10)FN.indd   1 10/7/19   5:16 PM
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 Aché

Volume de empresas aumenta 59% e fortalece laços do varejo com fornecedores
Área de exposições cada vez mais concorrida
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Reconhecido por sua oferta de medi-
camentos para áreas como geriatria, 
neurologia e reumatologia, o laborató-
rio baseado em São Paulo aproveitou 
o evento para reforçar a divulgação de 
sua linha de bem-estar e suplementos.

 Gabriela Valentin,  
 gerente de trade marketing

 Z  (11) 99992-3425
 E  gabriela.valentin@ache.com.br
 D  www.ache.com.br

 Apsen

 Renata Nakamura,  
 gerente de trade marketing

 Z  (11) 5645-5011
 E  renata.nakamura@apsen.com.br
 D  www.apsen.com.br

A indústria garantiu o entretenimento dos par-
ticipantes com um jogo interativo, uma espécie 
de roleta virtual em que a mesma combinação 
de imagens dava direito a prêmios. Os ganha-
dores saíam do estande com uma sacola, uma 
caneca personalizada e produtos como o cre-
me hidratante Millar, o suplemento Prolive e o 
Provance, medicamento à base de probióticos.

 Biolab

 Ana Paula Cruzato,  
 gerente de trade marketing

 Z  (11) 99201-8957
 E  acruzato@biolabfarma.com.br
 D  www.biolabfarma.com.br

Quem passou pelo estande da Biolab 
pode conhecer os produtos dermatológi-
cos para cabelos, pele e unhas. Os visitan-
tes ganharam um kit com produtos como 
o Fascia, suplemento à base de colágeno; e 
o Pantogar, um dos líderes em vendas de 
artigos para o cabelo e as unhas.

Com boa presença em farmácias de mani-
pulação, a fabricante estreou no congresso 
para estreitar vínculos com o grande varejo e 
apresentar seu mais recente lançamento – o 
Ecto POS Restaurador Hipoalergênico, para 
alívio após procedimentos dermatológicos. 
A empresa também destacou a linha à base 
de ômega 3, um de seus carros-chefes.

 Biobalance Nutraceuticals

 Caio Alipio  
 coordenador comercial

 Z  (15) 99783-6320
 E  caio.alipio@biobalance-neutraceticals.com
 D  www.biobalance-nutraceuticals.com

 BIOMM

 Caio Sampaio de Campos  
 gerente de marketing

 Z  (11) 95077-4484
 E  caio.campos@biomm.com
 D  www.biomm.com

Também estreante no evento, a BIOMM 
apresentou a primeira insulina inalá-
vel que será comercializada no Brasil. A 
Afrezza chega ao país com a promessa 
de revolucionar o tratamento do diabe-
tes, por reduzir o número de picadas de 
agulha a que o paciente tem que se sub-
meter diariamente.

A empresa detalhou algumas de suas 
principais soluções para os varejistas, 
com destaque para o portfólio de con-
sultoria clínica em conformidade com 
os dados regulatórios.

 Close-Up International

 Lucas Segretti  
 gestor de marketing

 Z  (15) 5180-3500
 E  lsegretti@close-upinternational.com.br
 D  www.close-upinternational.com

 Coca-Cola

 Rodrigo Caruso  
 coordenador comercial

 E  rodrigo.caruso@kof.com.mx
 D  www.cocacola.com.br

O público pode se refrescar à vontade gra-
ças aos inúmeros refrigeradores com pro-
dutos disponibilizados pela marca, sendo 
dois em um estande próprio e os demais 
distribuídos pelos corredores e pelos audi-
tórios onde eram ministradas as palestras.

Um dos maiores grupos do setor de cos-
méticos no Brasil deu ênfase às marcas de 
referência em cuidados para cabelo, pele 
e unhas, incluindo linhas da Cenoura & 
Bronze, Monange e Risqué.

 Coty

 Catharine Miucha Almeida  
 consultora

 Z  (15) 98936-4821
 E  catharine_almeida@cotyinc.com
 D  www.coty.com
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 Dailus

 Samir Silva  
 gerente nacional de vendas

 Z  (11) 97409-7309
 E  samir.silva@dailus.com.br
 D  www.dailus.com.br

A Dailus apresentou a nova identidade vi-
sual da marca, com enfoque na beleza de-
mocrática. No estande estavam expostos 
os principais lançamentos de 2019. Entre as 
novidades figura a linha NUDE, que inclui 
60 cosméticos em 20 novos tons e com 
formulação 100% vegana, entre batons e 
esmaltes.

Com um amplo portfólio de Nutrição Especializada, 
a Danone Nutricia apresentou dois lançamentos da 
linha Infantil: o Milnutri Complete Baunilha e o Mil-
nutri Profutura. A empresa disponibilizou em seu es-
tande um game interativo, que trazia insights sobre os 
segmentos adulto e infantil. Promoveu ainda um talk 
show para apresentar cases de sucesso de projetos ba-
seados no conhecimento do shopper e da categoria.

 Danone Nutricia

 Michelle Douek  
 gerenciamento de categoria  
 e shopper insights

 Z  (11) 94527-6588
 E  michelle.douek@danone.com
 D  www.danonenutricia.com.br

 Desinchá

 Marcelo Tamassia  
 analista de marketing  
 e eventos

 Z  (11) 98405-1317
 E  marcelo@desincha.com.br
 D  www.desincha.com.br

Estreante, a marca iniciou aproximação 
com as redes da Abrafarma e levou para o 
evento seu blend com opções para a noite 
e a bebida solúvel com café 100% arábico. 
Outra novidade foi o Matchá, uma más-
cara de argila detox vegana, voltada aos 
cuidados diários com a pele.

Pela primeira vez na feira, a marca do Gru-
po Sánchez Cano apresentou as vitaminas 
em forma de gummies, que puderam ser 
degustadas pelos visitantes. A empresa 
também destacou as funcionalidades de 
seu novo portal e de sua plataforma de e-
-commerce.

 Dr. Good

 Daniele Drumon  
 gerente de produtos

 Z  (11) 4589-6430
 D  www.discra.com.br

 Flexicotton

 Mauricio Rocha  
 gerente comercial

 Z  (48) 3245-4999
 E  negocios@flexicotton.com.br 
 D  www.bellacotton.com.br

Especializada na terceirização de produtos 
de marca própria e com planta baseada na 
Grande Florianópolis (SC), a empresa exi-
biu sua ampla linha de artigos de higiene 
pessoal e perfumaria.

Criada há mais de 40 anos a partir de uma 
joint-venture entre L’Oréal e Nestlé, a em-
presa iniciou outro capítulo de sua história 
como uma marca independente. O estan-
de na feira foi utilizado para intensificar a 
divulgação da linha Cetaphil, com desta-
que para o novo Cetaphil 60 com fator 
solar e espuma.

 Galderma

 Edmara Araujo  
 gerente de trade marketing  
 e sellout

 Z  (11) 99683-9593
 E  edmara.araujo@galderma.com.br
 D  www.galderma.com/pt/

 Geolab

 José Ribeiro Suso Junior  
 gerente de marketing

 Z  (62) 4015-4886
 E  jose.junior@geolab.com.br
 D  www.geolab.com.br

A indústria com sede em Anápolis (GO) 
é referência em medicamentos tarjados, 
especialmente para cuidados oftalmoló-
gicos. Mas em seu primeiro ano no con-
gresso, o laboratório procurou estreitar 
relacionamento com as redes de farmá-
cias para destacar suas marcas OTC e 
produtos voltados à saúde feminina. 

A tradicional fabricante especializada em 
cuidados pessoais estreou no Abrafarma 
Future Trends para enfatizar os lançamen-
tos das linhas Blueberry, Vanilla, Infantil 
Baby, masculina e spa.

 Giovanna Baby

 Sidnei Silveira  
 executivo de trade  
 marketing no Brasil

 Z  (11) 99365-1752
 E  sidnei.silveira@pronovacosmeticos.com.br
 D  www.giovannababy.com.br

 Grupo Cimed

 Alexis San Martin  
 gerente de eventos  
 e marketing

 Z  (11) 98676-0087
 E  alexis.martin@grupocimed.com.br
 D  www.grupocimed.com.br

Com 70 colaboradores no congresso, a 
equipe da Cimed vestiu a camisa amarela, 
reforçando a identidade visual e a condi-
ção de patrocinadora oficial da seleção 
brasileira. Neste ano, a indústria disponi-
bilizou duas salas exclusivas para atender 
varejistas e potenciais parceiros, com agen-
damento prévio.

A especialista em composições naturais 
apresentou seus quatro novos lançamen-
tos. As novidades incluem o Óleo de Rosa 
Mosqueta, o gel para dores mamárias Ga-
matop, o suplemento gestacional Omater 
Guest e ainda a linha Fito-Chá com sete 
opções de sabores – que estavam disponí-
veis para degustação.

 Herbarium

 Natana Martins  
 coordenadora de marketing

 Z  (41) 2104-5478
 E  natana.m@herbarium.net
 D  www.herbarium;com.br
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 Hypera Pharma

 Shelida Vicentini  
 diretora de trade  marketing  
 de Consumer Health

 Z  (11) 3684-4522
 E  shelida.vicentini@hypera.com.br
 D  www.hyperapharma.com.br

Além de antecipar novidades como a am-
pliação de seu parque fabril no estado de 
Goiás, a companhia divulgou a nova linha 
de suplementos alimentares. A Vitasay 
50+ é a aposta da marca para atingir o pú-
blico acima de 50 anos.

Outra estreante, a Kiss News York exibiu 
as novidades da linha K-beauty, que reú-
ne máscaras faciais, espuma de limpeza, 
lenços demaquilantes, lenços de limpeza e 
esfoliação e água micelar.

 Kiss New York

 Erica Kim   
 coordenadora de marketing

 Z  (11) 2489-2524
 E  erica.kim@imbecor.com
 D  www.kissnewyork.com.br

 Kuka

 Rose Nakata  
 gerente de marketing

 Z  (11) 2065-1450
 E  rose@kuka.com.br
 D  www.kuka.com.br

Celebrando 40 anos de atuação, a Kuka le-
vou para o evento todo o seu portfólio in-
fantil, com ênfase para a chupeta soft 100% 
silicone – lançada há três anos de forma 
pioneira no Brasil e líder na categoria.

A Bomba Tira-Leite Manual MAM foi a 
principal novidade da empresa, que tam-
bém apresentou dez itens que foram lan-
çados ao longo de 2019, além da edição 
limitada da chupeta Rock.

 MAM

 Zenon Stasevskas  
 analista de marketing

 Z  (11) 3056-9914
 E  zenon.stasevskas@mambaby.com.br
 D  www.mambaby.com

 Metalfarma

 Régis Rodero  
 diretor comercial

 Z  (19) 99216-8373
 E  regis@metalfarma.com.br
 D  www.metalfarma.com.br

A empresa apresentou inovações para 
mobiliários farmacêuticos, destinadas a 
farmácias interessadas em aprimorar o 
gerenciamento por categorias de medi-
camentos fora do balcão. Também expôs 
sugestões de iluminação em led para o 
ponto de venda.

A fabricante investe em variadas opções de 
suplementação em sachês individuais. No 
espaço foi possível experimentar o Whey 
To GO, uma bebida nutritiva pronta, que 
associa o mesmo sistema de tratamento 
de água aplicado pela indústria farmacêu-
tica e a proteína isolada do soro de leite.

 Midway Labs

 Andrea Martinato Mello  
 

 Z  (11) 97655-5651
 E  mkt@midwaylabs.com.br
 D  www.midwaylabsusa.com

 Multi B

 Thamer William Oliveira  
 analista de eventos

 Z  (11) 97456-8230
 E  thamer.oliveira@grupoboticario.com.br
 D  www.grupoboticario.com.br

Quem passou pelo estande pode conhecer 
todas as novidades da Vult, marca que inte-
gra a Multi B, empresa de varejo multimarcas 
do Grupo Boticário. Entre os lançamentos es-
tavam batons, blush, paletas, iluminadores e 
esmaltes. As marcas Australian Gold, Bio-Oil, 
Revlon, Eudora, quem disse, berenice? e Le Sta-
fford, também tiveram seus itens expostos.

A empresa vem mantendo uma sólida 
parceria com o canal farma há cerca de 
dois anos. Na oportunidade, apresentou 
a Multikids Baby, linha com diversos 
produtos infantis, como mamadeiras, 
chupetas, pratinhos e copos.

 Multilaser

 Gabriella Vassoler 
 gerente de produtos

 Z  (11) 96454-1122
 E  gabriella.vassoler@multilaser.com.br
 D  www.multilaser.com.br

 Natulab

 Miriam Oliveira  
 gerente nacional de  
 trade marketing

 Z  (11) 4280-3600
 E  miriamoliveira@natulab.com.br
 D  www.natulab.com.br

O laboratório com fábrica na Bahia tam-
bém agrega o grupo de novos expositores. 
A primeira edição serviu para difundir os 
benefícios do Floratil, carro-chefe da com-
panhia e líder entre os medicamentos para 
o reequilíbrio da flora intestinal.

Com mais de 60 anos de atuação no seg-
mento de puericultura, a Neopan apresen-
tou a nova linha de mamadeiras unisex, 
com novos desenhos, as chupetas estam-
padas ortodônticas e neopan ortodôntica. 

 NeoPan

 Lívia Caldeira  
 coordenadora de  
 trade comercial

 Z  (11) 97093-5701
 E  livia@neopan.com.br
 D  www.neopan.com.br
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A empresa apresentou a sema-
glutida, uma nova alternativa 
que busca solucionar as barrei-
ras enfrentadas pelos pacientes 
com diabetes tipo 2. Lançada 
com o nome comercial Ozem-
pic em maio, faz parte de uma 
nova classe de medicamentos 
que atua em conjunto com 
dieta e exercícios físicos. 

 Novo Nordisk

 Bruno Casselli, gerente comercial 

 Z  (11) 98381-1738
 E  brcd@novonordisk.com
 D  www.novonordisk.com.br

Há dois anos, o grande foco 
da indústria paranaense é o 
Sensilatte, alimento funcional 
que pode ser consumido sem 
água e é indicado para pessoas 
com intolerância à lactose. As 
categorias de genéricos, nu-
tracêuticos e polivitamínicos 
também foram ressaltadas no 
Abrafarma Future Trends.

 Prati-Donaduzzi

 Franciele Felin, gerente de marketing e eventos

 Z  (45) 99125-6550
 E  franciele.felin@pratidonaduzzi.com.br
 D  www.pratidonaduzzi.com.br

O estande da compa-
nhia foi palco para a de-
monstração dos princi-
pais produtos de higiene 
e beleza e itens da linha 
P&G Health. Entre as 
novidades estava o Flo-
ralyte, um soro oral para 
prevenir a desidratação.

 P&G

 Leonardo Magalhães, gerente nacional de trade marketing 

  
 E  magalhaes.l@pg.com
 D  www.descubrapg.com.br

O laboratório utilizou o estan-
de como ponto de distribuição 
dos produtos líderes em ven-
das – entre os quais a marca 
de preservativos OLLA e o su-
plemento número 1 em todo o 
mundo, o Enfagrow. A empre-
sa também distribuiu materiais 
institucionais relacionados ao 
Naldecon e ao Sustagen Kids.

 Reckitt Benckiser (RB)

 Margareth Terada, gerente de assuntos médicos

 Z  (11) 99419-3095
 E  margareth.terada@rb.com
 D  www.rb.com

Pela primeira vez no even-
to, a Piracanjuba anunciou 
a entrada no varejo farma-
cêutico com um portfólio 
de suplementação alimen-
tar à base de quinoa, linha-
ça e chia. As linhas de chá 
gelado e nutrição infantil 
também foram apresenta-
das aos visitantes.

 Piracanjuba

 Lisiane Campos, gerente de marketing 

 Z  (62) 3956-3490
 E  lisiane.silva@piracanjuba.com.br
 D  www.piracanjuba.com.br

A divisão de genéri-
cos, biossimilares e 
produtos maduros da 
Novartis difundiu suas 
embalagens repagina-
das, como parte de 
um amplo projeto de 
reposicionamento da 
marca intitulado Padrão Diamante. Ao longo de 2019, cerca de 170 
produtos passaram a ser comercializados com essa nova identidade.

 Sandoz

 Fernanda Vieira, gerente de trade marketing

 Z  (11) 5532-7748
 E  fernanda.vieira@sandoz.com
 D  www.sandoz.com.br

A multinacional exibiu em 
uma tela as imagens de suas 
principais inovações e dissemi-
nou para o público as vanta-
gens do Laboratório de Varejo 
Virtual. A solução digital visa a 
auxiliar o varejista a conceber 
uma loja mais atrativa e orga-
nizada, aprimorando a experi-
ência do consumidor.

