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UMA REVOLUÇÃO
EM GESTAÇÃO
Grandes redes lideram projeto que valoriza
farmacêuticos e amplia acesso dos brasileiros à saúde
DROGARIA
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Abrafarma
celebra 25 anos
de evolução e
conquistas

Assistência
farmacêutica avança
e ganha a adesão de
redes e brasileiros

eDItorIAL

Sucesso: uma questão
de escolha e de otimismo

“No nosso setor, o
otimismo já virou
mantra. Tenho orgulho
de partilhar histórias
e experiências
com quem enxerga
horizontes no
caminho, com quem
sabe que só o trabalho
vence a crise”

Quem acredita, cresce! Este lema acompanha continuamente minha trajetória
empresarial e nunca estive tão convicto dele após mais um ano e mais uma edição do
Abrafarma Future Trends. Novamente, o evento estimulou a troca de aprendizados,
de conhecimentos e provou o valor do otimismo. Crises aparecem e não são novidade
para nós, brasileiros. Mas ficar passivo ante as turbulências e lamentá-las é uma
questão de escolha.
O grande varejo farmacêutico brasileiro já fez sua opção desde 1991, quando seis
empreendedores uniram-se na fundação de uma entidade setorial representativa. A
partir de então, a história da Abrafarma está repleta de bons exemplos. Exemplos
de coragem, quando encampamos a regulamentação dos genéricos. De visão
inovadora, ao idealizarmos a primeira missão internacional. De mobilização, para
levar à população e ao poder público nossa luta contra os altos impostos sobre
medicamentos. De pensamento grande, com a criação do Aqui tem Farmácia Popular
e a democratização do acesso à saúde. De persistência, ao ver o Supremo Tribunal
Federal validar em definitivo a venda de outros produtos nas farmácias.
Agora, damos exemplos de como olhar para o futuro ao trabalhar em torno de uma
revolução silenciosa, empoderando o farmacêutico e abrindo um leque de serviços à
população nas farmácias. É o caminho para desafogar o atendimento em hospitais e
prontos-socorros, garantir uma adesão efetiva ao tratamento e diminuir o absenteísmo.
Nada disso acontece com dirigentes e empresários queixosos, conformistas, que
criticam um Brasil estagnado sem levar em conta que são eles os agentes da mudança.
No nosso setor, ao contrário, otimismo já virou mantra. Tenho orgulho de partilhar
histórias e experiências com quem enxerga horizontes no caminho, com quem sabe
que só o trabalho vence a crise. Otimistas veem suas vendas crescer 12% ao ano, veem
profissionais abraçarem o projeto de assistência farmacêutica. Para estes, a roda gira.
Nesta edição do Future Trends, a ideia de produzir ilustrações despertou reações
positivas de todos. Foi a forma que a Abrafarma encontrou de aproximar-se ainda mais
dos representantes do setor e facilitar a assimilação dos conceitos discutidos no fórum. Foi
impossível não se sentir inspirado a cada palavra ou termo descrito nessas apresentações.
Revolucionar. Pensar e agir diferente. Sair da rotina. Tendências mundiais. Experiência.
Variedade. Velocidade. Clareza e relevância. Lealdade. Fidelidade. Valor. Só faltou a
palavra otimismo? Não faltou, pois ela nos acompanha, é parte do nosso DNA.
Este ano teve a marca da superação! Ter um 2017 e muitos outros anos assim
depende apenas de nós, de quem está preparado e pensa positivamente!

Francisco Deusmar de Queirós
Presidente do Conselho Diretivo da Abrafarma
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A INOVAÇÃO GUIA
NOSSOS PASSOS
Com relevante atuação global – assegurada por nossas parcerias estratégicas com empresas,
universidades e instituições de pesquisa no mundo todo -, a Biolab pesquisa, desenvolve, produz e
comercializa medicamentos com o propósito de participar das conquistas humanas, porque as
pessoas são o meio e o fim dos nossos esforços.
Para a Biolab, evoluir é criar, ousar, crescer. É inspirar conquistas, realizações e sonhos. É imprimir
nossa presença amiga e nosso compromisso com a excelência em tudo que fazemos.
É nossa vida!
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ontrariando o cenário político e econômico
do Brasil, o grande varejo farmacêutico vive
momentos de confiança e de plena expansão.
Nas grandes redes de farmácias e drogarias,
o ritmo de evolução tem sido ainda mais evidente
devido à abrangência geográfica e eficiência na gestão de estoque. Hoje, elas detêm mais da metade do
comércio nacional de medicamentos (56,2%), embora
sua representatividade física seja de 13,4% dentro do
universo de 72.500 farmácias existentes no país.
As 27 maiores redes associadas à Abrafarma, em
particular, adotaram um posicionamento de mercado
claro, ampliando suas lojas, diversificando a oferta de
produtos nos pontos de venda e cultivando a cada
dia o conceito de drugstores, que já está consagrado
em países desenvolvidos como os Estados Unidos e
em outros mercados mais modernos na Europa e na
Ásia. Os mais novos dados compilados pela Fundação
Instituto de Administração da Universidade de São
Paulo (FIA-USP) atestam essa solidez. Entre outubro
de 2015 e setembro de 2016, essas empresas registraram um aumento de 11,91% nas vendas de produtos,
com movimento total de R$ 38,67 bilhões.
Para o presidente-executivo da Abrafarma, Sérgio
Mena Barreto, o crescente avanço está diretamente relacionado à minimização de rupturas (falta de
abastecimento), a iniciativas como estruturação de
centros de distribuição próprios e à venda em grande
volume de itens com maior valor agregado.
Outros fatores que influenciaram o resultado
foram as categorias de genéricos e os não medicamentos, itens de higiene, cosméticos, perfumaria e
conveniência. “Remédios têm seus preços controlados, enquanto os não medicamentos oferecem uma
margem maior de comercialização. Em paralelo, itens
como protetor solar, xampu, tintura de cabelo e produtos similares formam um mix de produtos cada vez
mais procurado nas farmácias e que fideliza consumidores pela comodidade e conveniência”, argumenta
Barreto. Para o executivo, a tendência de envelhecimento da população é outro incentivo à procura pelas farmácias.
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Os não medicamentos representam atualmente quase 35% do volume comercializado. Nos 12 meses até
setembro de 2016, a categoria foi responsável por movimentar R$ 12,80
bilhões – um acréscimo de 10,70%
em relação ao mesmo período anterior. Já o volume de vendas de medicamentos totalizou R$ 25,87 bilhões,
uma alta de 12,51%.
O impacto do panorama econômico na renda dos brasileiros mantém em alta a venda de genéricos. De
acordo com o estudo, mais de R$ 4,52
bilhões deste produto foram comercializados no período, um aumento
de 13,46%. Ao todo, foram vendidas
mais de 288 milhões de unidades. O
número de pessoas atendidas chegou a mais de 836 milhões e o montante de lojas em operação passou
de 5.746 para 6.289.
Canal cativo
Gradativamente, as farmácias independentes perdem espaço para
as grandes redes. De acordo com os
dados da IMS Health, as associadas
à Abrafarma representam 41,7% do
total de unidades armacêuticas,
enquanto as outras redes representam 13,9%, as franqueadas ocupam
14,8% e as independentes, 29,6%.
As grandes redes estão presentes
em 660 municípios. A capilaridade
dessas empresas leva a oferta de
remédios a lugares fora de centros
urbanos e traz mais acesso à saúde
para a população de diferentes localidades do país.
A valorização do farmacêutico é
outro atributo com potencial para

iStock

Franca expansão
evolução 2016x2015
Item

OUT/2014 a SET/2015

OUT/2015 E SET/2016

Vendas

R$ 34.563.004.458

R$ 38.679.536.233

11,91%

Vendas de medicamentos

R$ 22.999.926.786

R$ 25.879.163.760

9,06%

Vendas de não medicamentos

R$ 11.563.077.672

R$ 12.800.372.473

10,70%

R$ 3.986.219.617

R$ 4.522.576.535

13,46%

2.111.748.137

2.160.834.422

2,32%

823.410.619

836.978.911

1,64%

5.746

6.289

9,45%

Vendas de genéricos
Unidades vendidas (Total)
Atendimentos (Total)
Total de lojas

fidelizar o consumidor. Ao mesmo
tempo em que a entidade investe
em programas de capacitação e na
incorporação do modelo de assistência farmacêutica (veja reportagem
nas páginas 23 e 24), o profissional
torna-se um agente de saúde capaz
de orientar seus clientes.
As redes contam hoje com mais
de 110 mil colaboradores, dos
quais cerca de 20 mil são farmacêuticos. A velha máxima dos recursos
humanos – qualificar para reter – é
uma realidade crescente no grande
varejo farmacêutico nacional.

Variação (%)

“A cada ano, os clientes reforçam sua
preferência pela farmácia como canal
de compras de itens de bem-estar e
conveniência. O crescente avanço do
setor está diretamente relacionado à
minimização de rupturas, a iniciativas
como estruturação de centros de
distribuição próprios e à venda em
grande volume de itens com maior
valor agregado”
Revista Excelência Abrafarma
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DADos e PerFIL Do grANDe VAreJo

grandes números das redes
As 27 redes associadas à Abrafarma destacam-se no mercado farmacêutico
brasileiro por resultados crescentes e contínuos

A

72,5
68,8 70,1
13,1%

16,7%

17,1%

16,7%

65,1

2013

69,8%

2014

69,9%

2015

13,9%

56,4%

14,3%

14,6%

29,9%

29,2%

29,2%

2013

2014

2015

1º semestre de 2016:
r$ 19,32 bilhões
([+12,66%)

R$ 24,44
BILHÕES

82,6
56,2%

56,1%
70,7%

73,5

R$ 27,67
BILHÕES

As marcas com mais
capilaridade e
fôlego ﬁnanceiro para
gerenciar estoques
conseguem absorver a
crescente demanda

13,4% redes
16,7% assoC./Franq.
69,9% independentes

* Redes: bandeiras com mais de 6 lojas/ Consideradas apenas lojas ativas ao ﬁm de cada ano
Fonte: IMS Distribution Services

OUT/15 A SET/16

12,6%

13,4%

É o total comercializado em
12 meses. O valor é 11,88%
superior ao período anterior
(Out/2014-Set/2015)

R$ 31,42
BILHÕES

vendas de medicamentos, beleza,
higiene e cuidados pessoais
(em bilhões de R$)

lojas (mil)

R$ 34,56
BILHÕES

Independentes

OUT/14 A SET/15

FARMÁCIA

Assoc./Franq.

r$ 38,67
bilhões

R$ 38,67
BILHÕES

OUT/13 A SET/14

No universo de
72.500 farmácias, as
redes associadas à Abrafarma
ocupam 8,67% (6.289 pDVs
ou lojas), mas representam
41,7% das vendas

*Redes

OUT/12 A SET/13

PDVs

eVOlUçãO Da repreSentatIVIDaDe 2013 a 2015

eVOlUçãO em 5 anOS

OUT/11 A SET/12

s maiores redes de farmácias e
drogarias do Brasil encontraram
a receita da evolução ao aperfeiçoar a gestão e identificar as melhores práticas internacionais compatíveis
com a realidade brasileira. Representado
pela Abrafarma, o grande varejo farmacêutico nacional contabiliza há quase uma
década aumento percentual de dois dígitos
em vendas. Confira os dados mais expressivos, que demonstram a abrangência das
redes associadas no mercado brasileiro de
medicamentos. As informações são alimentadas e mantidas pela Fundação Instituto
de Administração (FIA) da Universidade
de São Paulo (USP).

VenDaS entre OUt/15 e Set/16

1º semestre de 2015:
r$ 17,14 bilhões
([+13,20%)

2.160.834.422
unidades de

medicamentos vendidas
no período

partIcIpaçãO De caDa SeGmentO
nO fatUramentO tOtal

33,11%

R$ 4,52
R$ 3,98 BILHÕES
BILHÕES

66,89%

NÃO MEDICAMENTOS

MEDICAMENTOS

Crescimento
da venda de
genéricos

DInÂmIca DO VareJO e DIStrIbUIçãO

Gradativamente, redes e farmácias associativas ganham participação sobre lojas independesntes

eVOlUçãO nO númerO De lOJaS e UnIDaDeS
VenDIDaS (2011-2016)

*vendas por canal

41.0%

40.8%

40.6%

41.2%

41.7%

12.7%

13.1%

13.9%

13.8%

13.9%

12.7%

13.7%

14.6%

14.8%

14.8%

33.7%

32.3%

30.9%

30.2%

29.6%

2012

2013

2014

2015

2016
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abrafarma

• vendas diretas da indústria
• vendas via distribuidores
(ex: Abafarma, Abradilan)

outras redes
assoc./franq.
independentes

• vendas prioritariamente
via distribuidores
(ex: Abafarma, Abradilan)

511 lojas

foram inauguradas entre
Out/2015 e Set/2016
* Fonte: IMS Distribution Services

Lojas (mil)
4.607

OUT/2014 A
SET/2015

OUT/2015 A
SET/2016

Unidades (bilhões de R$)
OUT/2011 a SET/2012

4.941

OUT/2012 a SET/2013

5.392

OUT/2013 a SET/2014

5.794
* Fonte: estudo de distribuição IMS Junho 2016
Nota: setas indicam tendências dos últimos 5 anos

+13,46%

6.289

OUT/2014 a SET/2015
OUT/2015 a SET/2016

1.933.480.741

OUT/2011 a SET/2012

2.018.807.801
2.060.845.178

OUT/2012 a SET/2013
OUT/2013 a SET/2014

2.123.243.217

OUT/2014 a SET/2015

2.160.834.422

OUT/2015 a SET/2016
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redes abrafarma

O segmento já representa mais de
33% do volume comercializado
nas redes associadas à Abrafarma
nãO meDIcamentOS
ImpUlSIOnam eXpanSãO
DaS reDeS

Enquanto as associações e franquias
apresentam crescimento sustentado pelos
medicamentos RX, o carro-chefe das redes é
o não medicamento
Não medicamentos

*MIP

RX

Outras redes

a cada 10 medicamentos,
2,5 estão em falta

R$ 12,80
BILHÕES

reSUltaDOS DOS níVeIS De rUptUra eStImaDOS (JUn/15 a maIO/16)

+12%
+13%

31,42
bilhões

34,56
bilhões

Resultados - Níveis de ruptura nas Redes Abrafarma e Outras Redes (em unidades)

38,67
bilhões

Sem Ruptura

14,97%

14,95%

14,76%

33,10%
34,02%

32,87%

a cada 10 medicamentos,
1,5 está em falta

em vendas entre outubro de
2015 e setembro de 2016

10,70%

Ruptura com Receita
49%

Ruptura Troca Concorrente
Ruptura Total PDV

72%

79%

Fonte: Close-Up International

15%
52,37%

40,91%

10%

39,46%
3%
3%

2014

2015

* MIP: Medicamento isento de prescrição;
RX: Medicamento tarjado
** R$ PC: Preço Consumidor
Fonte: IMS Distribution Services

829.939.075 clIenteS
atenDIDOS em 12 meSeS

É como se toda a população brasileira tivesse
passado quatro vezes nas lojas associadas
em apenas um ano. Nesse período, o número
de clientes atendidos cresceu 1,64%
10
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26%

15%

2016

de crescimento sobre o período anterior

REDES
ABRAFARMA

5%
5%

OUTRAS
REDES

18%

TOTAL DO
SETOR

110.788 mIl prOfISSIOnaIS, SenDO

19.376 farmacÊUtIcOS,
atuam nas redes associadas à entidade
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ArtIgo

o brasil preCisa da
FarmáCia ClíniCa
Walter da Silva Jorge João

Presidente do Conselho Federal de Farmácias (CFF)

U

ma revolução silenciosa está lançando novas luzes no contexto
da saúde e transformando o trágico cenário do setor no Brasil.
O modelo de farmácia clínica avança, recebendo a aprovação da população à medida
que promove a saúde e ajuda a diminuir os
prejuízos nos sistemas público e privado,
entre outros benefícios.
Imaginem um país com a saúde pública
marcada por dificuldades de gestão, falta de recursos, atraso tecnológico, uma corrosiva burocracia, carência de profissionais especializados,
longas filas para o atendimento. Por outro lado,
imaginem a existência de ilhas de prosperidade,
no mesmo país e no mesmo setor.
Estou falando do Brasil. Estou falando,
também, do poder que as práticas de farmácia clínica têm de melhorar a saúde dos
cidadãos. Essa área profissional apresenta
um grande alcance sanitário, com profunda repercussão social. Por isso, o Conselho
Federal de Farmácia (CFF) vem adotando
políticas com vistas a fortalecê-la.
Um dos idealizadores do Sistema Único
de Saúde (SUS), o sanitarista mineiro Eugênio Vilaça, fez em 2011 uma citação histórica sobre a farmácia clínica. Declarou que ela
é condição para o sucesso do novo modelo – o de Redes de Atenção à Saúde – em
implantação no SUS, no âmbito da atenção
primária. A declaração referenda a importância da prática.
Antes de alinhavar as nossas políticas,
nós as levamos ao debate, preparando os
farmacêuticos para duas resoluções definitivas na história da farmácia: a de nº 585,
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que regulamenta as atribuições clínicas do
farmacêutico, e a de nº 586, que autoriza
o profissional a prescrever medicamentos.
Ambas as normas são de 29 de agosto de
2013 e editadas pelo CFF.
Paralelamente, o conselho e as entidades farmacêuticas sensibilizaram deputados
e senadores para a importância de aprovar
matérias que incluíssem os serviços clínicos farmacêuticos nas saúdes pública e
privada. O resultado foi a aprovação da Lei
13.021/14. Todas as normas emanadas do
CFF e do Congresso Nacional são partes
do processo de mudanças que idealizamos
para o setor de saúde. As políticas do CFF
incluem o fomento à capacitação dos farmacêuticos clínicos e, nesse sentido, o órgão
criou cursos, congressos e o ProFar (Programa de Suporte ao Cuidado Farmacêutico
na Atenção à Saúde).
Agora, imaginem o país puxado para
trás por dificuldades no setor de saúde.
Pois este mesmo país também é puxado
para a frente por um vasto elenco de serviços clínicos prestados pelos farmacêuticos.
Nas farmácias, eles orientam sobre o uso
correto e revisam a utilização de cada um
dos medicamentos e a forma de organizar
o tratamento; fazem o acompanhamento
farmacoterapêutico, para garantir que os
medicamentos alcancem os resultados esperados e não produzam efeitos colaterais,
interações indesejáveis.
Mais: prescrevem medicamentos – que
não exigem receita médica – para o tratamento dos sintomas e de mal-estares de
baixa gravidade (problemas de saúde auto-

limitados); e fazem exames preventivos para
algumas doenças. Educadores em saúde por
excelência, os farmacêuticos também atuam
nos programas de tratamento e acompanhamento para emagrecimento e gerenciamento do peso e no abandono do tabagismo.
O Brasil vem apresentando novas necessidades em saúde, com o envelhecimento
da população. Entre os idosos, há uma prevalência de doenças crônicas. Cerca de 80%
deles têm pelo menos uma doença crônica. Significa dizer que é três vezes maior a
necessidade do uso de medicamentos por
esses pacientes. Até porque o uso de medicamentos é um poderoso, se não o maior,
processo de intervenção para melhorar o
seu estado de saúde.
Por outro lado, o uso simultâneo de
vários fármacos predispõe à ocorrência de
interações medicamentosas indesejáveis.
Aproximadamente 19% das admissões hospitalares entre pacientes idosos têm origem
nas reações adversas a medicamentos. Estão
nas mãos dos farmacêuticos clínicos a responsabilidade e o desafio gigantesco de solucionar o problema. E os seus cuidados são
gratuitos, não exigem agendamento e estão
imunes às filas quilométricas.
Mas a revolução silenciosa só daria
mesmo resultados práticos com o envolvimento dos empregadores. É o caso das redes de farmácias e drogarias lideradas pela
Abrafarma. As redes estão implantando
um centro de cuidados clínicos, exigem que
seus farmacêuticos se qualifiquem e prestem serviços humanizados e de alta qualidade aos seus clientes. É a virada na saúde.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ANIVersÁrIo - 25 ANos

Conquistas marcam história da entidade
Sólida e progressista,
associação consolida-se
como principal liderança
do canal farma

O

ano era 1991. O mundo surpreendia-se com a desintegração da
União Soviética enquanto o Brasil amargava um período difícil na
economia e na política. O presidente Fernando
Collor tentava driblar os escândalos de corrupção e colocava em prática os planos econômicos Collor I e Collor II, mas sem sucesso. A
inﬂação corria solta – 764% ao ano – e o dólar

valia CR$ 1.000, sob a desconfiança natural do
mercado externo. Em meio a este cenário, um
grupo de empresários paulistas do varejo farmacêutico intensificava as articulações para
ampliar a representatividade do setor frente
ao governo e à indústria.
O movimento não era novo. Começou
ainda nos anos 80, no Maksoud Plaza e no restaurante Ca'd'Oro, onde os responsáveis pela
Drogaria São Paulo, Drogasil, Droga Raia, entre
outras, reuniam-se para um almoço mensal.
Mais do que determinar os limites de concorrência, o que eles discutiam eram os desafios
das redes para serem respeitadas. “Nossos
grandes problemas da época não divergiam
muito dos atuais”, dispara Ronaldo José Neves

de Carvalho, acionista da Drogaria São Paulo,
integrante do grupo DPSP, e primeiro a presidir
a entidade, entre 1991 e 1994.
Naquela época, a visão do mercado sobre o varejo ainda era limitada ao papel de
dispensação de produtos e as farmácias independentes constituíam ampla maioria. A
organização setorial ainda era precária, tanto
que, no fim dos anos 80, a mesma entidade
que representava as pequenas farmácias, o
Sindicato do Comércio Farmacêutico, falava
em nome das redes.
De conversa em conversa, os empresários
chegaram ao consenso de que as redes só
seriam efetivamente ouvidas se trabalhassem
com os mesmos objetivos e as mesmas ban-

GALERIA DE PRESIDENTES DA ENTIDADE

Ronaldo José Neves de Carvalho
(1991-1994)

Francisco Deusmar de Queirós
(2000-2002 e 2016-2018)

Rosalia Pipponzi Raia
(1994-1997)

Aparecido Bueno de Camargo
(1997-2000)

Gilberto Martins Ferreira
(2002-2004, 2004-2006 e 2006-2008)

Marcos Eduardo de Amaral Guimarães
(2000)*

Álvaro José da Silveira
(2008-2010, 2010-2012, 2012-2014 e 2014-2016)

* Então vice-presidente da entidade, assumiu o cargo no lugar de Aparecido Bueno de Camargo, que se afastou por motivos particulares
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deiras. Em 2 de outubro de 1991, na sede da
Drogaria São Paulo, foi criada oficialmente a
Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). No primeiro grupo de associados figuravam Drogaria
São Paulo, Droga Raia, Drogasil, Drogão, Farmabom, Antares e Iporanga.
Na visão de Rosalia Pipponzi Raia, acionista
da Droga Raia e segunda presidente a assumir
a Abrafarma (1994-1997), o estopim para a
entidade sair do papel e ganhar forma foi a
aprovação da Lei do Zoneamento para a cidade de São Paulo, em junho de 1991. A medida
não permitia a abertura de novas drogarias em
um raio de 200 metros de outra já existente.
“Era praticamente impossível achar locais em
regiões mais centrais que se enquadrassem à
nova legislação”, lembra.
As redes ainda se debatiam com questões
ligadas ao horário de funcionamento. Mais
uma vez, a legislação limitava o trabalho. A
lei que obrigou o plantão farmacêutico na
cidade de São Paulo foi criada em 1978, pelo
então prefeito Olavo Setúbal, com a proposta
de manter um mínimo de pontos de atendimento em cada região. Ao proibir a abertura
das farmácias não listadas na escala do fim
de semana, porém, o governo fez com que
o mínimo se transformasse em máximo. As
farmácias não podiam abrir as portas aos sábados e domingos, das 13 às 21h, sob pena de
serem multadas e fechadas. Durante a semana
também havia controle. As farmácias podiam
operar de segunda a sexta-feira, das 8 às 21h, e
aos sábados, das 8 às 13h. O único horário que
ficava por conta do livre arbítrio do empresário era o período noturno, entre as 21h e 8h
do dia seguinte.
“A discussão do horário de funcionamento levou dez anos para ser resolvida,
enquanto o zoneamento consumiu 20 anos
de discussões e, ainda hoje, têm cidades que
praticam a limitação de espaço para abertu-

“A Abrafarma é um
exemplo do que as outras
entidades deveriam ser”
Ronaldo José neves
de Carvalho
ra de novas lojas”, lembra Carvalho. Ele faz
questão de ressaltar que, desde a sua criação,
a Abrafarma luta para revogar todas as leis
que promovem o cerceamento da livre concorrência e se posicionam contra os princípios constitucionais da busca do pleno emprego e liberdade de trabalho.
anos diFíCeis
Com o varejo tendo pouco peso nas negociações, e as farmácias independentes enxergando as redes como verdadeiras inimigas, o
início da entidade não foi nada fácil. “As grandes redes não tinham a fatia de mercado que
têm hoje e, por conta disso, precisaram lutar
bastante para a entidade se consolidar. Tudo o
que propúnhamos gerava polêmica”, pontua
Rosalia. Campanhas de distribuição de brindes
nas redes foram proibidas, o mesmo acontecendo com os programas de fidelidade. Vender produtos de conveniência, nem pensar.
De acordo com a empresária, a entidade
lutava contra a sonegação fiscal, sem, contudo, conseguir bons resultados. Paralelamente,
enfrentava o que ficou conhecido na época
como “Passeio de Nota Fiscal” – ou seja, com
a legislação diferenciada de ICMS pelos estados, tornou-se comum a abertura de empresas com CNPJs diferentes, nos mais diversos
locais, só para obter o benefício do incentivo
fiscal diferenciado. “Para as redes, ficou praticamente impossível competir com a farmácia
independente ao lado, que oferecia descontos
inconcebíveis”, observa Rosalia.