 Sanofi

 Vandré Morada, gerente sênior 

 Z  (11) 99250-5375
 E  vandre.morada@sanofi.com
 D  www.sanofi.com.br

O mercado farmacêutico 
atrai, inclusive, a atenção 
de outros setores. É o caso 
da locadora de veículos, 
que escolheu o Abrafar-
ma Future Trends como 
plataforma para divulgar 
suas soluções para tercei-
rização e gestão de frotas 
corporativas.

 Unidas 

 Rosângela Fernandes, executiva de contas

 Z  (11) 95062-1242
 E  rosangela.silva@unidas.com.br
 D  www.unidas.com.br

Uma das estreantes da 
feira, a empresa repre-
sentou a Ranbaxy, quinta 
maior indústria de gené-
ricos do mundo e líder 
em 13 especialidades ao 
redor do mundo.

 Sun Pharma

 Luciane Mero, gerente de trade e eventos 

 Z  (11) 98332-3233
 E  luciane.mero@sunpharma.com
 D  www.sunpharma.com

Estreando como exposi-
tora, a Weleda focou na 
promoção do conceito 
da marca, que aposta em 
fórmulas orgânicas. Na 
oportunidade, a compa-
nhia transmitiu mais de-
talhes sobre o Ansiodo-
ron, medicamento para 
estresse e ansiedade.

 Weleda

 Caroline Jansen, gerente de trade marketing

 Z  (11) 99109-8085
 E  caroline.jansen@weleda.com.br
 D  www.weleda.com.br

A indústria apresentou o  
K-Sex, gel lubrificante à base 
de água. Também destacou 
a unidade de negócios Ge-
nom, especializada em pres-
crição médica e que atua em 
cinco segmentos – oftalmo-
logia, dermatologia, gineco-
logia e obstetrícia, ortopedia 
e sistema nervoso central.

 União Química Farmacêutica

 Guilherme Ortiz, analista de marketing 

 Z  (11) 5586-2126
 E  gortiz@uniaoquimica.com.br
 D  www.uniaoquimica.com.br

Um dos mais tradicio-
nais laboratórios farma-
cêuticos do país, com 85 
anos de trajetória, expôs 
seu catálogo de medi-
camentos exclusivos, 
incluindo o Forteviron, 
Nervocalm e Leparin. 

 WP Lab

 Waldemiro Pereira Neto, presidente executivo

 Z  (41) 3013-6464
 E  wpn@wplab.ind.br
 D  www.wplab.ind.br
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O maior encontro do varejo 
farmacêutico das Américas 
quebrou todos os recordes 
de audiência. Diversos 
segmentos, estados e perfis 
uniram-se em dois dias de 
intensa programação, 
formando uma rede de 
conhecimentos e novos 
negócios. Confira  
alguns dos melhores 
momentos do evento.

Imagens de um setor engajado
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Dirigentes opinam sobre o 
congresso e o futuro do varejo

 Mais do que assegu-
rar ao consumidor a me-
lhor experiência de com-
pra, a transformação digital 
do setor pode ser determi-
nante para ampliar a hu-
manização do atendimento”

IVAN TEIXEIRA 
Gerente de Compras
Farmácia Permanente

 As clínicas farmacêu-
ticas representam uma 
oportunidade ímpar de 
acesso da população à 
atenção básica de saúde, 
com um atendimento pres-
tado por um profissional altamente qualificado”

LUIZ MARCOS CARAMANTI
Presidente
Farma Ponte

 O maior evento do 
mercado farmacêutico da 
América Latina trouxe, 
neste ano, conteúdos es-
tratégicos sobre a evolução 
tecnológica, uma grande 
possibilidade de networking e de compartilhar 
nossos objetivos com a indústria

LEANDRO PEREIRA
Diretor de Assuntos da Cia
A Nossa Drogaria

 Seguir tendências co- 
mo o uso de inteligência 
artificial é fundamental para 
ampliar a competitividade. 
Mas a qualidade de atendi-
mento, o mix de produtos e 
PDVs com layouts modernos em localizações estra-
tégicas continuarão a fazer muita diferença”

ALEXANDRE MAEOkA 
Diretor executivo
Drogarias Nissei

 As salas clínicas são 
uma tendência irreversível 
e representam uma quebra 
de paradigmas. Esse cuida-
do especial estimula uma 
relação estreita entre a rede 
e seus consumidores”

FLÁVIA BUAINAIN THOMAZI FRANÇA 
Superintendente
Drogaria São Bento

 O ponto de adesão à 
medicação está no varejo. 
O Brasil precisa da farmácia 
clínica, em razão das difi-
culdades de gestão e falta 
de recursos, da burocracia 
e carência de profissionais, além das longas filas 
para atendimento”

ANA CAROLINA AUGUSTO 
Presidente executiva
Farmácias Vale Verde

 O congresso superou 
as expectativas, proporcio-
nando conteúdos atuais e 
apresentando as principais 
tendências da transforma-
ção digital na área da saúde 
e do varejo”

ALEXANDRE MATTAR 
Diretor executivo
Farmácia Indiana

 As palestras apresen-
taram temas atualizados e 
relacionados à nossa realida-
de, que acompanham as 
profundas transformações 
do varejo farmacêutico e im-
pactam positivamente o relacionamento com clien-
tes e o mercado”

FLÁVIO JOSé 
Diretor Geral
Drogarias Globo

 As transformações di-
gitais proporcionam uma 
experiência de compra di-
ferenciada e permitem que 
o consumidor tenha mais 
informações em suas mãos. 
E esses avanços capacitam ainda mais os profissio-
nais do ponto de venda”

ARMANDO AHMED 
Presidente
Drogaria Venancio

 O consumidor terá 
uma relação cada vez mais 
próxima com as empresas 
que investirem na transfor-
mação digital. O cenário 
econômico brasileiro segue 
desafiador, mas quem participar desse processo de 
inovação largará na frente”

JULIO MOTTIN NETO 
Presidente
Grupo Dimed

 O Abrafarma Future 
Trends teve mais uma edição 
memorável para o varejo far-
macêutico. Inovações acon-
tecem cada vez mais rápido. 
Utilizar essas novas tecnolo-
gias, mantendo a simplicida-
de e a atenção de que o consumidor precisa, é a chave 
do novo modelo de atendimento”

MARCELO CANÇADO 
Sócio-diretor
Rede Drogal

 Tivemos mais um 
grandioso Abrafarma Futu-
re Trends, que abre oportu-
nidade de aglutinar forne-
cedores e varejistas em 
torno de novas experiên-
cias e soluções inovadoras”

LYNTTON JOSé PAIXÃO GUEDES 
Sócio e Diretor de Suprimentos
Drogaria Minas-Brasil
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 O Abrafarma Future 
Trends é uma oportunida-
de única de dividir com os 
parceiros comerciais os 
nossos planos e objetivos, 
com foco claro no cresci-
mento de todo o mercado farmacêutico”

PEDRO HENRIqUE BRAIR 
Presidente
Farmácias São João

  O digital tem mos-
trado uma nova forma de 
estar presente na vida de 
nossos consumidores. Não 
é só uma nova maneira de 
fazer negócios, mas tam-
bém um novo meio de desenvolver o lado humano 
das relações”

MARCELO DOLL MARTINELLI 
Presidente
Grupo DPSP

 Atingimos ótimos re-
sultados com o Encontre o 
Varejista, detalhando o pla-
nejamento do ano para as 
indústrias parceiras e anun-
ciando a primeira parceria do 
UNICEF com a distribuição e o varejo farma, por meio 
do Instituto Profarma de Responsabilidade Social”

SAMMY BIRMARCkER
CEO
d1000 varejo farma

 Esse é o grande desa-
fio dos novos tempos: ser 
digital, mas sem perder a 
essência. Estar atento às re-
des sociais, mas não esque-
cer o olho no olho, o sorriso 
que conforta e a atenção que faz a diferença para 
quem nos procura”

NEILTON NEVES 
Diretor
Redepharma

 Os hábitos e costu-
mes têm mudado com 
uma velocidade cada vez 
maior. O varejo farmacêuti-
co vem se preparando para 
essa transformação e certa-
mente fará de 2020 um novo marco na evolução 
da relação digital com seus clientes”

RODRIGO PIZZINATTO 
Presidente
Extrafarma

 O consultório farma-
cêutico valoriza o profissio-
nal e entrega experiência 
para a população. O farma-
cêutico torna-se protagonis-
ta da saúde, ao apoiar o 
cumprimento do tratamento prescrito pelo médico 
e proporcionar mais qualidade de vida aos clientes”

MÁRIO qUEIRóS
Presidente
Farmácias Pague Menos

 O desafio de discutir 
temas relevantes e tendên-
cias foi novamente alcan-
çado. O evento tornou-se 
fundamental para que in-
dústria e varejo busquem 
objetivos e soluções comuns”

RENATO GARCIA 
Diretor comercial
Drogão Super

 Estamos promoven-
do uma transformação di-
gital focada na multicanali-
dade, planejando uma 
organização ágil que posi-
ciona o consumidor no 
centro das decisões e valorizando a relação de con-
fiança da nossa empresa com os nossos clientes”

MARCILIO POUSADA 
CEO
RD - Gente, saúde e bem-estar

 De todos os avanços 
conquistados nos últimos 
anos, a assistência farma-
cêutica é seguramente o 
mais relevante. É um servi-
ço que reforça a coopera-
ção do varejo com os demais estabelecimentos de 
saúde”

wILI GARCÊZ 
Presidente
Grupo Tapajós

 O congresso se supe-
ra a cada ano. E ficamos 
ainda mais surpreendidos e 
satisfeitos com a estrutura 
dessa edição, o número de 
participantes e, principal-
mente, com o conteúdo oferecido”

OSMAR FERNANDES DE SOUZA 
Sócio-fundador
Drogaria Moderna

 Todas as inovações 
promovidas pelo varejo 
vão muito além de impul-
sionar os negócios. Essa 
transformação reforça o 
compromisso em colocar 
o cliente em primeiro lugar”

RONEY COSENDEY 
Presidente
Drogaria Santa Lúcia

 A ampliação do En-
contre o Varejista permitiu 
aproximação com um nú-
mero maior de líderes da 
indústria. Saímos com da-
tas de reuniões fechadas 
para viabilizar o planejamento de 2020”

MODESTO ARAUJO NETO 
Presidente
Drogaria Araujo
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J A N T A R  D E  C O N F R A T E R N I Z A Ç Ã O J A N T A R  D E  C O N F R A T E R N I Z A Ç Ã O

Cerimônia no Credicard Hall (SP) congregou mais de 800 convidados e 
ratificou a sólida parceria entre indústria, distribuição e varejo farmacêutico

Canal farma em ritmo de celebração
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Presença de norte a sul do Brasil

A S S O C I A D A S A S S O C I A D A S

Região Sudeste
Espírito Santo: Drogaria Santa Lúcia, Farmácia Indiana, Farmácias Pague Menos,  
   Grupo DPSP (Drogaria Pacheco) e RD - Gente, saúde e bem-estar
Minas Gerais:  Drogão Super, Drogaria Araujo, Drogaria Minas-Brasil, Farma Ponte,  
  Farmácia Indiana, Farmácias Pague Menos, Grupo DPSP (Drogaria Pacheco  
  e Drogaria São Paulo) e RD - Gente, saúde e bem-estar
Rio de Janeiro:  A Nossa Drogaria, Drogaria Moderna, Drogaria Venancio,  
   d1000 varejo farma (Drogasmil e Farmalife), Farmácias Pague Menos,  
   Grupo DPSP (Drogaria Pacheco e Drogaria São Paulo) e  
   RD - Gente, saúde e bem-estar
São Paulo:  Drogão Super, Drogaria Moderna, Drogarias Nissei, Extrafarma, Farma Ponte,  
 Farmácias Pague Menos, Grupo DPSP (Drogaria Pacheco e Drogaria São Paulo),  
 Panvel, RD - Gente, saúde e bem-estar e Rede Drogal

Região Centro-Oeste
Distrito Federal:  d1000 varejo farma (Drogaria Rosário), Farmácias Pague Menos,  
  Grupo DPSP (Drogaria Pacheco) e RD - Gente, saúde e bem-estar
Goiás:  d1000 varejo farma (Drogaria Rosário), Farmácias Pague Menos,  
 Grupo DPSP (Drogaria Pacheco) e RD - Gente, saúde e bem-estar
Mato Grosso: d1000 varejo farma (Drogaria Rosário), Farmácias Pague Menos e  
  RD - Gente, saúde e bem-estar
Mato Grosso do Sul:  Drogaria São Bento, Farmácias Pague Menos e  
    RD - Gente, saúde e bem-estar

Região Sul
Paraná: Drogarias Nissei, Farmácias Pague Menos, Farmácias São João, Farmácias Vale Verde, Panvel  
 e RD - Gente, saúde e bem-estar
Rio Grande do Sul: Farmácias Pague Menos, Farmácias São João, Panvel e RD - Gente, saúde e bem-estar
Santa Catarina: Drogarias Nissei, Farmácias Pague Menos, Farmácias São João, Panvel  
  e RD - Gente, saúde e bem-estar
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Região Norte
Acre: Farmácias Pague Menos
Amapá: Extrafarma e Farmácias Pague Menos
Amazonas: Farmácias Pague Menos e Grupo Tapajós
Pará: Drogarias Globo, Extrafarma, Farmácias Pague Menos,  
 Grupo Tapajós e RD - Gente, saúde e bem-estar
Rondônia: Farmácias Pague Menos
Roraima: Farmácias Pague Menos
Tocantins: d1000 varejo farma (Drogaria Rosário),  
  Extrafarma, Farmácias Pague Menos e  
  RD - Gente, saúde e bem-estar

Região Nordeste
Alagoas:  Farmácia Permanente, Farmácias Pague Menos  
  e RD - Gente, saúde e bem-estar
Bahia: Drogarias Globo, Extrafarma, Farmácia Indiana, Farmácia Permanente,  
 Farmácias Pague Menos, Grupo DPSP (Drogaria São Paulo)  
 e RD - Gente, saúde e bem-estar
Ceará: Extrafarma, Farmácias Pague Menos e RD - Gente, saúde e bem-estar
Maranhão: Drogarias Globo, Extrafarma, Farmácias Pague Menos  
    e RD - Gente, saúde e bem-estar
Paraíba: Drogarias Globo, Extrafarma, Farmácia Permanente, Farmácias  
  Pague Menos, RD - Gente, saúde e bem-estar e Redepharma
Pernambuco: Extrafarma, Farmácia Permanente, Farmácias Pague Menos 
     Grupo DPSP (Drogaria São Paulo) e RD - Gente, saúde e bem-estar 
Piauí: Drogarias Globo, Farmácias Pague Menos  
 e RD - Gente, saúde e bem-estar
Rio Grande do Norte: Drogarias Globo, Extrafarma, Farmácia Permanente,  
      Farmácias Pague Menos e RD - Gente, saúde e bem-estar
Sergipe: Extrafarma, Farmácias Pague Menos e RD - Gente, saúde e bem-estar
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A Nossa Drogaria

Servir com paixão, inspirar a vida, 
promover saúde e autoestima de 
corpo e alma. Esse é o compromis-

so da A Nossa Drogaria. A rede conta 
com 35 lojas distribuídas pelas principais 
localidades do Rio de Janeiro e da Gran-
de Rio. Para 2020, já projeta expandir em 
20% o número de unidades. A empresa 
busca promover um varejo de verdade, 
que preconiza um atendimento de exce-
lência para a população.

A companhia vem se destacando ain-
da pelo compromisso com o desenvolvi-
mento profissional de seus colaborado-
res. Por essa razão, A Nossa Drogaria já 
recebeu três selos de certificação do insti-
tuto Great Place to Work, concedidos em 
2016, 2018 e 2019. Além disso, nos últimos 
dois anos passou a figurar na privilegiada 
lista das dez melhores empresas para se 
trabalhar em saúde no Brasil.

A revolução silenciosa da farmá-
cia brasileira também conta com o 
suporte da A Nossa Drogaria, que 
investe em uma ampla variedade 
de serviços clínicos. Entre os atendi-
mentos realizados estão a medição 
de glicemia e pressão arterial, a apli-
cação de vacinas, além de avaliação 
corporal e de perfil lipídico. Por meio 
desse trabalho, ela tem como crença 
que pode ser protagonista na missão 
de prover acesso à saúde e contribuir 
para a adesão da população do Rio de 
Janeiro aos tratamentos.