Por medo de perder o mercado cativo
das pequenas empresas, atacadistas também se manifestavam contra as iniciativas
da Abrafarma. Aos poucos, os obstáculos
foram sendo removidos do caminho, mais
pela dedicação de seus integrantes do que
pelos recursos arrecadados pela entidade.
A primeira sede era pequena e a diretoria
lançava mão de sua rede de relacionamento
para angariar fundos.
Mesmo assim, as vitórias começaram a aparecer. A primeira delas foi a decisão do Supremo
Tribunal Federal, que julgou inconstitucional o
zoneamento das farmácias. Outro ponto importante foi a volta dos farmacêuticos às drogarias, resultado de um trabalho realizado em
conjunto com os Conselhos Regionais de Farmácias e com os Sindicatos dos Farmacêuticos.
Até os anos 90, o farmacêutico não precisava
estar presente na unidade. Foram as associadas
da Abrafarma que começaram a mudar esse
comportamento, primeiro com o profissional
na loja por quatro horas, depois por oito horas
e, finalmente, cobrindo todo o expediente.
Dentro de casa também era preciso mudar. Considerada pelo mercado como uma
entidade regional, a Abrafarma começou a
ganhar porte nacional ainda nos anos 90, com
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a incorporação de redes de outros estados, tais
como Araujo, Pague Menos e Panvel, entre o
mandato de Rosalia e na gestão de seu terceiro presidente, Aparecido Bueno de Camargo
(1997-2000). Tiveram início as primeiras viagens
internacionais, com o propósito de conhecer
melhor o mercado e o que as redes tinham a
ensinar lá fora. “Na nossa primeira viagem aos
Estados Unidos, ao visitar a NACDS, nos demos
conta de que a entidade não tinha o histórico
de comportamento das redes no Brasil, que o
mercado se baseava em dados aferidos pela
ABCFarma, englobando apenas as farmácias
independentes”, lembra Camargo. “Ao voltar,
contratamos os serviços da FIA/USP que, desde
então, acompanha passo a passo os números
das associadas da entidade.”

Com a oferta de dados confiáveis, representatividade nacional e muito trabalho, a
Abrafarma legitimava seu papel de interlocutora do setor junto ao governo. A primeira prova dessa mudança ocorreu já em 1998,

quando a entidade teve participação importante na criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Camargo observa
ainda que o bom relacionamento com o governo ajudou em várias conquistas, entre elas,
a não liberação da venda de medicamentos
pelos supermercados. “Foi uma batalha dura
e revertemos a situação aos 45 minutos do segundo tempo.
Quando sentamos à mesa, eles já estavam
discutindo como seria a exibição dos remédios
na gôndola. Saímos de lá direto para a sala da
presidência da Anvisa e, graças à seriedade da
Abrafarma, eles nos ouviram e a proibição
foi determinada”, destaca. A entidade tornouse nacional, com representantes de todas as
regiões do país, e criou a figura do sócio co-

“A batalha pela liberação
do modelo de negócio de
drugstore, com uma gama
mais ampla de itens de
conveniência, levou anos”
Álvaro José da Silveira

2003
1991

Empreendedores de seis drogarias
paulistanas criam a Abrafarma,
transformando em realidade o
desejo de uma representação
setorial própria e uma atuação
política e institucional mais sólida

1999

A Abrafarma inicia a série de MTI
- Missões Técnicas Internacionais
realizadas anualmente no atual
formato, possibilitando uma nova
visão aos diretores e executivos
das redes associadas acerca do
futuro, além de incorporar novidades adotadas no Exterior

Os genéricos são instituídos no Brasil
e ganham as gôndolas. Abrafarma
participa ativamente do processo de
incorporação desses medicamentos
ao consumidor brasileiro
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2005

laborador. Em 2003, depois de algumas viagens na condição de ouvinte e observadora,
a Abrafarma organizava a primeira missão
técnica internacional. “Era preciso viabilizar
economicamente a entidade, o orçamento era
muito justo”, afirma Gilberto Martins Ferreira,
presidente de 2002 a 2008. “Isso foi feito passo a
passo e, em meados dos anos 2000, podíamos
dizer que tínhamos uma entidade madura,
com grande poder de ser ouvida”, relembra.
A vez dos genéricos e da
farmácia popular
Em 10 de fevereiro de 1999, a Lei 9.787 autorizava a venda de medicamentos genéricos
no país. Estava liberada a comercialização, por
qualquer laboratório, de medicamentos cujas

patentes estivessem expiradas. As embalagens
deveriam ser padronizadas, com uma tarja
amarela, um grande G, além da indicação do
princípio ativo. “O governo já tinha feito anteriormente algumas tentativas de implantação,
mas a proposta havia sido mal formulada”,
conta Rosalia. “O então ministro da saúde
José Serra nos procurou e a Abrafarma decidiu abraçar a causa.” Desde o início, as redes
destacaram-se na venda desse tipo de medicamento. No primeiro ano de existência dos
genéricos, enquanto a média de vendas nas
farmácias do país era de 1,4%, nas redes associadas esse percentual subia para 5%, em decorrência da boa gestão de estoque e orientação farmacêutica correta. “O genérico foi um
marco divisor na relação da indústria com o

2014

A Abrafarma realiza a primeira edição
do Abrafarma Future Trends, um sucesso
de publico já na primeira edição, com
mais de 1.300 participantes. O evento rapidamente se estabelece como o
maior e principal congresso do segmento farmacêutico no país

2007

Governo federal e a Abrafarma encabeçam a criação do programa Aqui
tem Farmácia Popular, ampliando o
acesso dos brasileiros a remédios a
preços subsidiados

Campanha Fim do Remédio Amargo, Imposto Zero Já,
realizada pela Abrafarma, acumula mais de 3 milhões
da assinaturas da população brasileira, marcando
posição em defesa da redução da abusiva carga
tributária sobre medicamentos no Brasil

2011

A Abrafarma comemora 20 anos de fundação e realiza o primeiro grande evento de
confraternização, que se torna um marco
no setor. No ano seguinte, cria o prêmio
Parceiros de Ano, que passa a ser entregue
anualmente aos fabricantes que mais se
destacam nos 12 meses anteriores

2015

Entidade dá início a um projeto inovador para
prestar serviços de assistência farmacêutica
nas grandes redes. É o varejo assumindo o
papel de protagonista na saúde brasileira e
contra a interrupção dos tratamentos

2014

Vitória do bom senso e da liberdade de mercado! Supremo Tribunal
Federal autoriza em caráter definitivo a venda de outros produtos
em todas as farmácias e drogarias
do país, uma luta de muitos anos
da entidade

2016

A Abrafarma comemora
25 anos de atividades
como uma entidade de
referência no segmento
farmacêutico brasileiro
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varejo. O poder saiu da mão do prescritor para
a mão do paciente e, por consequência, para
o balcão da farmácia”, enfatiza o presidenteexecutivo Sérgio Mena Barreto. Segundo ele, a
evolução da Abrafarma aconteceu paralelamente a essa mudança da dinâmica do setor.
Defensora das farmácias como porta de
acesso da população aos tratamentos de saúde, com a oferta de medicamentos acessíveis,
a Abrafarma foi a principal parceira do governo na implantação do programa Farmácia
Popular, em 2006. “Nossa diretoria e membros
do governo reuniram-se na sede da entidade,
pois eles queriam introduzir o programa nas
farmácias privadas”, revela Barreto. “Eram muitas as ideias para viabilizar a venda, foram muitas conversas e um desenho a quatro mãos
das regras, que culminou com o formato de se
ter uma prescrição médica, um CPF válido e a
autorização eletrônica do SUS.”
Embora muito bem-sucedido, o programa
esbarra no orçamento que precisa ser ampliado e na falta de uma fiscalização mais efetiva.

“Não adianta nadar contra
a maré. É preciso anteciparse às tendências e ser
profissional. O setor não
admite mais amadores”
Rosalia Pipponzi Raia

“Temos uma preocupação muito grande de
cuidar deste programa para que ele sobreviva.
Mas as farmácias credenciadas precisam obedecer às regras e o governo tem de se preocupar em cuidar do entorno, com critérios mais
seletivos de instalação”. Outro ponto importante, segundo ele, é a questão da fraude, já
que no início da gestão de Dilma Rousseff o
governo abriu mão do copagamento, deixando o programa mais frágil. Na visão de Álvaro
José da Silveira, presidente por três mandatos
(2008 a 2016), uma das maiores vitórias foi a liberação da venda de outros produtos além de
medicamentos, ampliando o portfólio e o mix
de ofertas. “A batalha pela liberação do modelo de negócio de drugstore, com uma gama
mais ampla de itens de conveniência, como
alimentos e bebidas, levou anos”, ressalta. “A
primeira Lei é de 1995, mas ao longo dos anos,
o setor teve e ainda tem de conviver com as
idas e vindas das autoridades.”
Outra vitória foi a votação da Lei 13.021/14,
um projeto de lei que ficou 20 anos tramitando na Câmara e no Senado. “Era uma desgraça: levava o Brasil de volta aos anos 70, seria
um retrocesso gigante se fosse levado à pauta
naqueles moldes”, assegura. “A nossa vitória
foi conseguir negociar a saída dos itens ruins
e manter os pontos referentes à liberação para
aplicação de vacinas e ofertas de outros serviços.” Mudanças alinhadas, o projeto virou lei
em 2014 e está sendo trabalhado pela entidade para ser regulamentado pela Anvisa.
Porta de entrada
A primeira década dos anos 2000 foi marcada pela luta em prol dos genéricos, pela criação do Aqui Tem Farmácia Popular na iniciativa privada e pela campanha Fim do Remédio
Amargo, Imposto Zero, que defendia a redução
da carga tributária. Essa batalha ainda não foi
vencida e segue na pauta. “Temos a maior
carga tributária de medicamentos do mundo,
acima dos 36%. É um problema para todos os
agentes, levando à baixa adesão aos tratamentos de saúde e ao aumento dos gastos da rede
de saúde pública”, critica Barreto. “A farmácia
popular representa menos de 2% das vendas
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das redes associadas e tem cobertura ainda
baixa. O que o governo arrecada com os impostos talvez seja menor do que o que gasta
em medicamentos”.
Outra frustração, segundo o presidenteexecutivo, é não ter avançado com mais rapidez na questão dos medicamentos isentos de
prescrição. O Brasil perdeu muito tempo com
umab discussão boba, se o produto poderia
ou não estar ao alcance da mão do consumidor. “Todos saíram perdendo, inclusive a
indústria, que deixou de investir em um mercado que não andou muito”, observa Barreto.
Se por um lado houve algumas frustrações, por outro surgiu um novo horizonte a
ser trabalhado pelas redes, que é a diversificação da oferta de serviços, principalmente
na área de vacinas. “A farmácia pode fazer
muito mais do que ela faz hoje, pode atuar
como agente identificador de riscos de saúde
e avançar na imunização”, defende Francisco
Deusmar de Queirós, presidente de 2000 a
2002 e que reassumiu o posto este ano, com
mandato até 2018.
“Já temos 650 salas instaladas, sabemos
que a Lei tem de ser aprovada e já nos antecipamos na preparação dos profissionais para
essas novas tarefas”, esclarece. Hoje, estão em
atividade no Brasil apenas 700 clínicas de vacinação no setor privado, que cobram preços
altos para a média de renda da população
justamente pela baixa concorrência. “Só a
Abrafarma tem cerca de 7 mil farmácias associadas. Se abrirmos uma sala de vacinação
em cada unidade, multiplicaremos esta oferta
por 10”, diz Queirós. “Isso significa dar acesso à
prevenção e a imunização a uma grande parcela dos brasileiros.”
Dentro da proposta de qualificar o profissional de farmácia para o novo modelo de
negócio, a entidade deu um peso mais forte à
realização de seminários, às missões internacionais e ao Abrafarma Future Trends. A novidade mais recente nesta área foi a abertura
do Programa de Certificação Profissional, com
a meta de incutir entre os profissionais do
segmento o modelo de Assistência Farmacêutica Avançada.

O homem à frente das lutas
e conquistas diárias

Sérgio Mena Barreto, presidente-executivo da Abrafarma,
teve em 2016 seu contrato renovado por mais quatro anos
à frente da entidade, a qual representa há 16 anos. Tradicionalmente, o contrato era renovado a cada dois anos, durante
a eleição dos membros do Conselho Diretivo. Mas, desta
vez, a entidade propôs um prazo contratual mais longo. O
principal argumento foi a existência de maior estabilidade e
de continuidade dos projetos em andamento.

B

arreto, 48 anos, é natural de Fortaleza e iniciou sua carreira no
varejo no fim dos anos 80, na área de RH das Casas Pernambucanas. Com o fechamento da matriz da Lundgren Tecidos
S/A em Fortaleza, foi contratado para assumir a gerência de
RH e Marketing da então iniciante Farmácias Pague Menos. “Muita
gente me questionava sobre a combinação de marketing e RH, mas
sempre respondi que, no varejo, as duas disciplinas estavam muito
próximas. Mas, na verdade, essa combinação vinha da minha paixão
por gente e da minha formação em marketing. Juntei o melhor dos
dois mundos”, relembra.
O próximo desafio na Pague Menos foi a criação da diretoria de
Operações, área que estruturou e é a espinha dorsal da companhia até
hoje. “Entrei na rede com a loja número 40 e saí com a 180. Fui o responsável pela primeira onda de expansão da empresa, no Norte-Nordeste,
o que me rendeu um aprendizado incrível sobre operação no varejo e
uma pós-graduação prática em vendas e, sobretudo, em gente”, avalia.
Depois de dez anos, Barreto foi convidado a assumir a presidência
executiva da Abrafarma e a elevou a outro patamar. Os últimos 16

anos foram dedicados a melhorar o relacionamento com a sociedade
e governos, o ambiente de negócios para as grandes redes e profissionalizar o setor. Isto incluiu a realização anual de missões técnicas internacionais em países como Canadá, Espanha, Estados Unidos, França,
Inglaterra e Japão.
Em cada uma dessas viagens, Barreto conduz um grupo de 30 a 40
empresários e executivos. “Uma forma que descobri para promover
mudanças rápidas e impactantes é colocar nosso pessoal junto por
vários dias, do café da manhã até a hora de dormir, respondendo a
perguntas do tipo E se fizéssemos o que vimos aqui lá no Brasil? Isso
tem um poder incrível!”, acredita.
Adepto de um estilo discreto, Barreto continua combinando marketing e pessoas como ninguém. Ele lidera o principal congresso do setor
no país, o Abrafarma Future Trends, que está conceitualmente à frente
até mesmo de seus congêneres nos Estados Unidos e Europa e reúne
mais de 2 mil executivos a cada ano. Promove, em dezembro, o principal evento de confraternização do segmento farmacêutico, concedendo anualmente um prêmio disputado pelos fabricantes.
Atualmente está conduzindo um vasto programa de qualificação
e reposicionamento de uma profissão inteira, a dos farmacêuticos. “Estamos fazendo uma revolução silenciosa, que poderá causar impacto
profundo na maneira como vemos a saúde no Brasil. Esses profissionais
transformarão a adesão ao tratamento, o que pode aumentar produtividade, reduzir absenteísmo e promover qualidade de vida. Talvez seja o
mais motivador desafio em toda a minha trajetória”, acredita.
Outro traço marcante do executivo é a inquietação, principalmente intelectual. Leitor e estudioso compulsivo – ele lê mais de 30 obras
por ano –, atuou durante muito tempo como consultor e facilitador de programas de desenvolvimento humano. Na área de desenvolvimento de pessoas, Barreto calcula ter impactado mais de 50 mil
pessoas ao longo de 25 anos, em palestras, congressos, programas de
qualificação ou jogos de empresa que ele mesmo desenvolveu. A inquietude intelectual levou-o a escrever dois livros de desenvolvimento profissional – o Zona de Coragem, de 2008, e o Top Five, de 2013.
Nas pastas do computador estão rascunhos e projetos para mais seis
obras, mas dessa vez totalmente distantes da área empresarial.
Em 2016, Barreto completou 30 anos de varejo. E depois dos quatro anos do novo contrato, o que acontece? “Talvez se renovem por
mais quatro, totalizando oito. E será isso. Trinta e oito anos de carreira. É o que está previsto na minha jornada como executivo. Tenho
ainda uma segunda missão a cumprir. E essa tem tudo para ser ainda
mais incrível”, despista.
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WEEKEND EXPERIENCE E MISSÃO TÉCNICA

grandes momentos

s Como parte do processo de interação, participantes uniram-se em torno da montagem de bicicletas, doadas para instituições beneficentes

Integração de lideranças

A

Abrafarma pôs em prática um
formato de evento inédito em
2016, com a proposta de conciliar
trabalho e descontração. O Weekend Experience reuniu, durante quatro dias de
abril, os CEOs das redes associadas, parceiros
comerciais e seus familiares em uma imersão no
Paradise Golf & Convention, no interior paulista.
A programação incluiu seminários técnicos para os empresários, enquanto as famílias
participaram de palestras e atividades ligadas
a comportamento, saúde e bem-estar. “Foi
uma experiência completamente nova, por
meio da qual estimulamos a sinergia entre os
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Intercâmbio internacional
A tradicional missão técnica internacional teve como destino o Japão. Entre os dias 20 e 24 de
junho, 36 gestores das redes associadas buscaram, in loco, inspiração nas melhores práticas do
varejo farmacêutico local, acompanhados pela equipe da Abrafarma e por um representante
da Sanofi. Os empresários e executivos visitaram redes, drugstores e dois distribuidores
locais, para estudar as estratégias de distribuição de medicamentos em um mercado
desconcentrado e, especialmente, de serviços voltados para a terceira idade. Este tema, em
particular, vai ao encontro da tendência de envelhecimento da população brasileira.

associados, agregando conhecimentos para o
negócio”, avalia o presidente-executivo da entidade, Sérgio Mena Barreto.
Renomados profissionais compartilharam
tendências com os participantes, entre os quais
o educador físico Márcio Atalla – que enfatizou
a importância da mudança no estilo de vida
para desafogar o sistema público de saúde. O
historiador Leandro Karnal explanou sobre as
noções de tempo e de estratégia como maneira de antecipar variáveis do futuro e alcançar
mais rapidamente as metas estabelecidas.
A agenda paralela contemplou nomes
como o da jornalista Fabiana Scaranzi, que relatou os desafios de manter a saúde e a beleza
em dia após os 40 anos. O consultor de estilo
Arlindo Grund falou sobre os diversos tipos de
corpo e as novas tendências da moda. O público também contou com aulas de maquiagem
com Fernando Torquatto, degustação de cerveja e uísque e clínicas de golfe e tênis. As noites
incluíram o show dos Demônios da Garoa e
jogos em um salão com decoração temática.

Fotos: Luiz de França

Weekend Experience
reúne CEOs em evento
técnico, unindo networking
com a indústria e lazer
para familiares
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E ROAD SHOWS

Uma atividade
chamada saúde

s Cassyano Correr, coordenador do projeto: “modelo já foi adotado em 650 unidades”

V

ender saúde é mais importante que medicamentos. É isso que
a rede paranaense Vale Verde acredita que deve ser feito para
melhorar a saúde dos brasileiros. Desde o fim de 2015, a rede,
uma das 27 associadas à Abrafarma, vem instalando clínicas
dentro de suas lojas localizadas no norte do Paraná. Em setembro deste
ano, já havia nove salas em operação, oferecendo serviços de perda de
peso, para parar de fumar, tratamento para controle do colesterol, da
diabetes e da hipertensão, revisão médica e autocuidado. “Queremos
que as pessoas venham às clínicas nas farmácias em busca de prevenção,
que tenham adesão e deem continuidade ao tratamento”, diz a gerente
de vendas da Vale Verde, Mariana Augusto.
Exemplos como este já são realidade em várias redes de farmácias e
drogarias do país. A chamada revolução silenciosa, baseada no modelo
de Assistência Farmacêutica Avançada da Abrafarma, conquistou a
adesão do setor e ajuda a transformar a experiência do consumidor
brasileiro.
Até setembro de 2016, os 20 farmacêuticos que atuam nas clínicas
da Vale Verde haviam realizado mais de mil atendimentos. Os serviços
mais procurados são os de perda de peso e para parar de fumar. Com
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este programa, adotado atualmente em 35 unidades,
a projeção é estender o rol de serviços imunização e
acompanhamento do peso da gestante. As novas lojas
e as que ainda não possuem clínicas instaladas deverão
recebê-las conforme a demanda.
A implantação de clínicas em farmácia vem despertando o interesse da população pelos serviços de saúde
nesses pontos de venda. Uma das inaugurações promovidas pela Drogaria São Bento atraiu cerca de 200 pessoas para a realização de atendimento clínico e foram
agendadas mais de 50 consultas. Um dos pacientes que
faz acompanhamento para hipertensão na rede diz que
“o trabalho de orientação e acompanhamento é louvável e a farmacêutica é o meu anjo da guarda”.
Valorizar e resgatar o profissional farmacêutico à sua
função de orientar e trabalhar pela melhora da qualidade de vida do paciente. É o que deseja Adriano Falvo, do
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo

Diabetes em dia

Colesterol em dia

Hipertensão em dia

Revisão de medicação

Serviços
oferecidos pelas
farmácias por
meio do programa
Assistência
Farmacêutica
Avançada
Parar de fumar

Fotos: Kleber Marques

Grande varejo começa a chamada “revolução silenciosa!” com base
no programa de Assistência Farmacêutica Avançada

s Com road shows de capacitação para 6 mil profissionais em seis cidades, entidade agiliza adaptação dos farmacêuticos à nova realidade do varejo

(CRF-SP). “Apoiamos a mudança proposta
pela Abrafarma, que deve tornar o farmacêutico mais acessível à população, assim
como acontecia antigamente”, avalia.
Para que a mudança aconteça, é necessária a regulamentação da Lei 13.021/2014,
que dispõe sobre o exercício da atividade
farmacêutica. Durante o Abrafarma Future
Trends deste ano, realizado entre agosto e
setembro, o diretor-presidente da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o
médico Jarbas Barbosa, comprometeu-se a
finalizar o relatório para a regulamentação
da lei até o fim de 2016. Com isso, no primeiro semestre de 2017, haverá a publicação da nova norma.

Programa
Desse modo, o programa Assistência Farmacêutica Avançada poderá ser efetivamente
implementado pelas 27 redes de farmácias
associadas à Abrafarma. “Todas as redes
estão envolvidas no programa. Algumas já
possuem espaço nas lojas para atender os pacientes, somando um total de 650 unidades,
e outras estão desenvolvendo os projetos”,
conta o coordenador do programa, Cassyano
Correr. Entre as que já implantaram as salas
de serviços clínicos estão A Nossa Drogaria,
Drogaria Araujo, Drogaria São Bento, Drogaria
Venancio, Farma Ponte, Farmácia Santa Lúcia,
Farmácias Nissei, Farmácias Pague Menos,
Panvel Farmácias, Rede Drogal e Vale Verde. A

Pesquisa do IBOPE Inteligência encomendado
pela Abrafarma identificou que:
4 53% dos entrevistados querem tirar dúvidas e se aconselhar sobre
medicamentos
4 51% realizariam exames preventivos para várias doenças
4 48% pediriam ajuda do farmacêutico sobre a melhor forma de organizar todo o tratamento

Imunização

4 48% aceitariam receber um programa de tratamento e acompanhamento para parar de fumar
443% têm interesse em receber vacinas na farmácia

Perda de peso

Autocuidado

pioneira foi a Pague Menos, que começou em
2014, e, em setembro, possuía 369 clínicas. O
programa consiste na oferta de oito serviços
pelas redes (veja a imagem na página ao lado)
e na qualificação de farmacêuticos por meio
de road shows nas principais capitais brasileiras. Já foram realizadas capacitações em Belo
Horizonte, Recife, São Paulo, Porto Alegre, Rio
de Janeiro e Belém, beneficiando 6 mil profissionais. Em 2017, o programa de qualificação incluirá profissionais de Brasília, Curitiba,
Fortaleza, Salvador e, mais uma vez, passar
por Rio de Janeiro e São Paulo. Sérgio Mena
Barreto, presidente-executivo da entidade, entende que o foco das farmácias em prevenção
e clínica já é uma prática bem desenvolvida.
“Novos serviços farmacêuticos podem levar a
saúde brasileira a outro patamar”, afirma.
Com o objetivo de servir melhor a população, a entidade também lançou uma plataforma on-line com nove cursos gratuitos
de educação continuada sobre os serviços
farmacêuticos e pós-graduação em farmácia clínica, com valores subsidiados para os
profissionais da rede Abrafarma. Os cursos
livres já têm mais de 3 mil farmacêuticos estudando desde julho, e o número cresce mês
a mês. Para cursar a pós, é preciso registrar
o interesse no site: www.assistenciafarmaceutica.far.br.
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PRÊMIO ABRAFARMA DE JORNALISMO | CREDIBILIDADE

Presença na web e
nas mídias sociais

Além do site, entidade
reforça atuação em redes
sociais. Programa de
Assistência Farmacêutica
ganha página própria

O

intercâmbio de informações
não se limita aos especialistas,
executivos e empres ários
das 27 redes associadas à
Abrafarma. Além de congressos, debates
e workshops, a entidade vem investindo
na área da comunicação, com o objetivo
de ampliar o diálogo com a sociedade e
os farmacêuticos, além de intensificar o
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relacionamento com indústrias e demais
profissionais do setor.
O ano de 2016 marcou a entrada da
entidade nas redes sociais. Em abril, a
Abrafarma lançou perfis no Facebook
e no LinkedIn. O Twitter, já utilizado pela
entidade, passou por renovações para
ampliar a sinergia com os demais canais
digitais. Com conteúdos abrangentes,
esses canais passaram a divulgar as
mais recentes notícias do setor, dados
institucionais, pesquisas, tendências e
artigos. “Mais do que um canal meramente
informativo, queremos contribuir com
reflexões sobre a saúde pública e ampliar
as frentes de defesa do modelo de
drugstore”, ressalta o presidente-executivo
Sérgio Mena Barreto.