Apostando ainda na revolução di-
gital do varejo, A Nossa Drogaria 
inaugurou em 2019 sua plataforma de  
e-commerce. A estratégia vai ao en-
contro do objetivo de investir na mul-
tiplicação de canais, adaptados para 

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social:  
 A Nossa Drogaria de Caxias Ltda
Endereço: Rua José de Alvarenga, 378,  
 Duque de Caxias - RJ
Telefone: (21) 3214-7800
Website: www.anossadrogaria.com.br
E-mail: anossadrogaria
 @anossadrogaria.com.br
Redes sociais:  
 Facebook: @anossadrogaria
 Instagram: @anossadrogaria 
 LinkedIn:  A Nossa Drogaria  

Número atual de lojas: 35
Número projetado de lojas  
 para 2020: 42
Número de CDs: 1
Estado atendido: RJ
Número de colaboradores: 1.036
Número de SKUs ativos: 16.036
Participação de mercado:  
 14,52% em sua região de atuação
E-commerce: www.anossadrogaria.com.br
Omnichannel: e-commerce, Facebook,  
 Instagram, WhatsApp, telefone,  
 loja física e LinkedIn

          Somos um varejo de 
gente para gente, obstinados 
pelo nível de serviço e pela 
excelência na execução no 
ponto de venda”  
Eduardo Pereira,  
diretor comercial

“

todos os comportamentos de con-
sumo, e na preparação de ambientes 
diferenciados e funcionais. O objetivo 

é converter vendas e fidelizar clientes.
A Nossa Drogaria, apaixonada pelo 

que faz!                                ¦

Principais premiações e 
reconhecimentos:   
 Selo GPTW de Excelente Lugar para  
 se Trabalhar - 2016, 2018 e 2019
 GPTW/ 10 Melhores Empresas para  
 se Trabalhar em Saúde no Brasil -  
 2018 e 2019

Contatos do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:   
 Marcelo Cardoso 
 (21) 3214-7800 ou  
 (21) 99859-2588
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Drogão Super

Olhar o consumidor e enxergar 
o ser humano é o compromis-
so principal do Drogão Super. 

Pautada pelo compromisso de oferecer 
à população produtos de qualidade a 
preços justos e atendimento prestado 
por profissionais qualificados, a rede 
conquistou seu espaço no mercado. “O 
Drogão Super atende mais de 500 mil 
clientes por mês e busca melhorar a jor-
nada de compras com investimentos em 
treinamento e qualificação da equipe e 
modernização das lojas”, afirma o diretor 
comercial Renato Garcia.

Com 58 anos de história, a rede faz 
diferença na vida das pessoas e consoli-
da-se como uma das mais importantes 
do país. São 71 lojas distribuídas em 16 

cidades de São Paulo e Minas Gerais, 
onde os consumidores encontram um 
atendimento diferenciado, os melhores 
preços em medicamentos, promoções 
exclusivas, além de uma linha completa 
de perfumaria e dermocosméticos.

A partir da relação com parceiros e 
colaboradores, o Drogão Super estabe-
lece conexão com o público, antecipan-
do-se às suas necessidades, oferecendo 
diferentes canais de vendas e valorizan-
do sempre a experiência de compra. 
Além das lojas físicas, a rede oferece de-
livery nas cidades onde atua, venda por 
redes sociais e e-commerce.

A relação com o consumidor ganha 
ainda mais força com uma comunica-
ção maciça e integrada nas mídias on 

e off-line, buscando sempre valorizar 
as marcas parceiras e surpreender seu 
público. Acordos com planos de saúde, 
laboratórios farmacêuticos e o progra-
ma Farmácia Popular são uma realidade, 
trazendo vantagens e descontos exclu-
sivos.Tudo para que seus clientes se sin-
tam verdadeiramente especiais.

Como todo trabalho feito com res-
peito e dedicação se transforma em 
relacionamento e fidelidade dos clien-
tes, a rede pretende aprimorar os pro-
cessos e expandir a relação com seus 
parceiros de negócios, colaboradores 
e consumidores. A qualificação é uma 
política constante da empresa, que 
oferece bolsas de estudos para gradu-
ação a seus funcionários, garantindo 

aperfeiçoamento com reflexo dire-
to no atendimento prestado.

O objetivo é levar cada vez mais 
saúde, beleza, confiança e econo-
mia para os consumidores.

Drogão Super. A gente quer 
você bem.                                                ¦

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social:  
 Drogan Drogarias Ltda.
Endereço: Av. Castelo Branco, 697,  
 Bairro Lagoinha, Ribeirão Preto  
 (SP). CEP 14095-901
Telefone: (16) 3603-0183
E-mail: contato@drogaosuper.com.br
Redes sociais: @drogaosuperoficial  
 (Facebook e Instagram)  
Número de lojas: 71
Número de CDs: 1

Estados atendidos: MG e SP 
Número de colaboradores:  
 800
Número de SKUs ativos:  
 12 mil
Delivery:   
 Araraquara: (16) 3336-6160,
 Campinas: (19) 3308-6331,
 Franca: (16) 3722-3926,
 Ribeirão Preto: (16) 3913-3300,
 São José do Rio Preto:  
 (17) 3216-1665,

 São Carlos: (16) 3371-1001,
 Uberaba: (34) 3312-1019 e
 Uberlândia: (34) 3211-3336

E-commerce:   
 www.drogaosuper.com.br

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria: 
Renato Garcia
(16) 3603-0183
renatogarcia@drogaosuper.com.br

          Buscamos atender às 
necessidades de nossos 
clientes por meio de uma 
equipe capacitada,  
produtos de qualidade e 
parcerias duradouras  
com fornecedores.”  
Renato Garcia,  
diretor comercial

“
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Drogaria Araujo

Crescimento sólido e exponencial, 
sem perder o Padrão Araujo de 
qualidade. Essa tem sido a tônica 

da Araujo nos últimos anos. Os resulta-
dos não poderiam ser melhores. Nos úl-
timos 12 meses, a empresa triplicou sua 
área de atuação e ampliou em 18% o 
número de lojas. Uma verdadeira invasão 
para o interior, que consolida a sua lide-
rança absoluta em Minas Gerais.

Esse movimento planejado começou 
com a inauguração do novo centro de 
distribuição, que garante o abasteci-
mento de 650 lojas. Entre Belo Hori-
zonte e Juiz de Fora, uma das rotas mais 
importantes para o mercado farma, a 
Araujo abriu lojas nas principais cida-

des. Todas sempre dentro do padrão 
drugstore, consagrado entre os consu-
midores mineiros – com atendimento 
24 horas, estacionamento, drive-thru, 
serviços farmacêuticos e o mais impor-
tante: respeito integral à receita médi-
ca. Tudo isso com integração total aos 
canais digitais. O cliente pode comprar 
pela web ou aplicativo e retirar na loja 
de sua escolha.

Essa expansão estruturada com foco 
em vendas e no encantamento ao cliente 
permite à indústria farmacêutica desen-
volver seus projetos e superar resultados 
com a Araujo. Os fornecedores que in-
vestem na rede estão obtendo grandes 
resultados, com alta performance na 

execução de projetos, estrutura de inteli-
gência para medir os resultados das ações 
implementadas e a confiança de um par-
ceiro com 113 anos de história, sempre 
aberto às novas ideias e parcerias.

Inovação no DNA
Pioneira, referência no setor farmacêu-

tico e líder absoluta no mercado de Minas 
Gerais. Isso também é resultado da inova-
ção presente no seu DNA. A Araujo foi a 
primeira drogaria com plantão 24 horas, 
o primeiro telemarketing, a primeira com 
serviço drive-thru e a primeira rede de 
farmácias no modelo drugstore. Uma em-
presa centenária, mas que sempre esteve 
muito à frente do seu tempo.                ¦

          Com o espírito inovador 
e arrojado, nunca paramos de 
aprender e de fazer coisas novas. 
Estamos sempre prontos para 
novas realizações e acreditamos 
em nossos sonhos. Há muito tempo 
sonhávamos em ter uma Araujo a 
cada esquina. Hoje já somos 250 
lojas, sendo 40 inauguradas este 
ano em todo o estado. Tudo isso 
para encantar nossos clientes e 
atender às suas necessidades”   
Modesto Araujo Neto, presidente

“

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social:  
 Drogaria Araujo S.A.
Endereço: Rua Curitiba, 327, Centro, 
Belo Horizonte (MG). CEP: 30170-120
Telefone: (31) 3270-5911
Website: www.araujo.com.br
E-mail: presidente@araujo.com.br
Redes sociais:  
 Facebook: drogariaaraujo
 Instagram: @drogariaaraujo  
 LinkedIn: drogaria-araujo-s-a
 Youtube: araujooficial
Número atual de lojas: 250
Número projetado de lojas  
 para 2020: 300
Número de CDs: 1
Estados atendidos: Todo o Brasil
Número de colaboradores: 8 mil

Número de SKUs ativos: 20 mil
Participação de mercado:  
 48% de marketshare (IQVIA, YTD  
 AGO19) na Região Metropolitana  
 de Belo Horizonte
Delivery: 
 Drogatel Araujo - (31) 3270-5000 ou  
 0300-3131010
E-commerce: www.araujo.com.br
Serviços de manipulação
Omnichannel
Click collect
Data da próxima convenção:   
 fevereiro de 2020
Principais premiações e 
reconhecimentos:   
 Marca Mais Lembrada em MG -Top  
 of Mind 2019

 Maior Empresa do Comércio Varejista  
 - Revista Mercado Comum (2019)
 Selo Diamante no E-bit

Contatos dos gestores responsáveis 
pelo relacionamento com a 
indústria:   
 Ivandro Ribett (Medicamentos)
 ivandro@araujo.com.br

 Isabella Parreiras (Conveniência)
 isabella.parreiras@araujo.com.br

 Cintia Maria (Beauty) 
 cintiamaria@araujo.com.br
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Arede foi fundada em 1958 na  
cidade de Montes Claros, no  
norte de Minas Gerais. Em 2019, 

completou 61 anos na liderança de merca-
do em todos os municípios onde atua. 
Além de 43 lojas físicas na região, a  
Drogaria Minas-Brasil atende a todo o 
Brasil por meio de uma loja virtual, o que a 
credencia entre as top 5 do varejo farma-
cêutico no segmento de e-commerce.

Amplas e confortáveis, suas lojas dis-
ponibilizam um variado mix de produtos 
e serviços, o que inclui drive thru, apli-
cação de vacinas, sala de atenção far-
macêutica, espaço Brinquedos, espaço 
UD e Presentes, Alimentos, SOS Casa, 
loja 24 horas, material escolar, linha pet, 
televendas e manipulação. A Drogaria 
Minas-Brasil vem crescendo pautada 
pela missão de atender todos os clientes 
de forma indistinta e com calor humano, 
fortalecendo a parceria duradoura com 
os fornecedores. 

Com 4 mil m² e em processo de du-
plicação, o centro de distribuição pro-
porciona baixos índices de ruptura e ga-
rantem que o cliente encontre sempre o 
que procura no ponto de venda.

Como parte do compromisso de ze-
lar pelo bem-estar dos consumidores, a 
rede mantém inúmeros projetos sociais. 
Destaca-se especialmente pelos traba-
lhos do Instituto Ivan Guedes, que tra-
ta pessoas de baixa renda com câncer; 
e da Copa Minas-Brasil de Futebol, que 
já revelou diversos atletas para equipes 
profissionais. 

Além disso, os filhos dos colaborado-
res recebem materiais escolares e bolsas 
de estudos. Esse conjunto de iniciativas 
motivou a entrega do Selo de Respon-

Drogaria Minas-Brasil

sabilidade Empresarial, considerado um 
dos maiores reconhecimentos concedi-
dos pelo governo de Minas Gerais.

Mas o maior resultado da conso-
lidação da Drogaria Minas-Brasil 

está no atendimento de excelência 
proporcionado por seus 1.250 cola-
boradores, seja para aviar uma recei-
ta, ministrar vacinas ou aferir a pres-
são arterial.                                ¦

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social: Guedes e Paixão Ltda.
Endereço: Rua Dr. Santos, 50,  
 Centro, Montes Claros (MG)
Telefone: (38) 3221-2011
Website: drogariaminasbrasil.com.br
E-mail: atendimento@ 
 drogariaminasbrasil.com.br
Redes sociais:  
 Facebook: minasbrasil
 Instagram: (@drogariaminasbrasil  
Número atual de lojas: 43
Número projetado de lojas  
 para 2020: 53

Número de CDs: 1
Estado atendido: MG
Número de colaboradores: 1.250
Número de SKUs ativos: 18 mil
Participação de mercado:  
 57% no norte de Minas Gerais
Delivery: 
 (38) 3221-2011
E-commerce
 www.drogariaminasbrasil.com.br
Data da próxima convenção:   
 4 de fevereiro de 2020

Principais premiações e 
reconhecimentos:   
 Selo de Responsabilidade  
 Empresarial - Governo de Minas Gerais
 Top Of Mind

Contatos dos gestores responsáveis 
pelo relacionamento com a indústria:  
 Leandro Ivan Paixão Guedes 
 Lyntton José Paixão Guedes e  
 Luciano Frederico Paixão Guedes  
 (38) 3218-5950

          A empresa segue o processo 
de expansão, com a oferta de um 
mix variado e serviços de qualidade 
aos clientes, atendidos sempre por 
uma equipe treinada e conectada”  
Leandro Ivan Paixão Guedes, 
diretor executivo
(Da esquerda para a direita: 
Leandro, Lyntton e Luciano)

“
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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 aos 

clientes uma experiência de compra 

atraente e individualizada.

A rede emprega mais de 1.200 co-

laboradores diretos, constantemen-

te treinados e qualificados, e possui 

um exclusivo modelo de capacitação 

Drogaria Moderna

profissional via educação à distância. 

A Drogaria Moderna conta com 

mais de 75 lojas distribuídas por 25 ci-

dades nos estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo. Desenvolve e apoia ações 

sociais voltadas à prevenção de doen-

ças e à orientação para uma vida mais 

saudável, incluindo campanhas de do-

ação de sangue, medicamentos e pro-

dutos de higiene.

Em 2019, a empresa completa 50 

anos. Uma trajetória de grandes so-

nhos e trabalho árduo, sempre pautada 

pela ética e por muita dedicação, para 

proporcionar saúde e bem-estar aos 

clientes. Ao longo desse período, além 

de todo o investimento em estrutura e 

pessoal, a Drogaria Moderna cultivou 

laços sólidos com seus fornecedores e 

parceiros de negócios. Para comemorar 

essa grande conquista, muitas novida-

des e melhorias ainda estão por vir.  ¦

    I n f o r m a ç õ e s

Razão social: OFS RJ Ltda.  
Endereço: Rua Bernardo Ferraz, 230,  
 Aterrado, Volta Redonda (RJ)
Telefone: (24) 3345-4000
Website:  www.drogariamoderna.com.br
E-mail: contato@grupoofs.com.br
Redes sociais:  
 Facebook: @drogariasmoderna 
 Instagram: @drogariasmoderna
 LinkedIn: Drogaria Moderna
Número atual de lojas: 75
Número projetado de lojas  
 para 2020: 80
Número de CDs: 1
Estados atendidos: RJ e SP
Número de colaboradores: 1,2 mil
Número de de SKUs ativos: 10 mil
Delivery: 0800 724 3000
Serviços de manipulação:  
 Moderna Manipulação e Homeopatia

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Dayves P. Fernandes de Souza  
 (24) 3345-4000

          Em 2019, a empresa 
completa 50 anos. Uma 
trajetória de grandes 
sonhos e trabalho árduo, 
sempre pautada pela ética  
e por muita dedicação,  
para proporcionar saúde e 
bem-estar aos clientes”  
Osmar Fernandes de 
Souza, sócio-fundador

“
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Com sete décadas de história e 
a maior capilaridade do Mato 
Grosso do Sul, a Drogaria São 

Bento consolida-se como exemplo de 
inovação e tradição. O resultado da 
quebra de paradigmas implantado pela 
empresa resulta na fidelização dos con-
sumidores. Durante todos esses anos, 
o cuidado no atendimento ao cliente 
estimulou uma estreita relação entre 
a rede e seus clientes. Essa condição é 
referendada por uma pesquisa realizada 
em Campo Grande pela CVA Solutions 
Pesquisa de Mercado e Consultoria, que 

Drogaria São Bento

revelou que sete em cada dezconsumi-
dores são fiéis à marca.

E como parte desse compromisso, 
a rede mantém o Saúde em Dia, que 
contempla serviços farmacêuticos em 
todas as lojas, com uma equipe de 
profissionais que atendem com exce-
lência a população. “Os clientes podem 
contar com um time preparado para 
fazer o check-up do coração, dodiabe-
tes edocolesterol. Além disso,eles são 
monitorados por meio dos programas 
Diabetes em Dia, Colesterol em Dia, Hi-
pertensão em Dia, Auto Cuidado, Vida 

Leve, Parar de Fumar e Vacinação”, afir-
ma a superintendente Flávia Buainain 
Thomazi França.

A São Bento, inclusive, foi a primeira 
representante do varejo farmacêutico 
do Centro-Oeste a aderir à resolução da 
Anvisa, que permite ao setor administrar 
vacinas. Por isso, investiu na capacitação 
de farmacêuticos e na adequação dasala 
de serviços. “Estamos trazendo uma ten-
dência para Campo Grande. Com essa 
nova operação, aprimoramos ainda mais 
o cuidado com a população sul-mato-
-grossense”, comenta.

    I n f o r m a ç õ e s

Razão social: São Bento Comércio de 
Medicamentos e Perfumaria Ltda.  
Endereço: Rua 25 de Dezembro, 947,  
 Campo Grande (MS)
Telefone: (67)3314-2104
E-mail:  
 claudete.valdez@saobentoms.com.br
Redes sociais:  
 Facebook: redesaobento 
Número atual de lojas: 25
Número de CDs: 1
Estado atendido: MS
Número de colaboradores: 300
Número de de SKUs ativos: 6 mil
E-commerce
Serviços de manipulação:  

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Paula Buainain
 (67) 99983-0737  
 paulabauainain@saobentoms.com.br

          Nossa pretensão é 
conciliar um atendimento 
humanizado com as novas 
tecnologias e tendências 
do mercado farmacêutico. 
É preciso adaptar-se às 
inovações e agregar valor 
ao atendimento”  
Flávia Buainain Thomazi 
França, superintendente

“
Outra inovação são os tes-

tes laboratoriais remotos, que 
permitem a realização de exa-
mesrápidos por meio de ape-
nas uma gota de sangue. Com 
laudo e resultado em tempo 
recorde, a iniciativa facilita a 
análise do risco de desenvolvi-
mento de males como diabe-
tes, colesterol, hipotireoidismo, 
HIV e hepatites. Possibilitam 
também a avaliação de doen-
ças que causam surtos e epi-
demias, entre as quaisdengue, 
chikungunya e zika.               ¦
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Drogaria Santa Lúcia

Em 1976, o bairro de Santa Lúcia, em 
Vitória (ES), foi palco para o nasci-
mento das atividades da Drogaria 

Santa Lúcia. Com o nome inspirado na 
sua região de origem, a rede de drogarias 
tornou-se, em pouco tempo, a maior do 
varejo farmacêutico capixaba.

O pioneirismo sempre foi a marca da 
empresa, que pôs em prática importan-
tes inovações no mercado local. Entre 
elas, destacam-se a entrega em domicílio, 
o acesso aos medicamentos com des-
contos diferenciados, a implantação do 
programa Aqui tem Farmácia Popular e 
a venda pela internet. Várias unidades 
já dispõem de atendimento 24 horas e, 
desde 2018, a população conta com a pri-

meira loja drive thru 24 horas do Espírito 
Santo e com um programa de assistência 
farmacêutica. Todas essas ações são sem-
pre elaboradas com foco na satisfação e 
qualidade de serviços aos clientes.

A empresa também adota práticas 
de responsabilidade social, investindo 
em ações de caráter cultural e edu-
cativo para estimular a cidadania. Em 
reconhecimento a todo trabalho dife-
renciado e inovador, a Santa Lúcia já 
recebeu diversas premiações, entre as 
quais o Recall de Marcas, Troféu Talento 
e Destaque Empresarial, além do Prêmio 
Excelência em Saúde. A rede orgulha-se 
de ser capixaba e de estar presente de 
norte a sul do Espírito Santo há 43 anos, 

sempre levando saúde e qualidade de 
vida aos consumidores.

Em 2016 a rede foi adquirida pelos em-
presários Roney Cosendey e Rossine Co-
sendey, que trouxeram toda sua expertise 
no ramo farmacêutico. A Santa Lúcia, que 
antes contava com 23 lojas, tomou novo 
impulso com uma área comercial mais 
agressiva e finaliza 2019 somando 50 lojas. 
Os pontos de venda estão baseados nas 
principais cidades do estado, em Vitória, 
Vila Velha, Cariacica, Guarapari, Serra, Ara-
cruz, Linhares, Cachoeiro, Colatina, Nova 
Venécia, São Gabriel da Palha e São Ma-
teus. A rede mantém cerca de 700 colabo-
radores que preservam a tradição adquiri-
da pela marca ao longo de sua história.   ¦

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social:  
 Arpoador Comércio de  
 Medicamentos Ltda
Endereço: Rua Aleixo Netto, 417, Santa 
Lúcia, Vitória (ES)
Telefone: (27) 3382-3300
Website:   
www.santaluciaonline.com.br
E-mail: 
 marketing@santaluciadrogarias.com.br
Redes sociais:  
 Facebook: @santaluciadrogarias  
 Instagram: @santaluciadrogarias  

Número de lojas: 50
Número de CDs: 1
Estado atendido: ES
Número de colaboradores: 700
Número de SKUs ativos: 14 mil
Participação de mercado:
 9,2% no Espírito Santo
Delivery:
 (27) 2127-7000
E-commerce: www.santaluciaonline.com.br
Principais premiações e 
reconhecimentos:   
 Prêmio Excelência de Saúde 

 Recall de Marcas 
 Troféu Talento 
 Destaque Empresarial 
 Marcas de valor

Contato do gestor responsável  
pelo relacionamento  
com a indústria:    
 Ubiratan Lima 
 (27) 3382-3300 
 ubiratan.lima@santaluciadrogarias.com.br

          A rede orgulha-se de ser capixaba e 
de estar presente de norte a sul do Espírito 
Santo há 43 anos, sempre levando saúde e 
qualidade de vida aos consumidores.”   
Roney Cosendey, presidente

“
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ADrogaria Venancio comple-
tou 40 anos em setembro com 
uma trajetória que teve início 

em uma única loja na Tijuca, expandiu-se 
de norte a sul da cidade do Rio e chegou 
a outros municípios no estado – Niterói, 
Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Petró-
polis. Ao longo do tempo, uma caracte-
rística que acompanhou a empresa foi o 
foco em serviços, para apoiar e facilitar os 
cuidados de cada cliente com a saúde, o 
bem-estar e a beleza. A rede foi pioneira 
no Rio em atividades como a comerciali-
zação de produtos importados em dro-
garia, uma novidade na época.

Drogaria Venancio

Além das 75 lojas físicas, é possível 
comprar pelo site, televendas e por 
meio do aplicativo. Graças ao novo 
app, a rede preza não apenas pela 
boa experiência de compra como 
também pelos recursos úteis para a 
adesão ao tratamento de doenças 
crônicas. Com ele é possível realizar 
busca de itens de maneira rápida e 
fácil, fazer assinatura de produtos 
e medicamentos de uso frequente, 
com programação da recompra. Ou-
tra função importante é o lembrete 
de medicamentos, que incentiva a 
adesão ao tratamento. 

No dia a dia da Venancio e de seus 
3.500 colaboradores, há uma busca in-
cessante pelas novidades de mercado, 
diferenciais de atendimento e modernas 
tecnologias de logística e vendas, que 
proporcionam experiências únicas de 
compra e cuidados com a saúde. Parte 
de seu sucesso vem da ousada estratégia 
comercial e de marketing. Um exemplo 
foi o piloto da primeira entrega de mer-
cadorias por drone 100% autônomo no 
Brasil, realizada neste ano, em Itaipava 
(Petrópolis). O objetivo é iniciar a en-
trega comercial de produtos por drones 
autônomos tão logo o serviço seja regu-

lamentado no país. Com ações surpre-
endentes e investimento em parcerias 
com a indústria, a Venancio tornou-se 
uma referência no varejo farmacêutico. 

Fazem parte das iniciativas arrojadas 
desses 40 anos as lojas Venancio Medi-
cal – com produtos médico-hospitala-
res, a megastore em Copacabana (maior 
farmácia do Brasil), a nova loja-boutique 
em Ipanema e a primeira loja 24 horas, 
inaugurada neste ano.

A rede deseja continuar inovando 
e cuidando das pessoas, como faz em 
seus projetos sociais.  O Saúde na Praça 
oferece exercícios físicos gratuitos para 
mais de 1.500 idosos em quatro bairros 
do Rio – Tijuca, Barra da Tijuca, Cate-
te e Copacabana. Outro destaque é a 
Blitz da Saúde, que disponibiliza serviços 
gratuitos nas lojas, como aferição de 
pressão e medição de glicose.        ¦

    I n f o r m a ç õ e s

Razão social: Venancio Produtos  
 Farmacêuticos Ltda
Endereço: Av. Prof. Manoel de Abreu,  
 761, Vila Isabel, Rio de Janeiro (RJ)
Telefone: (21) 3095-1000
Website:  www.venancio.com.br
E-mail: marketing@venancio.com.br
Nome do aplicativo: Drogaria Venancio
Redes sociais:  
 Facebook: venancio.drogaria 
 Instagram: @drogariavenancio  
 Twitter: @ drogvenancio 
 You Tube: DrogariaVenancio
Número atual de lojas: 75
Número projetado de lojas  
para 2020: 100
Número de CDs: 3
Estado atendido: RJ
Número de colaboradores: 3.500
Número de SKUs ativos: mais de 20 mil
Participação de mercado:  
 19% de market share no  
 Estado do Rio de Janeiro
Delivery: (21) 3095-1000
E-commerce: www.venancio.com.br
Atua no omnichannel 
Click collect a partir de 2020 
Principais premiações e 
reconhecimentos:  
•	 Prêmio	L’Óreal	(14ª	edição)	-	pelo	 
 segundo ano consecutivo, primeiro  
 lugar na categoria atendimento ao  
 consumidor de dermocosméticos
•	 Pesquisa	Advantage	-	2º	lugar	no	 
	 ranking	pelo	4º	ano	consecutivo	
•	 Marca	dos	Cariocas	-	Pelo	9º	ano,	 
 uma das marcas mais lembradas na  
 pesquisa do jornal O Globo e do  
 Grupo Troiano 
•	 Medalha	Pedro	Ernesto	-	 
 reconhecimento da Câmara Municipal  
 do Rio de Janeiro ao projeto social  
 Saúde na Praça

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Walace Siffert, diretor comercial  
 walace@venancio.com.br

          É gratificante pensar 
que, há 40 anos, só existia 
uma Drogaria Venancio no 
coração da Tijuca, e hoje já 
contamos com mais de 70 
lojas espalhadas pelo Rio. 
Nossa missão de encantar 
pessoas só é possível  
com a dedicação de 
cada colaborador. 
O trabalho em equipe e o 
companheirismo de todos 
são peças fundamentais 
para conquistarmos os 
nossos objetivos.”  
Armando Ahmed, 
presidente

“
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Uma rede de farmácias com perso-
nalidade, que nasceu em solo poti-
guar e, em apenas nove anos, che-

gou a mais de 150 pontos de venda no Norte 
e Nordeste. Assim pode ser definida a mar-
ca Drogarias Globo, braço farmacêutico 
do Grupo Jorge Batista, que vem conquis-
tando os brasileiros sustentada pela premis-
sa de “fazer sempre mais por seus clientes”.

Em 2010, o Grupo Jorge Batista ad-
quiriu as lojas da rede em Natal (RN) e, 
em 2011, estendeu a atuação para Tere-
sina (PI). Na capital piauiense, ocupou os 
pontos de venda das antigas redes Lu-
zithânia e Luzitana, que, em velocidade 
impressionante, cresceu em faturamento 
e abrangência regional.

Drogarias Globo

Ano após ano proporcionando aten-
dimento de excelência, lojas cada vez 
mais amplas e um diversificado mix 
de produtos, a rede não tardou em 
receber reconhecimento nacional. Os 
prêmios Top Of Mind, Top Marketing 
Brasil 2010, Marcas Inesquecíveis 2019 e  
Top Natal (2009 a 2019) chancelam as 
Drogarias Globo como empresa pre-
sente no coração dos nordestinos.

Atualmente, as 157 lojas estão dis-
tribuídas nos estados da Bahia (25), 
Maranhão (29), Pará (20), Paraíba (14), 
Piauí (43) e Rio Grande do Norte (26). 
De acordo com a gerente de marketing 
Maurícia Buonafina, o crescimento não 
para por aí. “Estamos prontos para ter, 

em 2020, lojas cada vez mais atraentes e 
novos canais de venda”, enfatiza.

Reconhecida pela inovação, a rede 
oferece os serviços do Globo Saúde 
(aplicação de soro e injetáveis, aferição 
de pressão, testes de glicemia, primeiros 
socorros e outros) nos estados do Pará, 
Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. 
As pioneiras lojas-conceito também 
são exemplos de pontos de vendas 
cada vez mais amplos, com layout mo-
derno, salas vips e ambientes persona-
lizados, como os espaços Kids e Beleza. 
Outra novidade são as farmácias com 
drive thru 24 horas, uma exclusivida-
de presente no Pará, no Piauí e no Rio 
Grande do Norte.                                     ¦

    I n f o r m a ç õ e s

Razão social: Empreendimentos  
 Farmacêuticos Globo Ltda.  
Endereço: Rua Pedro II, 385,  
 São Pedro, Teresina (PI)
Telefone: (86) 3194-7550
Website:  www.drogariasglobo.com.br
E-mail: mauriciabuonafina@ 
 drogariaglobo.com.br
Redes sociais:  
 Facebook: GloboDrogaria 
 Instagram: @drogariasglobo
 LinkedIn: Drogarias Globo
Número atual de lojas: 157
Número projetado de lojas  
 para 2020: 177
Estados atendidos:  
 BA, MA, PA, PB, PI e RN
Número de colaboradores: 2.711
Número de de SKUs ativos: 10 mil
Participação de mercado:  
 11% na região onde atua
Principais premiações e  
 reconhecimentos: 
 Top Of Mind
 Top Marketing Brasil em 2010
 Top Natal de 2009 a 2019
 Marcas Inesquecíveis no Piauí em 2018

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Maurícia Buonafina, gerente  
 de marketing
 mauriciabuonafina@ 
 drogariaglobo.com.br
 Wylkynson Dantas, gerente  
 de compras
 wylkynsondantas@ 
 drogariaglobo.com.br

          Somos a rede mais nova a 
ingressar na Abrafarma. Estar ao 
lado de grandes empresas, muitas 
delas centenárias, nos oferece 
um aprendizado diferenciado. 
Ao mesmo tempo, apesar de 
tão jovem, crescemos num ritmo 
jamais visto no varejo, o que faz 
aumentar nossa responsabilidade 
de atingir a expectativa de clientes 
e parceiros comerciais”  
Flávio José, diretor geral

“
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Drogarias Nissei

Oitavo maior player do setor 
farmacêutico no Brasil, com 
presença no Paraná, em Santa 

Catarina e São Paulo, a rede de farmácias 
Nissei tem mais de 3 milhões de consu-
midores/mês em suas 294 unidades, além 
de 5,5 mil funcionários e colaboradores. A 
marca embasa o seu conceito de drugsto-
re – que une um portfólio amplo de me-
dicamentos e produtos de conveniências 
– em quatro diretrizes: respeito, atenção, 
foco na promoção de saúde e geração de 
bem-estar. Para 2019, o grande objetivo 
foi consolidar resultados, após ter fortale-
cido a marca nos anos anteriores e alcan-
çar patamares inéditos.

“Seguimos com o nosso compromisso 
de garantir mais conforto às pessoas em 
nossas lojas”, destaca o diretor executivo 
Alexandre Maeoka. O plano de expan-
são da rede segue rumo ao interior dos 
estados onde atua, levando o modelo de 
experiência e qualidade de atendimento. 
Para 2019, foram 25 unidades inauguradas, 
com destaque para o início de operação 
em Mafra (SC), Canoinhas (SC), Irati (PR) 
e Dois Vizinhos (PR), entre outras cidades.

Aliada às tendências do setor, a Nissei 
investiu em produtos com alta saudabili-
dade, como alimentos naturais e sem lac-
tose, e na área de bodybuilding, com su-
plementação e pré-treino. Essa premissa 

vai ao encontro do objetivo da rede de 
ser uma one-stop shop, unidade física 
que contempla todas as necessidades 
do cliente em produtos.

A Nissei, ao longo dos anos, tem tra-
balhado de forma conjunta com seus 
colaboradores em prol da consolida-
ção da marca como um dos principais 
nomes do setor farmacêutico. Isso se 
dá por meio de uma atenção cons-
tante ao bem maior da rede: o cliente. 
Capacitações, investimentos em infra-
estrutura e reformulação das unidades 
físicas são apenas parte desse trabalho.