Para atingir os colaboradores das maiores redes de drogarias do país, foi adotada uma abordagem ainda mais direta. Os
mais de 111 mil profissionais, incluindo
quase 20 mil farmacêuticos, passam a
contar com um endereço exclusivo para
atualização e qualificação profissional.
O portal Assistência Farmacêutica
Avançada apresenta em detalhes as
modalidades de cuidados clínicos que
integram o projeto homônimo da
entidade, além de um amplo conteúdo
informativo e serviços direcionados a
esse público. O site abrange notícias
relacionadas ao setor e aos mais novos
avanços terapêuticos, agenda de eventos
ligados à capacitação profissional e
orientações sobre o uso de ferramentas
de marketing de serviços. Disponibiliza
ainda a aba Road Show Care Center,
com informações sobre os workshops
voltados para os farmacêuticos.
O consumidor também pode beneficiar-se do novo portal por meio de
recursos como um serviço de localização, que permitirá encontrar unidades
próximas à sua residência que já contam
com os novos serviços farmacêuticos.
Para aperfeiçoar a busca, é solicitado o
preenchimento do estado, cidade e do
tipo de serviço desejado. “Os profissionais, por sua vez, têm a oportunidade de
cadastrar dados e imagens do estabelecimento em que atuam com base em um
login e uma senha”, acrescenta Cassyano
Correr, consultor da Abrafarma e coordenador do projeto Assistência Farmacêutica Avançada.

Reconhecimento
a quem faz notícia

As melhores matérias de
rádio, televisão e mídia
impressa sobre o setor
concorreram à premiação

U

m setor com crescimento exponencial, potencial para gerar empregos e servir à população ganha
espontaneamente os holofotes da
imprensa. A Abrafarma compreende e valoriza a importância de apresentar à sociedade
a evolução do varejo farmacêutico.
E, por meio da segunda edição do Prêmio Abrafarma de Jornalismo, a entidade busca esse diálogo com a mídia para estimular a produção de trabalhos jornalísticos
com foco no setor. A premiação engloba
reportagens que mostrem a pujança e o potencial do varejo, suas boas práticas regidas
por padrões internacionais, bem como as
tendências relacionadas ao comportamento do cliente e ao acesso à saúde.

O concurso premia três trabalhos com
valores de R$ 5 mil para o primeiro lugar,
R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para
o terceiro colocado. As inscrições tiveram
início em 14 de março e encerraram-se em
31 de outubro. Os ganhadores são reconhecidos no jantar anual de confraternização da entidade, no dia 7 de dezembro.
Estavam aptas à inscrição matérias
publicadas em jornal, revista, rádio, televisão ou internet e em qualquer região
do país. Ao todo, a entidade recebeu
mais de 70 inscrições de veículos de norte a sul do Brasil. As reportagens selecionadas foram veiculadas originalmente e
de forma inédita entre 17 de outubro de
2015 e 16 de outubro deste ano.
O júri foi formado por representantes
da Jornalistas Editora, que edita o Jorna-

“A cada ano há mais
inscritos na premiação,
que reconhece as
melhores reportagens
sobre a evolução do
varejo farmacêutico
no País"
Sérgio Mena Barreto
listas & Cia e o Portal dos Jornalistas, em
parceria com a Abrafarma e a Scritta,
agência responsável pelo trabalho de comunicação corporativa da entidade.
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Hypermarcas: eleita a melhor
empresa Farmacêutica pelo Valor 1000.
Este prêmio representa o reconhecimento de um trabalho incessante em oferecer
produtos de alta qualidade a clientes e consumidores, aliado a uma contínua geração
de valor aos nossos acionistas e colaboradores.
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TECNOLOGIA
É confiança
É confiança

A M AI OR FÁ B R I C A
D E M E D I C A ME NTO S
DA AM É RI C A L ATI N A

E Q U I PA ME NTO S
S E GU RO S DE
Ú LTI MA GE R AÇ ÃO

A Neo Química tem a maior fábrica de medicamentos da
América Latina e sempre investiu em qualidade e novas
tecnologias. É por isso que há 55 anos continua sendo o
seu medicamento de conﬁança para cuidar da sua família.

TOTAL CO NTRO LE
E C E RTI FI CAÇÃO DE
MATÉ R I A-P RIMA

A Hypermarcas é uma empresa em
constante evolução, sempre em
movimento, que acredita que o
impossível é possível. Temos muito
orgulho de tudo que já construímos,
mas ainda temos muitas conquistas
pela frente. Sempre há uma forma
de melhorar o que já se faz bem.

PAtroCINADores BLACK e goLD
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varejo em sincronia
com a indústria
M

ais um ano termina com bons motivos para
que o grande varejo farmacêutico comemore.
Os desafios de uma economia paralisada e
um Estado inerte não impuseram barreiras ao crescimento do setor. Pelo contrário, realçaram sua resiliência e profissionalismo baseado em uma gestão
de eficiência.
Mas os bons resultados devem-se também ao
trabalho sinérgico entre as redes associadas à
Abrafarma e outros atores fundamentais. Indústrias, laboratórios farmacêuticos e fornecedores
de higiene, beleza & serviços cumprem um papel
essencial, permitindo ao varejo entregar um mix

Cimed

diversificado de produtos a consumidores de norte
a sul do país, proporcionando mais conveniência e
suprindo suas necessidades de saúde, bem-estar e
conveniência.
Hoje, o principal desafio é conseguir sincronizar
o que a indústria planeja com a demanda dos varejistas. E isso nos tranquiliza, pois a confiança na
base dessa cadeia é fruto de um ótimo relacionamento construído ano após ano. Portanto, a edição
de 2016 da Revista Excelência Abrafarma dedica
este espaço aos patrocinadores e nossos parceiros
Business Club, que apoiam as iniciativas da entidade e projetam, cada vez mais, novas conquistas!

sandoz indÚstria FarmaCêutiCa
A Sandoz é a divisão de genéricos e
biossimilares do Grupo Novartis e tem, como
propósito e missão, descobrir novas maneiras
de incrementar e estender a vida das
pessoas, desenvolvendo modelos para que
as pessoas tenham acesso a medicamentos
de alta qualidade. A Sandoz foca suas
atividades em três pilares: desenvolvimento,
produção e distribuição de medicamentos
de alta qualidade; disponibilização de
informações médicas e de saúde confiáveis;
e construção de capacitação em saúde.
Em 2015, seus produtos alcançaram cerca
de 520 milhões de pacientes e a nossa
aspiração é atingir 1 bilhão de pessoas em
todo o mundo.
Além de ter a posição global número
1 em biossimilares, antibióticos genéricos, dermatológicos e medicamentos para
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transplante, a Sandoz também ocupa posição de liderança em áreas como cardiovascular, sistema nervoso central, oncologia e terapias hormonais, com um portfólio
de mais de mil moléculas.
Também implementa uma série de
iniciativas de responsabilidade social
para assegurar acesso àqueles que mais
necessitam. Algumas podem ser conhecidas
em https://www.sandoz.com/aboutus/corporate-responsibility. No Brasil,
a Sandoz apoia a organização sem fins
lucrativos Horas da Vida, uma rede de
médicos voluntários no atendimento
humanizado de pessoas de comunidades
de baixa renda. Recentemente, realizou
uma campanha sobre o uso responsável de
antibióticos, um dos temas mais discutidos
na atualidade.

Criada em 1977 para proporcionar
mais saúde e qualidade de vida à população, a Cimed, 100% nacional, registra
o maior crescimento de mercado e está
entre as maiores indústrias farmacêuticas do país.
O Grupo, que é composto de nove
empresas, tem mais de 2.400 colaboradores ativos, cerca de 800 produtos em
seu portfólio e mais de 270 milhões de
unidades produzidas por ano. Atua em
três principais frentes: medicamentos,
suplementos/vitaminas e produtos para
higiene e beleza.
A Cimed Farmacêutica é líder no mercado brasileiro de diversos medicamentos em suas classes terapêuticas, como
Cimegripe, Cimelide, DiaD, Loratamed,
entre outros. Sua produção divide-se entre as linhas MIP (Medicamentos Isentos

de Prescrição), Farma, Genéricos e Hospitalares. Mantém o segundo maior laboratório de MIPs do Brasil e vende mais de
130 milhões de unidades de equivalentes
e genéricos ao ano.
No segmento de saúde e bem-estar, a
empresa conta com linhas de emagrecedores e suplementação, como Redubío e
Voxx Suplementos. Possui ainda a maior
fábrica de vitaminas do Brasil e é líder
em vendas nesta categoria, com destaque para o caso de sucesso da linha
Lavitan. Presente também no segmento
de higiene e beleza, a empresa oferece
produtos para higiene íntima, repelentes,
hidratantes, linha de lubrificantes e tratamento para acne. A Cimed tem orgulho
de ser uma empresa totalmente nacional,
proporcionando qualidade e preço acessível ao povo brasileiro.
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hYpermarCas
Fundada em 2001, a Hypermarcas é a
maior empresa de produtos farmacêuticos
no Brasil. No fim de 2015, a empresa detinha 14% de participação de mercado em
unidades, ocupando a primeira posição do
ranking nacional, segundo a IMS Health.
A companhia compete em todos os
segmentos relevantes do setor, com posição de liderança em diversas categorias. É a primeira no mercado de OTC
e líder nos segmentos de antigripais,
analgésicos, estomacais, entre outros,
com marcas referências de categoria,
como Benegrip, Engov, Rinosoro, Epocler, Estomazil, Atroveran e Tamarine.
É a primeira em similares e segunda em genéricos por meio da marca
Neo Química, atuando constantemente
para manter proximidade com o público farmacêutico. Em dermocosméticos,
mantém posição relevante e promove
investimentos regulares em inovações
para lançamentos e extensão de linhas
de produtos. Fazem parte do portfólio
Episol, Epidrat, Blancy, Urby e Icy-C.
Em produtos de prescrição médica,
a empresa ocupa posições de liderança em várias classes terapêuticas, por
meio da marca Mantecorp Farmasa.

sanoFi-medleY

Detém um portfólio bem estabelecido,
com marcas como Predsim, Celestamine, Maxsulid, Diprospan, Mioflex-A e
Addera D3. Esse segmento é suportado
por uma equipe de visitação médica de
ampla cobertura. A Hypermarcas possui
operação de larga escala e baixo custo
e distribuição robusta. Essa plataforma
operacional é suportada por altos investimentos de marketing e uma política
agressiva de inovação, com lançamentos contínuos.

af_AN. ATROVERAN APP_20.2X26.6cm_27-1-16_PATHS.indd 1
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Uma empresa mundial integrada em
saúde, comprometida com a pesquisa,
desenvolvimento, fabricação e comercialização de produtos para cuidados de
saúde. A Sanofi é uma empresa global
dedicada às ciências da vida. Em todo o
mundo, mais de 110 mil colaboradores
estão comprometidos em trabalhar por
inovação na saúde em áreas que envolvem vacinas humanas, doenças raras,
esclerose múltipla, oncologia, imunologia,
doenças infecciosas, diabetes, doenças
cardiovasculares e medicamentos isentos
de prescrição. As soluções da Sanofi estão
presentes em mais de 170 países.
A diversidade de atuação permite
que a Sanofi ofereça aos pacientes uma
atenção contínua, que vai da prevenção ao
cuidado diário, abrangendo o tratamento
de doenças crônicas, raras e de alta
complexidade. Transformamos inovação

científica em soluções de saúde humana
por meio da Sanofi Farma, Sanofi Pasteur,
Sanofi Genzyme e da Medley.
A Sanofi Farma possui um portfólio diversificado que abrange produtos
de consumo, medicamentos isentos de
prescrição e tratamentos em áreas terapêuticas como dor e inflamação, alergia,
diabetes, saúde do coração, doenças
metabólicas, pediatria e oncologia.
A Sanofi Pasteur é líder mundial em
vacinas de uso humano, com uma linha
diversificada de mais de 20 vacinas. A
Sanofi Genzyme é pioneira no desenvolvimento de terapias para doenças raras
e biotecnologia. A Medley está entre as
líderes do mercado nacional de medicamentos genéricos e similares. Em 2016
completou 20 anos e conquistou, pelo
sétimo ano consecutivo, o prêmio Marcas de Confiança (Seleções/Datafolha).
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biolab
A Biolab Farmacêutica pesquisa, desenvolve, produz e comercializa medicamentos com o propósito de participar das conquistas humanas e promover a realização
das pessoas. Fundada em 1997, hoje é uma das dez maiores empresas farmacêuticas do Brasil, referência no mercado global. Com foco em medicamentos inovadores, investe 10% do seu faturamento em PD&I. A Biolab atua com relevância em
diversas áreas e é líder em vendas e em prescrição de medicamentos para cardiologia. Conta com mais de 2.500 colaboradores e realiza cerca de 250 mil visitações
médicas mensais.