A inclusão social também é uma prio-
ridade para a Nissei, que, em 2019, pro-

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social:  
 Farmácia e Drogaria Nissei S/A
Endereço: Rodovia do Contorno Norte, 
305, Roça Grande, Colombo (PR)
Telefone: (41) 3213-8320
Website:  www.farmaciasnissei.com.br
E-mail: 
atendimentocliente@drogariasnissei.com.br
Nome do Aplicativo: Farmácias Nissei  
Redes sociais:  
 Facebook: Farmácias Nissei   
 Instagram: @farmacianissei  
Número de lojas: 294
Estados atendidos: PR, SC e SP
Número de colaboradores: 5,5 mil

Delivery: 4004-4041
E-commerce: www.farmaciasnissei.com.br 
Data e local da próxima convenção:  
 2 a 4 de fevereiro de 2020,  
 em Foz do Iguaçu (PR) 
Principais premiações e 
reconhecimentos:   
 Prêmio Impar - RIC e Ibope e  
 Prêmio Nikkey - Londrina

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Adailton Silva
 adailton.silva@drogariasnissei.com.br

          O plano de expansão 
da rede segue rumo ao 
interior dos estados onde 
atua, levando o modelo de 
experiência e qualidade de 
atendimento que marcam a 
trajetória da Nissei. Nosso 
principal compromisso 
é sempre assegurar o 
máximo conforto para 
nossos clientes”   
Alexandre Maeoka,  
diretor executivo

“

moveu oficinas de Linguagem Brasileira 
de Sinais (Libras) para facilitar a comunica-
ção com os colaboradores PcDs. A inicia-
tiva foi um sucesso e auxiliou no desen-
volvimento profissional dos funcionários.

Com relação à assistência farmacêu-
tica avançada, o programa registrou 
evolução e, até meados de 2020, a ex-
pectativa é que sejam implementadas 
60 salas clínicas no Paraná. As equipes 
são treinadas para serviços específi-
cos, que envolvem desde vacinas até o 
agendamento de consultas.

Outra área estratégica da rede é o la-
boratório de manipulação. São 1 mil m² 
em um espaço equipado com tecnologia 
de ponta e 60 profissionais técnicos capa-
citados. Lá, há um rigoroso controle de 
qualidade em todas as matérias-primas, 
grande variedade de princípios ativos e 
formulações supervisionadas por farma-
cêuticos qualificados, que atendem todo 
o estado em até 48 horas.                 ¦
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d1000 varejo farma

Ad1000 varejo farma, unidade 
de negócios de varejo do  
Grupo Profarma, apresenta 

grandes evoluções com apenas seis anos 
de atuação. Hoje, a rede conta com qua-
tro bandeiras, 200 lojas e 2.800 colabora-
dores. Além disso, registra cerca de 2,5 
milhões de visitas por mês. Três dessas 
bandeiras integram a Abrafarma –  
Drogasmil, Farmalife e Rosário. 

Entre os muitos investimentos para 
proporcionar uma melhor experiência 
para o consumidor, destacam-se as mais 
de 70 reformas e ampliações de lojas. Ou-
tras novidades são a implantação de ge-
renciamento de categorias, o lançamento 
de CRM, programas de relacionamento 
com o cliente, o novo modelo de pricing, 
a reestruturação de sell out, o relaciona-
mento mais próximo com a propaganda 

médica e a revisão do calendário promo-
cional e do plano de trade.

 Neste ano, consolidando seu compro-
misso com a responsabilidade social, a 
d1000 firmou uma parceria histórica com 

o UNICEF - Fundo das Nações Unidas 
para a Infância. Por meio desse acordo, 
contribui para a assistência de milhões 
de crianças e adolescentes brasileiros em 
condições de vulnerabilidade.            ¦

Razão social: Drogaria Rosário S/A
Endereço: ST Complementar de  
 Indústria e Abastecimento, S/N,  
 Quadra 08, Conjunto 14, Lote 15   
 SCIA, Brasília (DF) 
Telefones: (61) 3213-5401
Website: www.drogariarosario.com.br 
Redes sociais:  
 Facebook:  @drogariarosario  
 Instagram:  @drogariarosariooficial
Número atual de lojas: 76
Estados atendidos: DF, GO, MT e TO 
Número de colaboradores: 1.600

Contatos dos gestores responsáveis 
pelo relacionamento com a 
indústria:    
 Glauco de Arruda Moura  
 Marcos Baeta Nunes
 (21) 4009-0200
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Razão social: CSB Drogarias S/A
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2.150  
	 bloco	P,	3º	andar,	Barra	da	Tijuca,	 
 Rio de Janeiro (RJ) 
Telefones: (21) 4009-0200
Website: www.drogasmil.com.br e  
 www.farmalife.com.br
Redes sociais:  
 Facebook:  @drogasmil  
   @farmalife  
 Instagram:  @drogasmil_  
   @farmalife_drogaria
Número atual de lojas: 
 Drogasmil (52) e Farmalife (8)
Estado atendido: RJ 
Número de colaboradores: 1.200

Contatos dos gestores responsáveis 
pelo relacionamento com a 
indústria:    
 Glauco de Arruda Moura
 Marcos Baeta Nunes
 (21) 4009-0200

          Entre os inúmeros investimentos 
para proporcionar uma melhor 
experiência para o consumidor, 
destacam-se as mais de 70 reformas  
e ampliações de lojas”  
Sammy Birmarcker, CEO

“
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Fundada há 59 anos, a Extrafarma 

atingiu em 2018 a marca de 400 

lojas distribuídas em 12 estados 

brasileiros, 7 mil colaboradores diretos 

e 9 milhões de clientes cadastrados  

em seu programa de fidelidade, o Clu-

be Extrafarma.

Com destaque nas regiões Norte 

e Nordeste, a empresa tem passado 

por uma transformação relevante. 

Em 2019, concluiu a renovação de sua 

plataforma sistêmica, com a implanta-

ção dos novos programas de gestão 

Extrafarma

de centro de distribuição (WMS) e 

de ponto de venda; e nova versão do 

sistema de gestão de backoffice (ERP), 

em preparação para acelerar a trans-

formação digital no próximo ano. A 

rede também lançou uma plataforma 

de cupons de desconto personaliza-

dos, aprofundando a gestão de infor-

mações para experiência mais custo-

mizada de seus clientes. 

Em paralelo, a empresa intensifi-

cou a abertura de novos centros de 

distribuição. Um deles foi inaugurado 

em 2019 na cidade de Guarulhos (SP), 

onde a rede chegou à marca de 50 lo-

jas. Também está previsto um novo 

CD no Maranhão em 2020, permitin-

do assim otimização tributária, logísti-

ca e de nível de serviço. Neste ano, a 

Extrafarma lançou também sua linha 

de marca própria, Be Better, iniciando 

a implantação pelas categorias de pri-

meiros-socorros, higiene e infantil.

Perseguindo seu propósito de dar 

acesso à saúde, beleza e bem-estar 

para que as pessoas possam viver o 

seu melhor, a Extrafarma tem in-

vestido fortemente no treinamento 

e qualificação de seu atendimento 

em loja. Um dos destaques de re-

conhecimento dessa evolução foi a 

conquista do Prêmio Conselho na 

Farmácia, concedido pela L’Oréal em 

razão da qualidade no sortimento e 

do atendimento nas categorias de 

beleza e dermocosméticos, além do 

prêmio Top of Mind do Pará, princi-

pal praça de atuação da companhia. 

A empresa também patrocinou, pelo 

quarto ano consecutivo, a CowPara-

de – evento cultural com apelo po-

pular, cuja edição de 2019 aconteceu 

em Salvador (BA).

Desde 2014, a Extrafarma faz parte 

do grupo Ultra, companhia da qual fa-

zem parte também Ipiranga, Ultragaz, 

Ultracargo e Oxiteno.                         ¦
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Razão social: Imifarma Produtos  
 Farmacêuticos e Cosméticos S/A  
Endereço: Avenida Brigadeiro  
 Luís Antônio, 1.373, Bela Vista,  
 São Paulo (SP)
Telefone: (11) 3177-7199
Website:  www.extrafarma.com.br
E-mail: sac@extrafarma.com.br
Redes sociais:  
 Facebook: Extrafarma 
 Instagram: @extrafarma  
Número atual de lojas: 425
Número de CDs: 3
Estados atendidos: 11
Número de colaboradores: 7.000
Principais premiações e 
reconhecimentos:  
•	 1º	lugar	no	Prêmio	Conselho	 
	 na	Farmácia	L’Oréal
•	 Prêmio	Top	of	Mind	Drogarias	 
 pelo Diário do Pará 

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Renato Stefanoni 
 (11) 3177-3832

          Dar acesso à saúde e 
ao bem-estar para que as 
pessoas possam viver o seu 
melhor é o nosso propósito. 
Estamos investindo 
em sistemas, logística, 
treinamentos e reforma de 
lojas para atender cada vez 
melhor nossos clientes.”  
Rodrigo Pizzinatto,  
presidente

“
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Nesses primeiros 40 anos de histó-
ria, a Farma Ponte acredita na 
vida, valoriza o ser humano, tra-

balha para levar saúde e bem-estar às pes-
soas e aposta no talento e na perseverança 
para vencer. É o jeito de ser “Farma Ponte” 
com o qual os clientes se surpreendem.

A rede mantém atualmente 110 lojas 
distribuídas por 37 cidades, com mais de 
1.550 colaboradores. No próximo ano, 
mais dez unidades serão inauguradas. É 
a Farma Ponte crescendo no presente 
e preparando-se para o futuro a cami-
nho do sucesso. O centro administrati-
vo, com uma área de 8 mil m², possibilita 
uma gestão de estoque, com variedade e 

Farma Ponte

quantidade suficientes, buscando atender 
às necessidades dos consumidores. Com 
isso, registra índices de ruptura abaixo da 
média do mercado.

Nos últimos anos, a companhia in-
vestiu na modernização de suas lojas 
e no seu programa de fidelidade. Por 
meio dessas iniciativas, estabelece uma 
nova conexão com seus milhares de 
clientes, ao lhes proporcionar uma ex-
periência de compra e um atendimento 
customizados. Em 2019, a rede imple-
mentou um sistema de e-commerce, 
com a meta de ampliar a eficiência na 
prestação dos serviços e atuar em vários 
canais integrados.

Outro diferencial são as mais de 90 Cli-
nic Saúde Farma Ponte, com serviços far-
macêuticos que asseguram à população 
acesso à atenção básica em saúde. Até o 
fim de 2019, serão mais de 20 mil atendi-
mentos nesses espaços.

Os colaboradores também são bene-
ficiados com uma plataforma de treina-
mento à distância, intitulada Farma Pon-
te On. Além disso, a empresapromove 
um programa de capacitaçãopresencial 
com consultores contratados, pelo qual 
a Farma Ponte disponibiliza à equipe 
um projeto de crescimento pessoal e 
profissional conectado com os objeti-
vos e valores do grupo.                 ¦

    I n f o r m a ç õ e s

Razão social: Macer Droguistas Ltda.  
Endereço: Rod. Raposo Tavares,  
 Km 109, Sorocaba (SP)
Telefone: (15) 3224-5500
Website: www.farmaponte.com.br
E-mail: daniel@farmaponte.com.br
Nome do aplicativo:  
 Super APP Farma Ponte
Redes sociais:  
 Facebook: farmaponte 
 Instagram: @farmaponte 
 Youtube: Farma Ponte 
Número atual de lojas: 110
Número projetado de lojas  
 para 2020: 120
Número de CDs: 1
Estados atendidos:  MG e SP
Número de colaboradores: 1.550
Número de de SKUs ativos: 13.782
Participação de mercado: 5% no  
 estado de São Paulo
Delivery: (15) 3339-9410
E-commerce: www.farmaponte.com.br
Serviços de manipulação
Omnichannel
Click collect
 
Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Claudia Nakashima Caramanti   
 (15) 3224-5522  
 cnakashima_compras@ 
 farmaponte.com.br

          Temos que nos reinventar 
todos os dias, pois, se 
continuarmos a fazer o mesmo,  
nunca cresceremos. Crescer com 
solidez e ética é o nosso objetivo”  
Luiz Marcos Caramanti,  
presidente

“
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Farmácia Indiana

No ano de 2019, a Farmácia  
Indiana completou 85 anos de 
história, demonstrando que a 

vontade de alcançar novos patamares e su-
perar limites está mais viva do que nunca.  

A empresa é a 10ª maior rede de 
farmácias do Brasil e registra o quarto 
maior faturamento por loja, com um 
share de 68% nos seus principais mer-
cados. Mantém mais de 100 lojas de 
300 a 400 m², distribuídas pelos estados 
da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. 
Também possui laboratórios próprios 
com certificação ISO-9001/2015, salas 
de vacina, sala de atenção farmacêutica 
avançada e centros de distribuição na 

Bahia e em Minas Gerais, ambos total-
mente automatizados.

Também disponibiliza, para seus 28 
milhões de clientes anuais, um mix 
diversificado, com linha pet, espaço 
dermocosméticos, maquiagem, cirúr-
gicos-hospitalares, eletrônicos, conve-
niência, além de uma linha ampla de 
higiene e beleza.

Acompanhando os avanços tec-
nológicos e as mudanças na jornada 
de compra dos clientes, a Farmácia 
Indiana lançou uma loja virtual, am-
pliando o portfólio de atendimento e 
fortalecendo sua marca muito além dos 
territórios regionais. Oferece ainda ser-

viços de delivery e lojas 24 horas, bus-
cando sempre a comodidade para os 
consumidores. Mas o grande desafio é 
manter a qualidade nos serviços ofere-
cidos e do atendimento, diante da ex-
pansão da empresa.

Para melhorar a sua performance, foi 
criado o setor de Inteligência de Varejo, 
trazendo oportunidades e maior asser-
tividade na tomada de decisão. Cons-
ciente do seu papel social, a Farmácia 
Indiana reúne uma equipe envolvida e 
sempre presente na vida da comunida-
de, apoiando projetos que visam à inclu-
são social, sustentabilidade e à melhoria 
na qualidade de vida.                             ¦

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social: Irmãos Mattar & Cia. Ltda.
Endereço: Rua Coronel Mario Cordeiro,  
 982, Loja 01, Jardim Serra Verde,
 Teófilo Otoni (MG) 
Telefones: (33) 3529-1300
Website: www.farmaciaindiana.com.br 
E-mail:  
 marketing@farmaciaindiana.com.br  
Redes sociais:  
 Facebook: farmaciaindianaoficial  
 Instagram: farmaciaindianaoficial
Número atual de lojas: 110
Número projetado de lojas  
para 2020: 130

Número de CDs: 2
Estados atendidos: BA, ES e MG 
Número de colaboradores: 3,7 mil
Número de SKUs ativos: 22 mil
Participação de mercado:  
 68% nos seus principais mercados 
Delivery:  
 (33) 3522-1666 
E-commerce: www.farmaciaindiana.com.br
Serviços de manipulação
Click collect
Data e local da próxima convenção:  
 fevereiro de 2020,  
 em Teófilo Otoni (MG) 

Principais premiações e 
reconhecimentos:  
 Destaque Mineiro
 Mérito Empresarial 
 Mérito Lojista

Contatos dos gestores 
responsáveis pelo relacionamento 
com a indústria:    
 Diretor comercial: Giovani Aurélio
 Gerente de não medicamentos:  
 Aline Lemos
 Gerente de medicamentos:  
 Maria Eliza

          Acompanhando os 
avanços tecnológicos e as 
mudanças na jornada de 
compra dos clientes, a 
Farmácia Indiana lançou uma 
loja virtual, ampliando o 
portfólio de atendimento e 
fortalecendo sua marca muito 
além dos territórios regionais”  
Alexandre Mattar,  
diretor executivo (à direita), ao 
lado de Paulo César Mattar

“
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Há 29 anos ,  a Farmácia  
Permanente foi idealizada na 
cidade de Garanhuns (PE) por 

Paulo de Tasso, que até hoje permanece 
na presidência da empresa. Atualmen-
te, a rede conta com 115 lojas, distribu-
ídas em cinco estados do Nordeste e 
em 37 municípios, com mais de 1.600 
funcionários e sendo responsável por 
muitos empregos indiretos. Por esse e 
tantos outros motivos, a companhia é 
um orgulho regional.

A Farmácia Permanente segue 
em constante expansão, promovendo 
o bem-estar dos clientes e buscando 
atender às expectativas dos colabo-
radores, com oportunidade de cresci-
mento e solidez na relação com forne-

Farmácia Permanente

cedores. O sucesso até aqui alcançado 
é resultado do comprometimento de 
uma equipe dedicada e do trabalho em 
conjunto com fornecedores parceiros. 
A empresa tem como princípio a valo-
rização dos seus profissionais. Muitos 
que ingressaram como estagiários ou 
ainda em seu primeiro emprego, in-
clusive, ocupam cargos de liderança e 
fazem parte dessa história. O primeiro 
vendedor da rede, aliás, ainda perma-
nece ativo no quadro funcional.

Com estrutura familiar, a rede acredi-
ta que os clientes são a parte mais im-
portante do dia a dia. Para atendê-los da 
melhor forma possível, conta com mais 
de 300 farmacêuticos que fornecem as-
sistência farmacêutica diária e, ao lado 

de gerentes e vendedores, atraem uma 
média de 850 mil clientes no mês. Em 
um ano são mais de 10 bilhões de aten-
dimentos, um número surpreendente. 

A cooperação com os fornecedores 
é imprescindível para a construção dos 
números e o crescimento da empresa. 
A rede mantém um compromisso di-
ferenciado com o cumprimento dos 
acordos comerciais, envolvendo os se-
tores de operações, trade marketing e 
os gerentes, com sinergia na execução 
das negociações em 100% dos pontos 
de venda.

Em 2018, a empresa iniciou um pro-
cesso de renovação completo, tendo 
como primeiro passo a modernização 
da identidade visual com uma nova 
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Razão social: Comercial Drugstore  
Endereço: Av Tomás Espíndola, 630,  
 Farol, Maceió (AL)
Telefone: (82) 3023-9462 
Website:  
 http://farmaciapermanente.com.br
E-mail:  
 ivan@farmaciapermanente.com.br
Redes sociais:  
 Facebook: Farmácia Permanente
 Instagram: (@farmaciapermanente
Número atual de lojas: 115
Número projetado de lojas  
 para 2020: 135
Número de CDs: 1
Estados atendidos:  
 AL, BA, PB, PE e RN
Número de colaboradores: 1,6 mil
Número de de SKUs ativos: 11,8 mil
Data e local da próxima convenção: 
28 de março de 2020, em Maceió (AL)

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Ivan Teixeira 
 ivan@farmaciapermanente.com.br

logomarca. A aprovação de clientes e 
parceiros foi totalmente satisfatória. 
Com foco em melhorias contínuas, as 
lojas passam por revisões constantes 
em seus layouts, mix de produtos, pre-
ços e estrutura física, para assegurar a 
melhor experiência de compra com 
atendimento ampliado e humanizado.

Olhando para 2020, as expectativas 

          O sucesso até aqui 
alcançado é resultado 
do comprometimento de 
uma equipe dedicada e do 
trabalho em conjunto com 
fornecedores parceiros”  
Ivan Teixeira,  
gerente de compras

“

são positivas e animadoras. A rede com-
pletará 30 anos e está confiante com a 
meta de expansão para 135 unidades. 
Com simplicidade e respeito aos clientes, 
colaboradores e parceiros, a Farmácia 
Permanente segue uma trajetória fiel 
às suas raízes e ao compromisso com o 
cuidado, saúde e bem-estar das famílias 
no Nordeste do país.                        ¦
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Farmácias Pague Menos

Contribuir para que as pessoas te-
nham qualidade de vida é o foco 
das Farmácias Pague Menos, 

única varejista farmacêutica presente em 
todos os estados brasileiros e no Distri-
to Federal, com mais de mil lojas em 340 
municípios e faturamento de R$ 6,6 bi-
lhões em 2018. 

Fundada em 1981, a rede acompanha as 
necessidades dos consumidores e investe 
na sua modernização, com novo layout nas 
lojas para facilitar a experiência de compra. 
Desde 2015, assina o conceito Viva Plena-
mente, promovendo ações e serviços que 
vão além do atendimento farmacêutico.

A Pague Menos entende que incenti-
var o bem-estar e a saúde inclui o atendi-

mento completo e diferenciado. Por isso, 
em 2014 lançou o Clinic Farma, o maior 
programa de assistência farmacêutica do 
país. Mais de 850 lojas da rede contam 
com consultórios farmacêuticos.

Outra iniciativa voltada ao bem-estar 
é o Circuito de Corridas Pague Menos. 
Após dez edições, o Circuito já passou 
por 18 cidades do país e impactou mais 
de 300 mil pessoas em 34 etapas. Tam-
bém se destaca a plataforma de comu-
nicação Sempre Bem, com programa 
de TV (SBT Nacional), revista, portal e 
fanpage. O conteúdo enfoca as novida-
des da indústria farmacêutica, entrevistas 
com médicos e especialistas de diversas 
áreas, informação e entretenimento.

Fomentar arte e cultura é uma forma de 
proporcionar o bem-estar e estar próxima 
do público. Por isso, a companhia realiza 
o Encontro de Mulheres Pague Menos, 
maior evento feminino do Brasil. Na sua 
12ª edição, mais de 20 mil mulheres parti-
ciparam da iniciativa. A rede ainda promo-
ve o Concurso Literário e o Nossa Gente, 
Nossa Arte, premiações artísticas existen-
tes há mais de oito anos.
 
Cada vez mais próxima do cliente

A Pague Menos continua a inovar e o 
digital tem grande relevância para a rede 
oferecer uma experiência de compra úni-
ca e melhor para o cliente, independen-
temente do canal, por meio de serviços 
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Razão social: Empreendimentos  
 Pague Menos S.A.
Endereço:  
 Rua Senador Pompeu, 1.520,  
 Centro, Fortaleza (CE)  
Telefone: (85) 3255-5511
Website: www.loja.paguemenos.com.br 
E-mail: ri@pmenos.com.br 
Nome do Aplicativo: Pague Menos 
Redes sociais:  
 Facebook: @farmaciaspaguemenos
 Instagram: @paguemenos
 LinkedIn: Empreendimentos  
 Pague Menos S/A
Número atual de lojas: 1.164  
	 (2º	TRI-19)
Número de CDs: 5
Estados atendidos: todo o Brasil 
Número de colaboradores: 20.654  
	 (2º	TRI-19)
Número de SKUs ativos: 13 mil 
Participação de mercado:  
 5,7% em nível nacional, com  
 liderança nas regiões Nordeste e  
 Norte (20% e 10,7% de  
 participação, respectivamente) 

Delivery
E-commerce: www.paguemenos.com.br
Serviços de manipulação
Omnichannel
Click Collect
Principais premiações e 
reconhecimentos:  
 Prêmio Top de Marketing - ADVB-PE
 Colar Cândido Fontoura do  
 Mérito Industrial Farmacêutico
 Prêmio Contribuintes do Ano
 Prêmio Delmiro Gouveia
 Maior Empregador de Pessoas  
 com Síndrome de Down no Ceará
 Empresa que Inclui GPTW.
 Prêmio Marketing Contemporâneo  
 - ABMN
 Prêmio Top of Wellness.

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Patriciana Rodrigues,  
 vice-presidente comercial  
 (85) 3255-5511

como Clique e Retire, PBM, parceiros de 
last miles e assinatura de medicamentos. O 
programa de fidelização Sempre, com cer-
ca de 30 milhões de clientes cadastrados, 
foi fortalecido com o Desconto Só Meu, 
que assegura economia de 10% a 50% em 
produtos de higiene, beleza, medicamen-
tos de venda livre e vitaminas.

As marcas próprias da rede estão 
cheias de novidades, que vão desde no-
vas identidades e embalagens até lança-
mentos de marcas e produtos, como as 
que serão lançadas no início de 2020: a 
Nutrabix, focada em produtos saudáveis, 
e a Choices Beauty, focada em beleza. ¦

          Temos muito orgulho  
de chegarmos até aqui, cumprindo 
nosso propósito de contribuir 
para que as pessoas vivam 
plenamente. Entendemos que o 
serviço farmacêutico vai muito 
além de dispensar medicamentos 
no balcão, por isso, trabalhamos 
com ações e pessoas que 
valorizam a saúde e a qualidade 
de vida, entregando muito mais 
qualidade e eficiência em cada 
atendimento que prestamos”  
Mário Queirós, presidente

“
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Há exatos 40 anos, Pedro Henri-
que Brair iniciava uma caminha-
da de sucesso que transformaria 

o varejo farmacêutico gaúcho. Quando 
adquiriu sua primeira farmácia, na cidade 
de Campo Novo (RS), ele já demonstrava 
seu espírito empreendedor. “Saúde é uma 
dádiva e servir é a melhor oportunidade 
que temos”, afirma. 

Essa é a filosofia da rede e também do 
empresário, que conquistou a comunida-
de logo após a abertura do primeiro pon-
to de venda. O trabalho árduo foi outra 
ferramenta que impulsionou o sucesso. 
No ano de 1982, Brair retorna para sua 
terra natal, Santo Augusto (RS), onde im-
plantou a Drogafar, que deu sequência ao 
seu projeto.

Em 1996, a Drogafar passa a se chamar 
Farmácias São João. Não por acaso, a 
troca do nome aconteceu em razão da 
inauguração da primeira filial, em Nova 

Prata, na Serra Gaúcha. Como a cidade 
tinha um forte apelo católico, a empresa 
decidiu homenagear o padroeiro local 
São João – coincidentemente, o mesmo 
do município de Santo Augusto. Além 
disso, João é o nome do pai de Pedro 
Brair. Sob essas bênçãos, a rede ampliou 
suas operações e chegou a uma dezena 
de unidades no início do ano 2000. 

Para atender às demandas do seu pro-
cesso de expansão, em dezembro de 
2016 foi aberto o novo Centro de Distri-
buição e Operações Administrativas na 
cidade de Passo Fundo. Moderno e am-
plo, o empreendimento conta com mais 
de 40 mil m² de área construída e opera 
com o que há de mais avançado em siste-
mas de armazenagem e separação, agili-
zando e aperfeiçoando a logística no 
abastecimento das lojas. 

Presente em mais de 200 cidades do 
Paraná, de Santa Catarina e do Rio 

Grande do Sul, e construindo laços 
cada vez maiores de confiança e respei-
to para com seus clientes, a rede é ran-
queada pela Abrafarma como a quarta 
maior varejista do setor farmacêutico 
nacional. E o ano de 2019 tem propor-
cionado ainda mais conquistas. Cerca 
de 200 unidades contam com salas de 
atendimento farmacêutico, o que per-
mite serviços como a aplicação de inje-
táveis, colocação de brincos, verificação 
de pressão arterial e glicose.

Pelo quinto ano consecutivo, as  
Farmácias São João receberam o prê-
mio Top Of Mind, promovido pela Re-
vista Amanhã, como a marca mais lem-
brada do varejo farmacêutico gaúcho. 
Outro importante reconhecimento 
deste ano foi a presença entre as cinco 
grandes marcas do Rio Grande do Sul, 
sendo líder absoluta de lembrança no 
interior do estado.                                      ¦

Farmácias São João

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social: Comércio de  
 Medicamentos Brair Ltda. 
Endereço: Av. Perimetral Coronel Jarbas 
Quadros da Silva, 3.701, Passo Fundo (RS)
Telefone: (54) 3335-0100
Website: www.saojoaofarmacias.com.br
E-mail:  
 comunicacao@farmaciassaojoao.com.br
Nome do Aplicativo:  
 Farmácias São João
Redes sociais:  
 Facebook: farmaciassaojoao
Número atual de lojas: 692
Número projetado de lojas para 2020:  
 750
Número de CDs: 1
Estados atendidos: PR, RS e SC
Número de colaboradores: 11.237
Número de SKUs ativos: 21 mil
E-commerce: www.saojoaofarmacias.com.br 
Serviços de manipulação
Omnichannel
Click collect
Data e local da próxima convenção: 
 20 e 21 de Novembro de 2020,  
 em Passo Fundo (RS)  
Principais premiações  
e reconhecimento:  
 Pentacampeã do Prêmio Top Of Mind,  
 com liderança absoluta no interior  
 do estado
 Uma das cinco maiores marcas do  
 Rio Grande do Sul, conforme pesquisa  
 Top Of Mind da Revista Amanhã.

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Marco Machry  
 marco.machry@farmaciassaojoao.com.br

          Nossa carta de princípios reflete os propósitos 
da São João, atendendo aos anseios da comunidade, 
o que inclui o bom atendimento, a atenção 
farmacêutica, um amplo mix de produtos, serviços 
de saúde e projetos em favor da população”   
Pedro Henrique Brair,  presidente

“
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Farmácias Vale Verde

Cuidar das pessoas proporcio-

nando a melhor experiência, 

por meio de atendimento 

humanizado e acesso a produtos e 

serviços relacionados a saúde, beleza 

e bem-estar. Essa é a missão da rede  

Farmácias Vale Verde, presente em 

oito cidades no norte do Paraná, com 

32 lojas, um laboratório de manipu-

lação e uma loja online. Em 2019, a 

empresa completa 45 anos, consagran-

do-se líder de mercado em sua cidade-

-sede – 21,5% em Londrina –, além de 

consolidar-se no Top de Marcas pelo 

21º ano consecutivo, com 39,8%.

A inovação faz parte do DNA da 

rede, o que a levou a trazer um con-

ceito completamente novo de farmá-

cia no Brasil – uma loja com mix de 

produtos e serviços integrados, sem 

balcão, com pontos de atendimento 

que geram proximidade com o pacien-

te. Dessa forma, o farmacêutico pode 

se dedicar mais ao cuidado e menos 

aos procedimentos administrativos. 

As unidades também contam com es-

paços direcionadores para valorizar os 

10 mil SKUs e facilitar a experiência de 

compra do cliente. O ponto de venda 

transforma-se em ponto de cuidado.

A Vale Verde é uma das pioneiras 

na implementação do modelo de as-

sistência farmacêutica avançada, com 

as clínicas Minuto Saúde. Hoje elas já 

estão presentes em mais de 50% das 

lojas, oferecendo desde serviços bá-

sicos de saúde até testes laboratoriais 

rápidos e vacinação. “Nossa intenção é 

agregar valor ao atendimento, permitir 

que o farmacêutico saia de trás do bal-

cão e vá até o paciente, colaborando 

com informação, orientação e acom-

panhamento, conciliando um serviço 

de saúde”, conclui Ana Carolina Au-

gusto, presidente executiva.            ¦

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social:  
 Farmácias Vale Verde Ltda.
Endereço: Alameda Miguel Blasi, 56,  
 Centro, Londrina (PR)
Telefone: (43) 3372-6868
Website:   
 www.farmaciasvaleverde.com.br
E-mail: 
 sac@vverde.com.br
Redes sociais:  
 Facebook: farmacias.valeverde.3  
 Instagram: @farmaciavaleverde  
Número de lojas: 33

Número projetado de lojas  
para 2020: 35
Número de CDs: 1
Estado atendido: PR
Número de colaboradores: 560
Número de SKUs ativos: 10 mil
Participação de mercado:
 21,5% na região
Delivery em apenas duas lojas
E-commerce: www.farmaciasvaleverde.com.br
Serviços de manipulação
Omnichannel 
Click collect

Data da próxima convenção:   
 abril de 2020
Principais premiações e 
reconhecimentos:   
 Top de Marcas há 21  
 anos consecutivos
 Destaque Paraná  
 Prêmio Ímpar

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Rodrigo Mantovani  
 rodrigo.mantovani@vverde.com.br

          Resolvemos transformar a farmácia  
de ponto de venda para ponto de cuidado. 
Um lugar frequentado por clientes à 
procura não só de medicamentos, mas 
também de bem-estar e cuidados. Essa é  
a concepção do cuidar das pessoas.”   
Ana Carolina Augusto, presidente executiva

“
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Uma das maiores empresas do va-
rejo farmacêutico, o Grupo DPSP 
foi criado a partir da fusão das  

redes Drogarias Pacheco e Drogaria São 
Paulo, em 2011. A empresa encerrará o ano 
de 2019 com 1.350 lojas em oito estados e 
no Distrito Federal, e tem previsão de fe-
char 2020 com um total de 1.450 unidades. 

O Grupo DPSP emprega 26 mil colabo-
radores, que atendem milhões de clientes 
por mês e levam em seu DNA uma história 
de confiança e credibilidade no mercado 
da saúde. Destacam-se também pelo res-
peito à prescrição médica e a ética na 
orientação e atendimento ao cliente.

A marca mais antiga do Grupo, a Droga-
rias Pacheco, foi fundada no Rio de Janeiro 
em 1892 e desde então faz parte da vida 
dos cariocas. A trajetória de sucesso levou 
à expansão e hoje a rede está presente 
também nos estados de Minas Gerais, Es-
pírito Santo, Goiás, Paraná e no Distrito 
Federal. Com a Drogaria São Paulo não foi 
diferente. A rede nasceu em 1943 e foi pio-
neira em várias iniciativas sociais. Uma 

marca democrática, que tem como priori-
dade o cuidado com o próximo, e está pre-
sente nos estados de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.