exeltis
Rethinking Healthcare não é um slogan. É uma maneira de fazer as coisas, de pensar e agir, é o DNA do que constitui a Exeltis.
Sua principal missão é fazer a diferença hoje na vida de milhões de pessoas, famílias e profissionais de saúde, por meio de esforços em facilitar o acesso de soluções
terapêuticas eficazes, de qualidade e na saúde do amanhã. Aposta na inovação e na
pesquisa para oferecer terapias melhores e pioneiras em diversas áreas.
Hoje, mantém uma estrutura sólida com mais de 4 mil profissionais distribuídos por
uma rede de 35 afiliados ao redor do mundo, com mais de 300 marcas comercializadas. Recém-chegada ao Brasil, a Exeltis tem o firme propósito de se tornar referência
em saúde da mulher nos próximos anos. Seu vasto know-how e sua estrutura que
abrange todo o território nacional vão garantir a consolidação da Exeltis no país. Você
nos acompanha?

vult
Com 12 anos de existência, a Vult é líder no segmento de beleza no Brasil. Mesmo
com o rápido crescimento da marca, o trabalho de expansão é contínuo e realizado
com bastante critério. Atualmente, conta com mais de 30 mil pontos de vendas
espalhados por todo o país, além de estar presente também em diversos países da
América Latina.
Estabelecida e com sede na Grande São Paulo, no município de Mogi das Cruzes,
a Vult oferece às suas consumidoras uma completa linha de maquiagens e esmaltes,
inspirados nas principais tendências da moda, produzidos sob os mais altos padrões
de qualidade e de acordo com as legislações brasileiras. Vale salientar que a marca
não realiza teste em animais.
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PAtroCINADores

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

Setor fecha 2015 em festa
Confraternização reuniu 800 profissionais do mercado
farmacêutico, com premiação dos parceiros que mais se
destacaram no relacionamento com o varejo

Fotos: Fábia Mercadante

Parceiros premiados pelo grande varejo
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PArCeIros estrAtÉgICos

Clube de negócios
Business Club
Abrafarma propõe
relacionamento
inovador entre os
principais atores
do mercado

U

ma poderosa ferramenta de relacionamento comercial, que
aproxima as maiores
redes de farmácias e drogarias do
país com importantes atores da
indústria e do atacado. É dessa
forma que o presidente-executivo da Abrafarma, Sérgio Mena
Barreto, define o Business Club
Abrafarma, plataforma inovadora desenvolvida pela entidade.
A ideia começou a ser desenvolvida em 2015, como alternativa
para suprir a lacuna aberta com
a extinção da categoria de sóciocolaborador no estatuto da associação. Após meses de desenvolvimento, o Business Club foi
lançado em 2016, inaugurando
uma nova era na interação entre
a Abrafarma e os parceiros que
desejavam patrocinar as atividades da entidade.
valor agregado
Future Trends; Jantar Parceiros do Ano; Programa Anual
de Comunicação; Relatórios Estratégicos Exclusivos; Weekend
Experience; Programa Especial
de Qualificação Internacional;
Missão Técnica Internacional; e
Road Show Care Center são as
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s Plataforma inclui participação privilegiada em eventos especiais da entidade

PlataFormas de
marKetinG e QualiFiCação
4 Abrafarma Future Trends
4 Prêmio Parceiros do Ano
4 Programa Anual de Comunicação
4 Parcerias Estratégicas Exclusivas
4 Abrafarma Weekend Experience
4 Missões Especiais de Qualiﬁcação
Internacional
4 Missão Técnica Internacional
4 Road Show Care Center

oito plataformas de conexão direta entre farmácias, indústrias e empresas afins do setor disponibilizadas pela associação. As ações envolvem, por
exemplo, lançamento de novos produtos e serviços, encontro de líderes para troca de experiências, fóruns e palestras de alta gestão, demonstrativos de resultados do setor, entre outras, sempre
com conteúdo focado em incrementar os negócios do setor e fortalecer a união setorial.
Os parceiros comerciais podem optar por
cinco categorias de contribuição: Green (R$ 75
mil), Blue (R$ 200 mil), Gold (R$ 400 mil), Platinum (R$ 800 mil) e Black (R$ 1,2 mi). Apesar de
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recente, o Business Club já é um sucesso e consolidou-se entre os gestores de visão do mercado
farmacêutico como uma eficiente e indispensável estratégia de marketing, que, inegavelmente,
agrega valor ao negócio.
“Sem dúvida, é o melhor clube de negócios do
setor farmacêutico brasileiro!”, orgulha-se Barreto.
E o ano que vem promete novidades: “Estamos
aperfeiçoando o modelo, mas não vou estragar
a surpresa. Só posso adiantar que ampliaremos o
Road Show Care Center, com conteúdo ainda mais
significativo.” Que 2017 chegue logo, com boasnovas para o setor!

PreMIADos eM 2015

parceiros do ano
chega à 5ª edição

Categoria:
mip / ps
Hypermarcas
Sanoﬁ-Aventis
Takeda
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Categoria:
trade

s Um dos premiados da última edição foi o diretor comercial da Sanofi, David Pinho, eleito na categoria especial Personalidade do Ano

Hypermarcas
Sanoﬁ-Aventis
Unilever

Categoria:
dermocosméticos

Categoria:
distribuidor

Hypermarcas
la Roche Posay
l'oréal

Panpharma
Profarma
Santacruz

Categoria:
genéricos

Categoria:
higiene & beleza

eMS
Medley
Neo Química

Johnson & Johnson
Procter & Gamble
Unilever

Categoria:
marca

Categoria:
produto do ano

Aché
Hypermarcas
Sanoﬁ-Aventis

u Agua l'oréal u Neosaldina
Tônico Micelar u Trulicity
u Exposis
u Victoza
u Lavitan
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Os finalistas que disputarão o troféu em oito categorias foram
selecionados em um grupo de centenas de empresas

P

ela quinta vez consecutiva, a Abrafarma
promove o prêmio Parceiros do Ano,
em reconhecimento ao trabalho
de excelência e profissionalismo
desempenhado pela indústria e pelo atacado no
ano de 2016. São esses parceiros que colaboram
para que o varejo aperfeiçoe constantemente a
prestação de serviço e atendimento, de acordo
com o crescente grau de exigência dos clientes
das grandes redes de farmácias e drogarias.
Diante do sólido crescimento do setor,
verificado novamente neste ano, a premiação celebra o contínuo aprimoramento
do mercado em oito categorias: equipe de
trade do ano, produto do ano, fornecedor
de medicamentos de marca, fornecedor

de medicamento genérico, fornecedor de
MIPs/ produtos de saúde, fornecedor de
higiene & beleza, fornecedor de dermocosméticos e distribuidor do ano. Os vencedores são anunciados no jantar anual de
confraternização. A escolha das empresas
para a disputa da etapa final partiu do comitê multidisciplinar formado durante a
assembleia geral da entidade.
Os votantes tiveram atuação livre
para definir os finalistas, sem a existência
de listas de referência ou de pré-candidatos – uma maneira de garantir a lisura
do processo e refletir a real situação de
top of mind dos nomes indicados. Em seguida, cada concorrente recebeu notas
de 1 a 5 com base em sete quesitos: crescimento de vendas, rentabilidade, tempo
de entrega, nível de serviço, investimento no ponto de venda, lançamento de
novos produtos e qualidade de atendimento (força de vendas).
O prêmio contou com a preciosa colaboração da Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo

(FIA-USP), que desenvolveu um sistema
específico para computar as notas e relacionar os finalistas por meio de um banco
de dados eletrônicos. Cada jurado recebeu
uma senha individual e criptografada.

vencedores do prêmio
parceiros do ano 2015
Dermocosméticos:
L´Oréal
Distribuidor:
Profarma
Equipe de Trade:
Hypermarcas
Genéricos:
Medley
Higiene & Beleza:
Unilever
Medicamento de Marca:
Sanoﬁ
MIP/Produtos para Saúde:
Hypermarcas
Produto do Ano:
Forxiga (AstraZeneca)
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ForMAÇÃo De gestores

Fotos: Guto Marcondes

Qualificação para
altos executivos

s Mais de 200 CEO's e executivos do varejo farmacêutico participaram do treinamento

E

m uma profunda imersão entre os dias 1º e 4 de novembro, mais de 200
altos executivos das grandes redes varejistas e da indústria farmacêutica
reuniram-se no Centro de Eventos Transatlântico, na capital paulista, para
o primeiro Master Class Abrafarma.
O programa de qualificação executiva internacional foca a capacitação e demandou aproximadamente um ano para tomar a forma ideal. O conteúdo foi inteiramente baseado na profundidade de abordagens utilizadas nos mais expoentes centros mundiais, entre os quais Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Austrália. “Nosso
objetivo é democratizar o conhecimento e as novas tecnologias de ponta existentes
para o varejo farmacêutico, a fim de incrementar o grau de profissionalização. Desenvolvemos uma metodologia que permite praticar a teoria durante dinâmicas de
estudos de casos”, revela o coordenador técnico do projeto, Eugênio Foganholo.
Sob o tema central Planejamento e Gerenciamento Estratégico em Varejo Farmacêutico, os professores John Strong, Ph.D. em Harvard; e Ron Hess, Ph.D. na Virginia
Tech, duas conceituadas universidades dos Estados Unidos, conduziram os trabalhos durante os quatro dias, que somaram 32 horas de intensa atividade.
A programação abrangeu tendências globais e maneiras de vender no varejo; análise e aplicações financeiras e de produtividade; programa de fidelidade;
mídias digitais e sociais; cadeia serviço-lucro; preços competitivos, bons serviços
ao consumidor, ofertas de produtos e ambiente de lojas. Além disso, foram apresentados e discutidos casos de algumas gigantes do mercado norte-americano,
como a CVS e a Walgreen. “Muitos casos apresentados têm aplicabilidade em
nossa realidade de mercado. A capacidade de transformar comportamentos e
valores do cliente em técnicas de vendas nos forneceu ferramentas para ampliar
ações nos pontos de venda”, pontuou o gerente de marketing da Farma Ponte,
Marcos Eduardo Caramanti.
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“As tendências do canal farma nos Estados Unidos ditam
os caminhos que temos de trilhar, que é a transformação da
farmácia de um ponto de venda de medicamentos em um
estabelecimento de saúde”, avalia o diretor de Planejamento de
Varejo da Raia Drogasil, Bruno Wright Pipponzi. E completa:
“Mas as análises e os conceitos financeiros abordados também
são um instrumental de grande valia para nossas operações
cotidianas, bem como as apresentações de mercados e regulações em várias partes do mundo, que mostraram o que está
dando certo”. O conteúdo programático e a organização mereceram elogios do gerente de logística da A Nossa Drogaria,
Roberto Guimarães: “Recebemos informações muito robustas
e acadêmicas aplicáveis em nosso negócio. Todo o grupo de
participantes de nossa empresa ficou satisfeito e tivemos as expectativas amplamente atendidas”, ressaltou.
“O universo do varejo farmacêutico está mais complexo
a cada dia e é preciso conhecer e entender o que está sendo feito no mundo para ampliar os horizontes, desenvolver
competências”, analisou. “O Master Class trouxe novos e poderosos conceitos, que certamente vão gerar ideias inovadoras, criar oportunidades e, consequentemente, alavancar os
negócios”, resumiu o presidente-executivo da Abrafarma,
Sérgio Mena Barreto. A entrega da certificação de capacitação internacional aos participantes, reconhecida pela renomada William & Mary´s Mason School of Business, encerrou
o evento, que passa a integrar o calendário anual da entidade.
Até 2017, mais um ano repleto de trocas de informações!

s O curso foi ministrado pelos professores John Strong e Ron
Hess, da renomada William & Mary´s Mason School of Business

“UM EVENTO GRANDIOSO!
SUPEROU NOSSAS
MELHORES EXPECTATIVAS!”
Esta foi a frase que sintetizou os diversos elogios que recebemos nesta última edição do “ABRAFARMA
FUTURE TRENDS 2016”. Nosso congresso reuniu as maiores e mais importantes lideranças do varejo
farmacêutico brasileiro em torno de temas de fundamental importância, abordados por experts e autoridades
que certamente influenciarão positivamente o futuro do nossos negócios e da saúde no Brasil.

RECORDE DE PÚBLICO: MAIS DE 2000 PARTICIPANTES
• 821 executivos de nossas redes associadas
• Parceiros comerciais representados por
1137 executivos de 125 empresas
• 41 palestrantes nacionais e internacionais
• 6 startups na área de inovação em saúde & varejo
• Mais de 43 horas de apresentação de conteúdo
UM GRANDE SUCESSO!

NOSSO MUITO OBRIGADO A TODOS QUE PARTICIPARAM
E FIZERAM DESTE ENCONTRO UM EVENTO INCRÍVEL.
A REVOLUÇÃO SILENCIOSA JÁ COMEÇOU,
JUNTEM-SE A NÓS!

Para maiores informações:
Pádua Alencar - 11 98753 0594 - padua.alencar@avmeventos.com.br
Taís Pereira - 11 3296-9115 - tais@avmeventos.com.br
www.abrafarmafuturetrends.com.br

ABRAFARMA FUTURE TRENDS

Público recorde e mais
uma edição de sucesso
Mudança de local do
Abrafarma Future
Trends possibilitou a
ampliação do número de
participantes no evento
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da cadeia pela Close-Up e pela IMS Health. O
comportamento do consumidor, as inovações
impostas pela tecnologia, a qualidade de vida
como foco da população e o papel do varejo
nesse processo. A composição de temas revelou os numerosos desafios com os quais o
setor já convive e conviverá pelos próximos
anos. “Mas é alentador saber que estamos no
caminho certo, aprendendo com as mudanças,
assistindo ao que o mundo pratica e ouvindo o
que espera nosso consumidor”, ressalta Barreto.

EVOLUÇÃO DO FUTURE TRENDS
ANO

S

LOCAL

PARTICIPANTES

EXPOSITORES/
PATROCINADORES

2014

Hotel Transamérica São Paulo

1.165

20

2015

Hotel Transamérica São Paulo

1.619

28

2016

Transamérica Expo Center

2.300
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s A terceira edição atraiu 2.300 executivos de todo o canal farma, com fóruns e painéis lotados

foram estruturadas e puderam receber até
350 pessoas. “Mas, mesmo com uma área
maior, tivemos de restringir a demanda,
pois não havia como atender a todos os
interessados”, explica Sérgio Mena Barreto,
presidente-executivo da Abrafarma.
Segundo ele, a indústria e os prestadores
não querem ficar de fora do Abrafarma Future Trends, um evento que já está consolidado na agenda do setor. “O varejo também
não quer deixar de conhecer as tendências e
discutir temas relevantes para a sua atividade”, argumenta. Barreto antecipa que, para o
congresso do próximo ano, será necessário

reorganizar o layout, para atender à demanda
dos expositores por mais espaço.
Um dos pontos altos do congresso deste
ano foi a participação do diretor-presidente da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o médico sanitarista e epidemiologista Jarbas Barbosa. Ele garantiu que, até o fim deste
ano, será concluído o relatório para a regulamentação da Lei nº 13.021/2014, que dispõe sobre o exercício e a atividade farmacêutica. Essa
lei permite que vacinas sejam administradas na
farmácia, mas é preciso regulamentá-la e definir
as regras operacionais. Dessa forma, aguarda-se
para o primeiro semestre de 2017 a publicação

Fotos: Kleber Marques

implesmente um sucesso! Assim pode
ser definida a terceira edição do Abrafarma Future Trends, realizada entre o
fim de agosto e o início de setembro
na capital paulista. O maior fórum do varejo
farmacêutico nacional, criado com o objetivo
de mostrar as novidades do setor, discuti-las e
possibilitar o relacionamento entre indústria,
distribuição, prestadores de serviços e varejo,
alcançou, neste ano, número recorde de participantes e expositores/patrocinadores. O interesse
do setor por esse evento tem sido maior a cada
edição. Cerca de 2.300 pessoas inscreveram-se
para assistir às palestras e participar dos encontros com varejistas. O quórum foi de 1.165 e
1.619 nos dois primeiros anos do congresso. O
número de expositores/patrocinadores também
registrou um avanço substancial, passando de 20
na primeira edição para 42 na terceira.
Em 2014 e 2015, o evento foi realizado no
Hotel Transamérica. Com o amplo interesse
pelo Future Trends, houve a necessidade de
um espaço maior que permitisse uma interação plena entre os parceiros comerciais –
o evento no hotel ficava dividido entre dois
pisos. As salas dos encontros varejistas eram
insuficientes para comportar o número de
parceiros interessados em acompanhar os
debates. A solução foi migrar o evento para
o Transamerica Expo Center. Salas maiores

da nova norma (leia mais sobre o assunto na
páginas 44 e 45), e a chamada “revolução silenciosa” das farmácias, iniciada em 2014, poderá
ser plenamente estabelecida pelas 27 redes associadas à Abrafarma.
A ruptura de estoques nas lojas provocou
um debate intenso, em que representantes da
indústria e do varejo indicaram o que acreditam estar entre as razões e os possíveis caminhos para minimizar o problema. Também
foram apresentados estudos sobre as perdas
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Menos burocracia e mais saúde eficiente
ção não pode esperar anos.”

PoTEnCial dE
vaCinaÇÃo naS
faRMÁCiaS É
dE uS$ 2,7 Bi

“Temos de fazer revisões,
buscar mais eficiência e
exigir menos burocracia.
Os desafios são grandes"

s Barbosa, da Anvisa: "Estamos muito sensíveis ao programa de Assistência Farmacêutica Avançada"

U

m marco regulatório mais condizente com a realidade da atividade farmacêutica é o objetivo que o médico sanitarista
Jarbas Barbosa está perseguindo à frente
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) desde 2015. O diretor-presidente
da autarquia trabalha para desburocratizar
processos, corrigir ações, regulamentar leis,
enfim, simplificar para que a população
tenha mais acesso à saúde. “Temos de fazer
revisões, buscar mais eficiência e exigir me-

44

Revista excelência abrafarma

nos burocracia. Os desafios são grandes”,
ressaltou o dirigente.
Entre esses desafios está a regulamentação da Lei nº 13.021/2014, para que
sejam incluídos serviços no atendimento
das farmácias, como os defendidos pelo
programa Assistência Farmacêutica Avançada: Autocuidado, Clínica de Imunização, Colesterol em Dia, Diabetes em Dia,
Hipertensão em Dia, Perda de Peso, Parar
de Fumar e Revisão da Medicação prescrita pelo médico. Barbosa explicou aos presentes no congresso que o relatório para
regulamentar a lei está em fase de conclusão. “A Anvisa está sensível a esta proposta. A agência tem prioridade, ética e
transparência para atualização do marco
regulatório, de maneira a permitir que o
consumidor tenha acesso a serviços mais
eficientes e, assim, melhorarmos a saúde
da população brasileira”, comentou.

O presidente do Conselho Diretivo
da Abrafarma, Francisco Deusmar de
Queirós, destacou a importância das farmácias para desafogar os postos de saúde. “A atividade varejista há muito tempo deixou de ser somente a venda, ela
tem papel relevante na vida social. A Revolução Silenciosa (referindo-se à oferta
de serviços clínicos nas lojas) vai aliviar
os serviços de saúde pública”, afirmou.
Outro desafio que tem merecido a
atenção da Anvisa, segundo Barbosa, é a
facilitação dos processos de registro de
medicamentos. Atualmente, são necessários seis a sete anos para que o medicamento obtenha um registro, com um
período adicional para desenvolver um
produto e pô-lo no mercado. O dirigente informou que, até o fim do ano, será
posta em prática uma série de ações de
simplificação dos processos. “A popula-

Jarbas Barbosa

Fotos: Kleber Marques

O médico Jarbas Barbosa,
diretor-presidente
da Anvisa, mostra os
desafios em busca de
regras mais claras

Estudo da abrafarma, elaborado pela Close-Up International,
mostra que há um potencial enorme de vacinação nas cerca de 70
mil farmácias brasileiras. Caso
a imunização seja liberada para
a rede varejista, US$ 2,7 bilhões
poderão ser movimentados anualmente. O potencial do mercado
privado de vacinas é de 28 milhões
de pessoas, sendo 22,3 milhões
das classes A e B, com idades entre 11 e 59 anos, e 5,7 milhões, das
classes C, D e E, de trabalhadores
de grandes empresas.
O valor gasto pelo setor público
com imunização em 33.148 postos
foi de aproximadamente US$ 777
milhões em 2015. No setor privado, no mesmo ano, o valor gasto
nas 700 clínicas privadas que aplicam vacinas foi de US$ 340 milhões. Na rede pública, brasileiros
de 11 a 59 anos de idade estão fora
do radar de atuação. Em países
como África do Sul, Argentina, Canadá, Estados Unidos e Portugal, a
vacinação já é uma prática comum
entre os farmacêuticos.

rastreabilidade
A Lei de Rastreabilidade de Medicamento
(11.903/2009) e a RDC 54/2013 também foram
citadas pelo diretor-presidente da Anvisa, que
pretende fazer modificações na regulamentação. “Qual o interesse sanitário em saber que
houve uma venda de um determinado medicamento há três segundos? Só vai provocar mais
custo para as farmácias”, questionou, referindose à exigência prevista na RDC 54 de informar
vendas em tempo real. Barbosa considera inadequado também o fato de apenas um farmacêutico poder gerenciar os dados de remédios
controlados numa farmácia, como ocorre hoje
no Sistema Nacional de Medicamentos Controlados (SNGPC).
Varejistas presentes à sua apresentação o
convidaram a levar técnicos da Anvisa para
acompanhar a venda de remédios controlados
nas farmácias e aferir a burocracia exigida por
esse processo. Barbosa relatou que o processo
de regulamentação da rastreabilidade vai ser
discutido amplamente com a sociedade. O prazo de três anos para a implementação da rastreabilidade também foi criticado. Nos Estados
Unidos, esse prazo foi de dez anos.
Os varejistas aproveitaram a oportunidade
para pleitear a liberação de compra entre distribuidores e a devolução das taxas de registro
na Anvisa cobradas com reajuste de cerca de
300%. Foram 16 anos sem mudança no valor. A
Abrafarma entrou com um mandado de segurança e obteve um reajuste limitado a 50%.
A Anvisa deve fazer a devolução dos valores
pagos a mais. O dirigente da agência tem atuado de maneira satisfatória, na opinião do setor farmacêutico. “A entidade é chamada para
participar de reuniões e discussões com Jarbas
Barbosa, que sempre demonstra transparência
e disposição para o diálogo”, pontua o presidente-executivo Sérgio Mena Barreto.

Revista excelência abrafarma

45

ABrAFArMA FUtUre treNDs | reDeFININDo o FUtUro Do VAreJo

atendimento em seis letras

alguns exemplos
dessa estratégia
na prátiCa

C

Alterações na urbanização, estilo de vida e envelhecimento
populacional reforçam atenção para a importância da experiência
na oferta de serviços

E

m um mundo em constante mudança,
os responsáveis pelo varejo devem estar
atentos a transformações relacionadas a
urbanização, envelhecimento e bem-estar
da população. A dica foi dada por Dave Marcotte,
vice-presidente sênior da Kantar Retail.
Segundo o especialista, as pessoas estão se
distanciando dos grandes centros urbanos, optando por viver nas periferias, onde podem ter
uma vida mais tranquila, ter um quintal e assim,
evitar congestionamentos das ruas e rodovias. A
população está envelhecendo, mas não quer ser
tratada como tal. No entanto, lojas e profissionais farmacêuticos precisam se adaptar para melhor atendê-la.
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diante disso, seis letrinhas devem ser sempre
lembradas pelos varejistas para que seu negócio
satisfaça as necessidades de seus clientes: Clever
1. Conveniência (localidade)
2. lealdade (consumidor)
3. experiência (relacionamento)
4. valor
5. execução (cadeia de abastecimento)
6. roi (retorno sobre investimento)

Kleber Marques

l
“A população está
envelhecendo, mas
não quer ser tratada
como tal”

e

dave Marcotte

É importante o varejista analisar o que tem feito em seu negócio em
relação a esses tópicos. Segundo Marcotte, o empresário pode fazer perguntas como: “Será que estou dando recompensa correta para o cliente voltar?
Minhas categorias são práticas para se comprar? São acessíveis em diversos
canais, para diversos tipos de shoppers? Criei uma atmosfera de confiança
com os clientes por meio da experiência?”.
Marcílio Pousada, do grupo Raia Drogasil; e Modesto Carvalho de Araujo
Neto, da Drogaria Araujo, concordam com Marcotte. “Nas visitas técnicas
que fiz aos Estados Unidos, percebi que, nas cidades com trânsito caótico,
os consumidores resolvem muitos assuntos nas farmácias. É onde elas encontram vários serviços, como os bancários, adquirem alimentos, itens de
higiene e limpeza, além de remédios. Este é o caminho”, avalia Araujo. “O
mercado brasileiro já está neste rumo. O cliente busca conveniência, quer ser
atendido com eficiência, continuar a tomar o remédio e ser bem atendido.
Mais do que uma compra, é uma experiência”, observa.

V
E
R

Conveniência: quando um consumidor vai a uma Starbucks, ele
vai gastar mais tempo e mais dinheiro do que se fosse a uma cafeteria comum. Mas ele vai atrás
também de emoção. O preço
torna-se menos importante. O
emocional é despertado dentro
da loja. A conveniência é também
interagir com o smartphone para
adquirir bens ou serviços.
Lealdade: significa que há
clientes que dão lucro e que
se faz algo para ele gastar
mais. Marcotte cita exemplos
como clubes de bebês, conexão de consumidores com comidas mais saudáveis ou com
saúde e beleza.
Experiência: os consumidores esperam a melhor experiência dentro das lojas (mais beleza, mais limpeza) para passar
mais tempo e gastar mais.
Valor: os clientes percebem o
valor da loja. É a loja como um
todo. É a experiência, o preço.
Execução: como proporcionar o serviço de saúde na farmácia? O espaço para consultas clínicas é mais uma opção.
ROI: retorno sobre o investimento.
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o que vem por aí?