Na busca constante por levar o melhor 
atendimento ao consumidor, a companhia 
destaca-se por iniciativas como o programa 
de relacionamento Viva Saúde, que oferece 
aos 32 milhões de clientes cadastrados des-
contos e promoções exclusivas, experiências 
em eventos patrocinados pelas marcas, servi-
ços farmacêuticos e de vacinação, assim 
como conteúdo sobre cuidados com a saú-
de, produzido em parceria com o médico 
Drauzio Varella. Vale destacar ainda o com-
prometimento da DPSP em oferecer produ-
tos que contribuam para a qualidade de vida 
e o bem-estar da população. Como parte 
disso está o desenvolvimento de marcas ex-
clusivas como a Ever Care (itens de cuidados 
diários e essenciais e linha de proteção solar) 
e a V.IT Care (suplementos vitamínicos).

Para complementar as ações direciona-
das à melhor experiência de compra do 
consumidor, em setembro o Grupo lançou 

o app Meu Viva Saúde, o primeiro aplicati-
vo de transparência de preços e personali-
zação do varejo farmacêutico. Desenvolvi-
do pelo Labs DPSP e ligado à estratégia 
omnichannel da empresa, oferece conveni-
ência, inteligência e personalização à jorna-
da do cliente, que passa a ter acesso a ofer-
tas personalizadas, transparência de preços, 
scanner para consulta de preços, carteiri-
nha virtual, entre outros benefícios. O app 
está disponível para os clientes da Drogaria 
São Paulo e Drogarias Pacheco.

O Meu Viva Saúde é apenas um exemplo 
da jornada de inovação do Grupo DPSP. A 
companhia tem investido em serviços 
como “Retire na Loja”, no qual o consumi-
dor pode retirar, em uma unidade de sua 
preferência, as compras realizadas no site, 
televendas ou aplicativo transacional. Apro-
ximadamente 1 mil lojas do Grupo irão dis-
ponibilizar o serviço até o fim de 2019.

Ambas as redes mantêm um calendá-
rio anual com ações importantes como a 
Campanha de Incentivo à Doação de 
Sangue e a Campanha de Doação de 

Agasalho. Além disso, elas têm o reconhecimento dos clientes. 
A Drogaria São Paulo é eleita há cinco anos a melhor farmácia de 
São Paulo, na pesquisa “O Melhor de São Paulo - Serviços”, reali-
zada pelo Datafolha; e a Drogarias Pacheco, por nove anos con-
secutivos, é votada como a primeira entre as “marcas cariocas” 
no segmento farmácias, de acordo com a pesquisa “Marcas  
Cariocas”, realizada pelo O Globo e pela Troiano Branding.   ¦

Grupo DPSP

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social: Drogarias DPSP S.A.  
Endereço: Avenida Manuel Bandeira, 291, 
Vila Leopoldina, São Paulo (SP)
Telefone: (11) 3274-7400
Website: www.grupodpsp.com.br
E-mail: grupodpsp@dpsp.com.br
Nome do Aplicativo:  
 Relacionamento - Meu Viva Saúde
 Transacional - Drogaria São Paulo e  
 Drogarias Pacheco
Redes sociais:  
 Facebook:  drogariaspacheco
   DrogariaSaoPaulo
 Instagram:  @drogpacheco  
   @drogariasaopaulo 
 LinkedIn:  grupodpsp
Número atual de lojas: 1.350 (2019)
Número projetado de lojas para 2020:  
 1.450
Número de CDs: 6

Estados atendidos: SP, BA, RJ, ES, GO,  
 MG, PR, PE, DF
Número de colaboradores: 26 mil
Número de SKUs ativos: mais de 15 mil
Delivery:  Drogaria São Paulo: 4003-3393  
  Drogarias Pacheco: 4020-4404
  O grupo ainda mantém parceria  
  com o aplicativo de entregas Rappi
E-commerce:  
 www.drogariasaopaulo.com.br e 
 www.drogariaspacheco.com.br
Omnichannel
Click collect
Principais premiações  
 e reconhecimentos:  
 Melhores Empresas para Trabalhar -  
 Varejo (GPTW) em 2016
	 Drogarias	Pacheco	-	1º	lugar	na	 
 pesquisa Marca dos Cariocas (segmento  
 farmácias) em 2016, 2017 e 2018
  

Drogaria São Paulo - O melhor de  
 São Paulo - serviços (Datafolha)  
 em 2017, 2018 e 2019
 Prêmio Guia Brasileiro de RH -  
 Convênio Farmácia em 2017
 Melhores Fornecedores de RH -  
 Convênio Farmácia em  
 2016, 2017 e 2018
 Fornecedores de Confiança -  
 Convênio Farmácia em 2017 e 2018
 Top Of Mind RH -Convênio Farmácia  
 em 2016, 2017, 2018 e 2019
 Empresa mais admirada pelos gestores  
 de RHs - Gestão RH Exame em 2018

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Roberto Tamaso

          Estamos investindo em novações que 
atendam às necessidades do mercado e do 
nosso cliente. Temos trabalhado em 
iniciativas com o digital cada vez mais 
presente, mas sem perder o DNA de estar 
próximo dos nossos clientes”   
Marcelo Doll Martinelli,  presidente

“
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Grupo Tapajós

Há 24 anos, o Grupo Tapajós 
valoriza e se preocupa em 
promover saúde e bem-estar 

na Região Amazônica. É o maior gru-
po farmacêutico do Norte do país, 
liderando os mercados de varejo e ata-
cado nos estados do Amazonas, Pará, 
Rondônia e Roraima. São 133 lojas e 
mais de 2 mil colaboradores que atu-
am com respeito em todas as relações, 
promovendo bem-estar social, físico e 
mental, na região que mais cresce em 
investimentos e tecnologia no país. 
Atualmente, 64 unidades têm serviços 
farmacêuticos e oito funcionam 24 
horas, com mais de 300 farmacêuticos 

treinados para cuidar de todos os nos-
sos clientes. 

A visão do grupo é ser a maior e 
mais admirada companhia de medi-
camentos, saúde, bem-estar e beleza 
da Região Norte. No atacado, o grupo 
atua com a Distribuidora Tapajós; e, no 
varejo, com as redes Santo Remédio, 
FarmaBem e Flexfarma. As Drogarias 
Santo Remédio estão presentes em 
Manaus, Belém e Boa Vista. Possuem 
estrutura completa com serviços dife-
renciados, que garantem experiência 
única em atendimento e preços com-
petitivos. Seu slogan é: Tem tudo e é 
mais barato. É a única rede de droga-

rias do Brasil a receber a revalidação 
do certificado ISO 9001 em sua mais 
recente versão, de 2015. 

A Drogarias FarmaBem está há 19 
anos cuidando com respeito e carinho 
do bem-estar de seus clientes. Suas 
lojas estão presentes em Manaus e 
Porto Velho, com estrutura agradável 
e variedade de produtos. Seu slogan é 
Muito mais por você. Há oito anos as  
Farmácias FlexFarma atuam na cida-
de de Manaus, dispõem de estrutura 
compacta de maior proximidade aos 
seus clientes com precificação agressi-
va, de combate e popular, com o slogan  
É barato todo dia!                                 ¦

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social: Tapajós Comércio  
 de Medicamentos Ltda.
Endereço:  
 Rua Ivailândia, 423,  Coroado,  
 Manaus (AM)  
Telefone: (92) 2123-4000
Website: www.grupotapajos.com.br 
E-mail:  
 marketing@grupotapajos.com.br
Redes sociais:  
Drogaria Santo Remédio   
 Facebook: drogariasantoremedio
 Instagram: drogariasantoremedio
 Youtube: drogariasantoremedio
Drogaria FarmaBem    
 Facebook: DrogariaFarmaBem
 Instagram: drogariasfarmabem
Farmácias Flexfarma 
 Facebook: farmaciasflexfarma
 Instagram: farmaciasflexfarma
Número atual de lojas: 133
Número de CDs: 4
Número de SKUs ativos: 5 mil 
Estados atendidos: AM, PA, RO e RR 

Número de colaboradores: 2.328
Participação de mercado: 60% de  
 share na cidade de Manaus 
Delivery: Santo Remédio na cidade  
 de Manaus - (92) 3212-8000 
Principais premiações e 
reconhecimentos:  
 Drogarias Santo Remédio -  
 Prêmio Top Of Mind Segmento  
 Drogarias em 2016, 2017 e 2018  

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Emanuele Rodrigues, marketing,  
 relacionamento com cliente,  
 regulatório e SGQ   
 emanuele.rodrigues@ 
 grupotapajos.com.br 
 (91) 99619-1318 
 
 Dimerson Seixas, supply chain
 dimerson.seixas@ 
 grupotapajos.com.br  
 (91) 98105-9164

          Ter intimidade com os 
nossos clientes é fundamental 
para nos manter motivados a 
promover uma experiência de 
compra encantadora”  
Willi Garcêz, presidente

“
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Panvel

Com quase 50 anos de história e cer-
ca de 450 filiais no Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná e São 

Paulo até o fim do ano, a Panvel está entre 
as principais redes de farmácias da Região 
Sul do Brasil. São 13 mil itens à venda, entre 
medicamentos e artigos de higiene e bele-
za, além de 700 produtos de marca própria 
– incluindo maquiagem, proteção solar, or-
topédicos, infantis e cuidados masculinos.

É uma rede multicanal, com lojas físi-
cas conectadas a uma série de facilida-
des, como o delivery Alô Panvel, o Apli-
cativo Panvel, o serviço Click & Retire, o 
Locker e a loja online www.panvel.com, 
com entrega para todo país.

A empresa tem investido cada vez mais 
em tecnologia e no conceito omnichannel 
para dar aos clientes o maior número pos-
sível de opções de contato com a marca. 
Os investimentos em inovação também 
têm por premissa agilizar e conferir mais 
qualidade ao atendimento dos clientes 
nas lojas. O fortalecimento da cultura di-
gital permeia toda essa estratégia em que 

o consumidor está no centro. São as suas 
necessidades, bem como seu comporta-
mento, que ditam os passos da Panvel.

 A rede faz parte do Grupo Dimed. A 
holding também é detentora da distribui-
dora de medicamentos e produtos de hi-
giene e beleza Dimed e do laboratório Lifar, 
divisão de desenvolvimento e fabricação 
de cosméticos, medicamentos e alimentos, 
responsável pela elaboração de produtos 
para grandes marcas no Brasil e no Exterior, 
além dos itens de marca própria.

 A qualidade no atendimento e seu mix 
completo fidelizam seus clientes. A Panvel 
investe também em ações de responsabili-
dade socioambiental, com destaque para o 
Troco Amigo,  que beneficia hospitais da Re-
gião Sul; eo Destino Certo, em que medica-
mentos vencidos ou em desuso pelos clien-
tes podem ser descartados corretamente. 

A rede lançou em setembro o Bem Pan-
vel, programa de relacionamento com o 
consumidor, garantindo preços especiais 
em medicamentos e produtos de higiene 
e beleza. Apresentada como evolução do 

programa de fidelidade, a iniciativa tem 
como grande diferencial o benefício ime-
diato para quem compra, sem a necessida-
de de acumular pontos, bastando apenas 
ter o CPF cadastrado. Atualmente, mais de 
7 milhões de clientes estão registrados.

Os benefícios são concedidos a partir 
de ofertas exclusivas para o cliente Bem 
Panvel, com promoções personalizadas 
conforme o perfil de consumo em todos 
os canais de venda. O sistema reconhece 
o CPF cadastrado, gerando um cupom 
personalizado de descontos dentro da 
loja, sempre que solicitado ou durante o 
momento da compra. O cliente também 
poderá receber os benefícios por meio de 
códigos promocionais enviados via SMS,  
e-mail, notificações do app Panvel ou pelo 
site www.panvel.com. 

O novo programa evidencia o clien-
te como razão do negócio. A proposta é 
agregar valor a este relacionamento, fazen-
do com que o consumidor perceba todas 
as vantagens à disposição, alinhadas as suas 
preferências e necessidades                      ¦

    I n f o r m a ç õ e s

Razão social: Dimed S.A.  
 Distribuidora de Medicamentos
Endereço: Av. Industrial Belgraf, 865,  
 Eldorado do Sul (RS) 
Telefone: (51) 3481-9500
Website:  www.panvel.com
E-mail: sac@panvel.com.br
Nome do aplicativo: Panvel
Redes sociais:  
 Facebook: panvelfarmacias
 Instagram: panvelfarmacias  
 Twitter: @panvelfarmacias 
 Youtube: panvelfarmacias
Número atual de lojas: 450
Número projetado de lojas  
para 2020: 500
Número de CDs: 2
Estados atendidos:  
 Todo o Brasil com e-commerce.  
 Lojas físicas: RS, SC, PR e SP
Número de colaboradores: 5,8 mil
Número de SKUs ativos: 13 mil
Participação de mercado:
 19,1% de market share na Região Sul

Delivery: 3218-9000 (Região  
 Metropolitana de Porto Alegre),  
 4020-2000 (Curitiba, Florianópolis,  
 Joinville, Pelotas e São Paulo),  
 0800 642 9001 (demais localidades)
Serviços de manipulação
Omnichannel (Alô Panvel, Aplicativo  
 Panvel, Serviço Click & Retire, Locker e  
 loja online www.panvel.com)
Data e local da próxima convenção:   
 23 de abril de 2020, na FIERGS
Principais premiações e 
reconhecimentos:   
 - TOP 10 do Rio Grande do Sul -  
	 	 Marcas	de	Quem	Decide:	1º	lugar	 
  na Categoria Farmácias, realizado  
  pelo Jornal do Comércio
 - Ranking As + Inovadoras no  
	 	 Uso	de	TI	-	1º	lugar	na	categoria	 
	 	 Comércio	Atacadista	e	Varejista	e	7º	 
  no posicionamento geral, realizado  
  pela IT Mídia em parceria com a PwC. 
 - Prêmio Empresas que Mais  
  Respeitam o Consumidor - Categoria  

  Farmácias: promovido pela revista  
  Consumidor Moderno
 - Prêmio Excelência em Imagem,  
  do Instituto Brasileiro de Executivos  
  de Varejo (IBEVAR), como a empresa  
  mais admirada pelos consumidores na  
  categoria drogarias e farmácias.
 - Selo RA1000 – Site Reclame Aqui

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:   
 Marcia Wagner
 Diretora Comercial do Grupo Dimed

          A estratégia da Panvel  
tem o consumidor no centro. 
São as suas necessidades e o 
seu comportamento que ditam 
os nossos passos.  
O fortalecimento da cultura 
digital da marca veio para 
atender o nosso consumidor 
da melhor forma possível, 
permitindo que ele escolha 
o canal com que deseja se 
relacionar conosco”   
Julio Mottin Neto,  
presidente do Grupo Dimed

“
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ARD nasceu em 2011, a partir da 
união entre a Droga Raia e a 
Drogasil, duas marcas líderes no 

mercado de varejo farmacêutico brasi-
leiro, e iniciou um intensivo processo de 
integração para consolidar os diferenciais 
competitivos e preservar a essência das 
marcas: o interesse genuíno em pessoas 
e o compromisso com o atendimento 
ético e cuidadoso. A rede encerrou 2018 
com 36 mil funcionários e 1.825 lojas em 
22 estados, que representam 98% do mer-
cado farmacêutico. O faturamento foi de 
R$ 14,8 bilhões, com lucro líquido de R$ 
502,4 milhões.  

Os resultados do grupo são orientados 
pelos três elementos que vitalizam a Cultura 
RD: Propósito, Crença e Valores. A compa-
nhia mantém um modelo de negócio base-
ado em um portfólio integrado de ativos de 
saúde e bem-estar, com alta escala, eficiên-
cia e presença geográfica.

Droga Raia
Fundada em 1905, possui 814 lojas em 

oito estados. Pautada pelo conceito “o cui-

dado começa com você”, tem como dife-
rencial a experiência de compra, com solu-
ção integrada de saúde e beleza. Foi 
pioneira no varejo brasileiro na formação 
de pessoas, na oferta de programa de fide-
lidade e no lançamento de aplicativo, que 
inclui busca de produto, reserva e compra.

Drogasil
Fundada em São Paulo em 1935, conta 

com 991 lojas em 17 estados. Baseada no 
conceito “você confia em quem entende”, 
tem como principal diferencial o atendi-
mento e a cordialidade, oferecendo ambien-
te acolhedor com foco no atendimento 
farmacêutico para um público que busca o 
conhecimento e a confiabilidade dos profis-
sionais de saúde. Oferece o estoque de me-
dicamentos mais completo do mercado, 
ambiente de loja aconchegante e foco na 
adesão ao tratamento.

Centros de Distribuição
Até 2018, a RD operava nove CDs. Ainda 

neste ano, abrirá outros dois – em Fortaleza 
(CE) e Guarulhos (SP). Este último será o 

maior e mais automatizado, com área de 28 
mil m². Já o CD do Rio de Janeiro será realo-
cado para Duque de Caxias (RJ). As lojas se-
rão atendidas a partir de CDs nas regiões 
Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.

4Bio
Comercializa medicamentos especiais 

de alto custo e elevada complexidade, com 
entrega a partir de três lojas por meio de 
logística segura e eficiente. Presta serviços 
clínicos para pacientes, operadoras de saú-
de e laboratórios farmacêuticos em parceria 
com os médicos, com foco em oncologia, 
infectologia, reumatologia, ginecologia, tra-
tamento de fertilidade e endocrinologia.

Univers
Assegura o gerenciamento de Programas 

de Benefício de Medicamentos para empre-
sas, associações e operadoras de saúde, que 
permitem a compra de remédios com des-
contos preestabelecidos e débito em folha 
de pagamento – no caso dos clientes corpo-
rativos. Atende mais de 30 milhões de bene-
ficiários de mais de 1.100 instituições.

RD Marcas
O portfólio reúne seis marcas 

próprias: Needs (linha ampla de 
produtos em múltiplas categorias), 
Triss (acessórios de beleza impor-
tados da Ásia), Caretech (equi-
pamentos de saúde, também im-
portados), Nutrigood (alimentos 
funcionais, sem adição de açúcar, 
glúten, lactose, sem conservan-
tes e com baixa adição de sódio),  
LePop (produtos de primeiro preço 
em múltiplas categorias) e as linhas 
de vitaminas, minerais e suple-
mentos Droga Raia e Drogasil. Esse 
segmento responde por 4,3% do 
faturamento do autosserviço, o que 
exclui medicamentos de prescrição. 
A meta é dobrar essa participação 
nos próximos cinco anos.

Sustentabilidade
Em 2018, o grupo passou a incorporar, de 

forma mais estrutural, sua visão de sustenta-
bilidade a partir do propósito de “cuidar de 
perto da saúde e bem-estar das pessoas em 
todos os momentos da vida”. Foi criado um 
Comitê de Sustentabilidade para fortalecer a 
análise e a inclusão de temas críticos e de im-
pactos socioambientais nos processos de 
decisão. Além disso, dez diretrizes explicitam 
compromissos com o desenvolvimento sus-
tentável, relativos aos aspectos identificados 
como materiais para o negócio.

Plataforma de saúde para o cliente
Com o objetivo de fortalecer a parceria 

na promoção da saúde dos clientes, foi de-
senvolvido um programa de serviços farma-
cêuticos em cinco áreas: Hipertensão em 
Dia, Diabetes em Dia, Revisão de Medica-
ção, Autocuidado e Parar de Fumar. Em 
2018, foi registrada uma média de 450 aten-
dimentos mensais, com o programa-piloto 
implantado em cinco lojas na cidade de São 
Paulo. A RD também estendeu a vacinação 
para 16 lojas na capital paulista. A Drogasil 
foi a primeira rede a oferecer esse serviço no 
estado. Juntamente com a Droga Raia, dis-
ponibiliza os três tipos de imunização con-

RD - Gente, saúde e bem-estar

          Daqui para frente, almejamos 
um novo patamar de 
relacionamento com o cliente, 
mais integrado, colocando-o no 
centro e utilizando a tecnologia 
para melhorar sua experiência 
com a RD. Queremos ouvir com 
mais frequência o consumidor e 
entendê-lo mais profundamente, 
para contribuir com sua saúde e 
bem-estar e tomar decisões que 
atendam às necessidades deles”   
Marcilio Pousada, CEO

“

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social: Raiadrogasil S.A.  
Endereço: Av. Corifeu de Azevedo 
Marques, 3.097, São Paulo (SP)
Telefone: (11) 3769-5678
Website: www.rd.com.br
E-mail: ri@rd.com.br
Nome do Aplicativo:  
 Droga Raia e Drogasil
Redes sociais:  
 Facebook:  @drogaraia e @drogasil  
 Instagram:  @drogaraiaoficial e  
   @drogasiloficial 

 LinkedIn: RD 
Número atual de lojas: 1.825
Número projetado de lojas  
 para 2020: 2.065
Número de CDs: 9
Estados atendidos: 22
Número de colaboradores: 36 mil
Número de SKUs ativos: 14 mil
Participação de mercado:  
 13% em nível nacional  
Delivery:  3003-7242 (Droga Raia) e  
  3004-8007 (Drogasil)

E-commerce: www.drogaraia.com.br e  
 www.drogasil.com.br
Omnichannel
Click collect
Data da próxima convenção:  
 março de 2020, em São Paulo (SP)

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 Juliana Lopes
 jmlopes@rd.com.br

tra a gripe: Influvac, Fluquadri e Fluarix. 
Além disso, conta com vacinas para febre 
amarela, hepatite B, herpes-zóster e HPV. 

Governança Corporativa
A cada ano, a RD fortalece ainda mais os 

padrões de gestão e governança, em exten-
são às práticas estabelecidas no Regulamen-
to do Novo Mercado da B3, além de outras 
recomendações legais. Também promove 
anualmente estudos de percepção com 
acionistas e analistas de mercado. Em 2018, a 
companhia também aprovou o regimento 
interno Código da Gente - Ética e Conduta 
na RD, que manifesta a essência do nosso 
jeito de pensar e de agir.                ¦
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Com sede em Piracicaba (SP) e 
abrangência nacional por meio 
do seu e-commerce, a Rede 

Drogal completa 85 anos em 2020 com 
objetivos muito claros – crescer com 
respeito aos clientes, inovação e quali-
dade. Esse crescimento tem como base 
projetos arrojados, alicerçados em pes-
quisas de mercado, que mantêm a em-
presa atualizada, sempre em busca de 
melhorias nos seus processos, postura 
empresarial ética e transparente

Nos bastidores desse sucesso, existe 
a contribuição de uma equipe alta-
mente alinhada com as tendências e 
novidades do mercado farmacêutico, 
empenhada na missão de ser uma rede 
de promoção da saúde. E isso não é 
de hoje. Desde sua criação, em 1935, a 

Rede Drogal

Rede Drogal trata com extrema exce-
lência a missão de cuidar da saúde dos 
seus clientes, sustentada por valores 
como honestidade, respeito e respon-
sabilidade. 

Atualmente comandada pelas ter-
ceira e quarta gerações da família 
Cançado, a empresa consolida-se no 
mercado com dados expressivos – 3 
mil colaboradores, 1.500 empresas 
conveniadas e 2 milhões de clientes 
atendidos, em média, por mês. Em 
2020, a projeção é a abertura de 30 
novas filiais em cidades do estado de 
São Paulo. 

Entre seus diferenciais estão serviços 
como o Momento Saúde e manipula-
ção certificada pela ISO 9001:2015. Seu 
e-commerce possui mais de 12 mil itens 

de marcas renomadas, preços diferencia-
dos e entregas em todo o país. 

Além de se diferenciar pelos investi-
mentos tecnológicos, a empresa foi pio-
neira na região ao oferecer o serviço de 
imunização. Atualmente, aplica 17 tipos 
de vacinas, incluindo a quadrivalente 
para prevenção contra a gripe.

A visão empreendedora, o olhar per-
manente na satisfação dos clientes e o 
respeito ao quadro de colaboradores re-
sumem parte dessa trajetória de conquis-
tas. A Rede Drogal entendeu que, para 
crescer e se manter competitiva em um 
mercado altamente dinâmico, precisava 
equilibrar qualidade, preço, atendimen-
to e, principalmente, sensibilidade. Para 
2020, as perspectivas são positivas, com 
novidades exclusivas para seus clientes. ¦

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social: Drogal Farmacêutica Ltda.  
Endereço: Avenida Cássio Paschoal 
Padovani, 1.910, Piracicaba (SP)
Telefone:  (19) 3429-1200
Website:  www.drogal.com.br
E-mail: contato@drogal.com.br
Nome do Aplicativo: App Drogal
Redes sociais:  
 Facebook: Rede Drogal 
 Instagram: @rededrogal  
 LinkedIn: Drogal 
 Twitter: @RedeDrogal
Número atual de lojas: 170

Número projetado de lojas  
 para 2020: 200
Número de CDs: 2
Estado atendido: 71 cidades do interior  
 do estado de São Paulo
Número de colaboradores: 3.130
Número de SKUs ativos: 14 mil
Delivery: 0800 347 0000
E-commerce:  www.drogal.com.br
Serviços de manipulação:  
 0800 770 3132
Omnichannel
Click collect

Data da próxima convenção:  
 25 e 26 de abril de 2020
Principais premiações e 
reconhecimentos:  
 Prêmio Varejo, Serviço & Indústria  
 de Responsabilidade Social  
 e Sustentabilidade

Contato do gestor responsável pelo 
relacionamento com a indústria:  
 compras@drogal.com.br  
 (19) 3429-1247

          Para acompanhar a velocidade do varejo, 
promovemos estudos permanentes com o 
objetivo de entender a dinâmica dos clientes 
e do mercado. Esse trabalho resulta em 
modificações nos pontos de venda e, também, 
na personalização do atendimento. Herdamos o 
cuidado dos nossos fundadores e transmitimos 
esse sentimento em cada filial, para que a 
Rede Drogal continue sendo conhecida por sua 
tradição, excelência, inovação e humanização.”  
Ricardo Cançado, Marcelo Cançado   
e Roberto Lessa, sócios-diretores

“
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Redepharma

Na era da tecnologia e da inte-
ração, tudo é rápido, prático e 
dinâmico. Continuar vivo no 

mercado significa trazer toda essa inova-
ção para o centro do negócio. É claro que 
a maior rede de farmácias da Paraíba já 
entendeu o quão importante é manter-
-se atualizada e com foco no que há de 
novo. Mas, na Redepharma, há uma pi-
tada diferente nessa receita. Um detalhe 
que se ouve com frequência em congres-
sos de negócios e fóruns de tecnologia, 
mas que a empresa traz em sua essência 
desde sempre: a humanização.  

“Esse é o grande desafio dos novos 
tempos: ser digital, mas sem perder a 

essência. Estar atento ao que se fala 
nas redes sociais, mas não esquecer o 
olho no olho, o sorriso que conforta e 
a atenção que faz a diferença para 
quem nos procura”, diz Neilton Neves, 
diretor do grupo. Basta visitar as lojas 
da rede para perceber essa relação. As 
lojas têm conceito diferenciado e ofe-
recem muito mais do que um amplo 
mix de produtos. São ambientes que 
proporcionam uma experiência única 
– do atendimento no balcão ao drive-
-thru, dos serviços oferecidos pelas 
unidades do programa de atenção far-
macêutica Pharmaclínica à interação 
nas redes sociais, do serviço de entre-

gas à ponta de gôndola digital. Essas 
experiências giram sempre em torno 
do bem-estar dos clientes. São mais de 
5 milhões de paraibanos que encon-
tram na Redepharma um espaço 
com a sua cara.

“Temos compromissos que vão muito 
além das metas e dos números que mo-
vimentam o mercado. Nosso foco é na 
nossa gente. O que nós queremos é que 
cada uma dessas pessoas que procura 
nossas lojas tenha sempre a melhor ex-
periência”, ressalta Edvaldo Neves, outro 
diretor da rede. É justamente esse com-
promisso que coloca a Redepharma 
em destaque no segmento. Esse com-

   I n f o r m a ç õ e s

Razão social: Redepharma Ltda.
Endereços:  
 Rua Marquês do Herval, 98,  
 Centro, Campina Grande (PB)
      Rua Venâncio Neiva, 190,  
 Centro, Campina Grande (PB)
Telefones: (83) 3315-6565 e  
 (83) 3315-6500
Website: www.redepharma.com.br 
E-mails:  
 neilton@redepharma.com.br e  
 edvaldo@redepharma.com.br
Redes sociais:  
 Facebook: Grupo Redepharma
 Instagram: Redepharma

Número atual de lojas: 48
Estado atendido: PB 
Número de colaboradores: 1.187
Delivery: (83) 3315-6565 e  
 (83) 3315-6500 

Contatos dos gestores 
responsáveis pelo relacionamento 
com a indústria:    
 Gerentes de compras  
 Robério
 (83) 98105-6920 e  

 Evandro
 (83) 98670-7777

          O paraibano já abraçou a 
Redepharma como a farmácia 
da sua família. Nós temos o 
DNA da nossa gente, que é 
alegre, dinâmica e sabe 
procurar as melhores 
oportunidades. É por isso que 
nós temos essa sintonia tão 
boa com nossos clientes. É 
uma relação de confiança”  
Edvaldo Neves e  
Neilton Neves, diretores

“

promisso pode ser visto na reforma e 
abertura de novas lojas, que empregam 
centenas de pessoas; nos centros de 
treinamento, que oferecem diversos 
workshops e cursos profissionalizantes; 
e nas diversas campanhas sociais que a 
rede apoia ou organiza.

Essa é a Redepharma. Uma rede que 
inova, mas sem perder a sua essência e o 
cuidado com sua gente.                                        ¦
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O P I N I Ã O

Em junho de 2013, me senti estimulado a assinar um 
artigo em que definia o Brasil como uma nação esqui-
zofrênica. Só esse adjetivo pode definir um país que 
mantém namoro firme com o atraso, ao impor buro-

cracias, projetos de lei e resoluções que oneram e ameaçam 
a atividade empresarial. Na época, sequer estava definida a 
liberação da venda de outros produtos nas farmácias.

Felizmente, esse impasse da idade da pedra ficou no pas-
sado, assim como identificamos evoluções como a regula-
mentação dos serviços farmacêuticos e da vacinação. Mas o 
Brasil continua a flertar com a moda retrô. Em plena era da 
mobilidade e da transformação digital, cujo impacto para a 
saúde da população é quase imensurável, eis que ressurge o 
esquizofrênico, como se estivesse congelado na década de 80.

No encerramento da programação de 2019 do Abrafarma 
Future Trends, tive a clara sensação de que o varejo farma-
cêutico caminha a passos largos rumo a conceitos disruptivos, 
exercendo o papel de protagonista na missão de ampliar os níveis 
de acesso e adesão aos tratamentos. Temos capacidade de sobra 
para assumir esse personagem, amparados pelas práticas que pre-
senciamos em centros de inovação como a China.

Em vez de optarem pelo congelamento, os asiáticos fizeram 
da tecnologia a âncora para promover uma guinada na jornada 
de atendimento da população chinesa. Como uma autêntica 
parceria público-privada, governo e empresas empreenderam 
esforços conjuntos para massificar a oferta de exames clínicos 
e consultas baseadas na telemedicina, por meio de princípios 
de inteligência artificial e Big Data. Essas soluções estendem-se, 
inclusive, a localidades mais distantes e a distritos em situação 
de pobreza. O resultado não surpreende: democratização do 
acesso com redução milionária de despesas para o sistema de 
saúde. E nada de prescrições em papel com obrigatoriedade de 
arquivamento por cinco anos.

O que assistimos na China não difere do que vislumbramos 
em Israel, na Itália ou no Vale do Silício. Só não parece encon-
trar paralelo com a nossa realidade. Na nossa década de 1980 
particular, ainda insistimos em teses como a do fracionamento 

Admirável mundo novo. 
Mas o Brasil...

de medicamentos, a típica ideia que parece fácil. Mas além de 
ampliar os custos e riscos do processo produtivo, entregar me-
nos pílulas não contribuir para minimizar a falta de orientação 
do usuário e lançar os olhares para a prevenção e o acompa-
nhamento de doentes crônicos. A visão retrógrada torna-se 
ainda mais evidente quando abordamos a carga tributária abu-
siva sobre medicamentos, que desestimula o consumidor a dar 
continuidade a seus tratamentos. 

A regulação dos testes laboratoriais rápidos nas farmácias 
já poderia ser um primeiro passo nessa transformação, mas o 
velho Brasil não desiste do retrocesso.  Precisamos entender 
que a tendência global é irreversível e reflete uma deman-
da da própria sociedade. Quem não quer encontrar uma 
farmácia capaz de atendê-lo em suas aspirações por saúde, 
bem-estar e conveniência, similar à de qualquer outra cidade 
do mundo para o qual viaja? Quem não quer engatar uma 
relação com o novo?                                                         ¦

Sergio Mena Barreto
CEO da Abrafarma



O Business Club Abrafarma é considerada a maior plataforma de 
comunicação e eventos para gestores do mercado farmacêutico.
Por Meio de 10 plataformas de marketing e qualificação, ele oferece 
oportunidades únicas de estar em contato com as mais diversas redes 
associadas à Abrafarma.
Um completo clube de negócios do varejo farmacêutico para fortalecer 
parcerias e gerar grandes resultados para você e seu negócio.

Faça Parte deste Club
Entre em contato com Abrafarma Business Club e obtenha mais 
informações sobre cada plataforma de Marketing e Qualificação.

Contato
Padua Alencar
(11) 98753-0594
(11) 4550-6201
padua.alencar@gbieventos.com.br
contato@businessclubabrafarma.com.br
www.businessclubabrafarma.com.br

MUITO MAIS QUE
NETWORKING