Segundo a PwC, 42,5% da população está
disposta a receber cuidados de novas formas (veja quadro 2). Os consumidores mais
exigentes e demandantes estão abrindo as
portas para novos prestadores de serviços
de cuidados de saúde. Eles estão dispostos
a confiar em empresas não tradicionais. No
Reino Unido, 87% dos pacientes confiam no
conselho de farmacêuticos.
Pinger destacou ainda que o mercado de
serviços de telemedicina tem crescido fortemente. A expectativa é de que, em 2020, haja
um sistema totalmente digitalizado com o
uso de provedores e aplicativos. É a população
assumindo o controle da gestão de sua saúde.

MoviMEnTo do MERCado dE BEM-ESTaR
PoR CaTEGoRiaS

Mercado global de nutrição
US$ 391 bi

Equipamentos e acessórios esportivos
US$ 236,5 bi

Indústria de perda de peso
US$ 595 bi

Aplicativos de saúde
US$ 8,02 bi

Medicina alternativa
US$ 114 bi

Turismo médico
US$ 48 bi

Dispositivos usáveis
US$ 3,1 bi

Telemedicina
US$ 19,5 bi

Indústria fitness
US$ 78,4 bi

Kleber Marques

Fonte: PwC

s Markus Pinger destacou também o crescimento sólido do mercado de medicamentos genéricos

Especialista indica
mudanças econômicas
e comportamentais
que mais influem nos
cuidados com a saúde

T

endências e perspectivas globais na
área de saúde foram apresentadas
pelo especialista alemão Markus
Pinger, atual executivo de Global
Trade da Sanofi. Segundo suas análises, as
empresas precisam diversificar seus negócios
para além dos mercados farmacêuticos tradicionais para compensar a quebra de vendas
e de lucro. Muitos países têm enfrentado
reduções drásticas nos gastos com cuidados
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de saúde desde 2010. Isso tem sido feito por
meio da transferência de custos para o paciente e aumento da utilização de genéricos,
entre outros fatores.
O mercado de genéricos é o que avança
em ritmo mais vertiginoso. A IMS Saúde projeta que as vendas desse segmento em todo o
mundo cresçam cerca de 10% de 2013 a 2018,
enquanto as vendas totais devem aumentar
aproximadamente 6%. O mercado de medicamentos isentos de prescrição (MIPs) também segue uma curva de crescimento.
O ritmo de consolidação do varejo farmacêutico em todo o mundo tem sido muito
intenso, em especial pelas ações da Boots e
da Walgreens, que juntas detêm 13 mil lojas.
“No Brasil, o processo de crescimento também tem sido rápido e deve continuar nessa
toada principalmente pela inovação de oferta

de produtos e serviços integrados”, explica Pinger. Pela pressão da indústria, de varejistas, de
empresas de logística e pelo fortalecimento de
novos canais como o de vendas on-line, Pinger
aposta no fim do atacado como ele é. O atacado está operando com lucratividade muito
baixa, ao redor de 2%, e deve sofrer mudanças,
como a ampliação dos negócios.
O especialista acredita que alterações no
comportamento da população também devem inﬂuenciar o mercado. Segundo dados
da Organização Mundial da Saúde (OMS),
houve uma redução de 6% no número de
sedentários entre 2008 e 2015. Uma pesquisa da PwC indica que o mercado global
de bem-estar movimenta anualmente US$
1,49 trilhão (veja o quadro 1). Além disso,
70% dos pacientes querem ter decisão final sobre o medicamento que vão tomar.

MaiS PESSoaS ESTÃo diSPoSTaS a
RECEBER CuidadoS dE novaS foRMaS
“No Brasil, o processo
de crescimento também
tem sido rápido e deve
continuar nessa toada
principalmente pela
inovação de oferta de
produtos e serviços
integrados"
Markus Pinger

49,1%

42,6%

48,3%

36,7%

Ter uma ferida
ou machucado
tratados em clínica
ou farmácia.

Ter pontos ou curativos
retirados em clínica ou
farmácia.

43,6%

Fonte: PwC

Fazer um eletrocardiograma
em casa usando aparelhos
conectados a telefone e
os resultados enviados
remotamente para o médico.

Ter um marca-passo
ou desfibrilador
conferido pelo médico
remotamente sem fio.

Quimioterapia
em casa

34,4%

Fazer ressonância
magnética em
clínica ou farmácia
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inovação na
palma da mão

Com o auxílio do médico,
enfermeira ou profissional,
o cliente define os exames e
imprime um comprovante

1piC
A 1PIC desenvolveu um serviço de teste laboratorial remoto (TLR) que pode ser
feito em farmácias. São cerca de 60 exames, entre os quais o teste de coagulação, dengue, hepatite C, PSA
e hemograma. A coleta é feita na farmácia e o material, enviado ao
laboratório da 1PIC. O laudo é encaminhado em até 20 minutos
para impressão ou por E-mail ou SMS para o paciente ou para o
médico. A plataforma mantém o resultado do exame e gera dados
estratégicos para a gestão da farmácia. A ferramenta pode ajudar
a fidelizar o cliente à loja.

Star-tups criam
aplicativos, dispositivos
e plataformas que vão
revolucionar a relação do
ser humano com a saúde

dr. CuCo
A ferramenta Dr. Cuco também
poderá auxiliar na fidelização de
clientes às farmácias, tendo como objetivo o engajamento do
paciente em tratamentos médicos. Atualmente, menos de 30%
das prescrições médicas são seguidas corretamente. O paciente,
por meio do aplicativo, recebe lembretes para tomar medicamentos e cumprir compromissos relacionados ao seu tratamento médico. O aplicativo concede ao paciente que está seguindo
o medicamento pontos que, acumulados, geram benefícios à sua
saúde e a seu bem-estar, tais como descontos em farmácias ou
academias.
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L

etra da prescrição ilegível, falta de
adesão ao tratamento e demora
para marcar exames são alguns dos
problemas que atrapalham a saúde
dos brasileiros e podem ser resolvidos num
clique ou num toque na tela do smartphone.
Durante a Abrafarma Future Trends,
start-ups auxiliadas pela empresa Innovister expuseram suas inovações para
melhorar a saúde e mudar a relação do
homem com ela.
São plataformas, aplicativos e dispositivos que permitem realizar testes laboratoriais de modo remoto em farmácias,
engajam e monitoram pacientes em tratamentos médicos, gerenciam e organizam medicamentos.
Além disso, emitem lembretes para
que o paciente tome o remédio e ainda
acumule pontos para trocar por produtos ou descontos na farmácia em que ele
é cadastrado.

Já na sala de coleta, o profissional
credenciado pela 1PIC faz uso do
sistema e realiza a coleta do sangue com
o auxílio das tecnologías específicas

We Care
O We Care auxilia o paciente a não esquecer de tomar o remédio e não fazê-lo de forma errada. É essencial para quem tem muitos
medicamentos a ser ministrados durante o dia,
em diferentes horários. O dispositivo traz todos os remédios que devem ser ingeridos num determinado dia,
em uma mesma embalagem, mas separados conforme o período
do dia em que deve ser utilizado. Pode auxiliar as farmácias a monitorar o retorno do paciente, a aprimorar a gestão de estoque e
gerar valor ao consumidor.

O resultado da coleta é
conferido no laboratório da
1PIC e o laudo é gerado após
conferência e validação

Em até 20 minutos, o laudo é
disponibilizado para impressão ou
envio via E-mail ou SMS (para o
paciente ou para o médico)

saÚde Controle
A plataforma Saúde Controle reúne todas as informações médicas de um indivíduo. Armazena o histórico de saúde, todos
os resultados de exames, permite o envio
on-line dessas informações ao seu médico, tem alertas para lembrar de
tomar medicamentos e lembrete de consultas médicas agendadas. A
plataforma também facilita a captura e o armazenamento de prescrições médicas, receitas de vacinas e medicamentos. A Saúde Controle
oferece descontos nos preços de medicamentos nas redes credenciadas
de farmácia. Esses descontos variam de 8% a 55% em mais de 14 mil
produtos cadastrados. Outra funcionalidade é o serviço de busca por
geolocalização das farmácias que integram o programa.
memed
Com mais de 38 milhões de prescrições médicas redigidas mensalmente no
Brasil, o risco de que elas contenham ou gerem erros é de 75%, segundo
estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS). Para garantir melhor
entendimento entre os farmacêuticos e evitar que a população tome
medicamentos errados, a Memed desenvolveu uma plataforma de
prescrição eletrônica gratuita para médicos. Por meio dela, os profissionais da saúde têm acesso a mais de 20 mil medicamentos disponíveis
no mercado farmacêutico brasileiro. A empresa está desenvolvendo a
possibilidade de o paciente receber a prescrição por SMS. Usando a geolocalização, poderá comprar digitalmente o medicamento.
Carenet longevitY
A Carenet Longevity é um integrador de plataformas de dados de saúde. Permite o compartilhamento de
diversas informações do usuário com médicos e cuidadores por meio
de aplicativos. Atualmente, tem como foco duas aplicações: a empresa de home care para gestão de doenças crônicas e de hospitalização
e o serviço de prevenção por meio de programa de saúde corporativa,
check-ups executivos e ensaios clínicos.

s Empreendedores apresentaram apps que permitem, por exemplo, realizar testes remotos em farmácias
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Como conquistar o shopper
“Os pontos de venda
estão mais completos.
Não necessariamente
melhores"

A consultora Kita
Mastopietro, da MC15
Consultoria, dá dicas
de como vender mais e
melhor nas farmácias
e conquistar de vez o
cliente

Kita Mastopietro
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C

onhecer bem o shopper (pessoa
com poder de decisão de compra) pode garantir ao varejista
venda superior à planejada. Essa
premissa foi traduzida em números pela
MC15 Consultoria, por meio de um levantamento com shoppers de antialérgicos apresentado pela consultora Kita
Mastopietro. A amostra da pesquisa foi
constituída por mulheres de 42 anos, casadas, com filhos, economicamente ativas,
ensino médio completo e pertencentes às
classes B e C.
Do total de shoppers entrevistadas,
64% foram à farmácia comprar um antialérgico, e 36% adquiriram o mesmo
item e levaram outros também. Ainda
segundo a pesquisa, 76% recompraram
o produto, sendo 66% para uso próprio e
34% para outros consumidores. A compra
de antialérgico é planejada por 99% das
pessoas, enquanto 76% afirmaram que,
se não encontrassem o produto planejado, iriam procurá-lo em outra loja. “Mas,
mesmo sendo fiéis à marca, as shoppers
receberam a oferta para trocar de marca.
Por que oferecer um genérico?”, questiona Kita. Ela sugere que, nesses casos de
fidelidade, o ideal é oferecer algum item
integrado, como lenço de papel.

s Especialista ressaltou importância da sinalização para assegurar estímulos mais rápidos para a compra

Kita lembra que, se o antialérgico estiver fora do balcão, ele
deve estar visível e ser facilmente encontrado. Também não
deve haver ruptura, com risco de perder a venda do medicamento e de outros produtos que estariam na mesma cesta.
Outros detalhes devem ser observados e mais bem trabalhados nos pontos de venda. O shopper quer encontrar os produtos com facilidade. Dessa forma, é preciso que o PDV ofereça
sinalização eficaz, organização clara, exposição didática e informação competente na seção, na embalagem e no atendimento.
“Os clientes precisam de sinalização e estímulos rápidos para
a compra. As informações devem ser compreensíveis. Poucos
sabem o que são hepatoprotetores”, ressalta Kita.
Também é interessante saber como o shopper define algumas categorias. Geralmente, ele entende a categoria pelo objetivo. Por isso é importante ter um entendimento dos sintomas.
“Outro motivo para que as informações sejam claras é o envelhecimento da população e a consequente debilidade da visão
para leitura de letras miúdas em embalagens”, complementa.
Há mais um assunto que deve ser considerado: a facilidade de acesso a itens que podem constranger. Kita recomenda
que produtos como fralda geriátrica sejam dispostos em local
acessível para o cliente, de maneira que ele não necessite de
auxílio para pegar um pacote que esteja no alto da gôndola,
por exemplo.
Na opinião de Kita, a sinalização nas farmácias instaladas no
Brasil ainda requer melhorias. Há falta de exposição mais clara
dos produtos e de organização. “Os pontos de venda estão mais
completos. Não necessariamente melhores”, disse a consultora.

o que o shopper quer?

Requisitos básicos, necessários, ainda que não suficientes!
• Sortimento adequado
• Local limpo
• Preço justo
• Atendimento cordial e eficiente
Destaque: "Compro o que
eu preciso"

Como a loja pode se diferenciar?
A cereja do bolo! Surpreenda-me!

• Uma boa "experiência de
compra"
• Um serviço...
• Uma vantagem financeira...
• Um aprendizado...
Destaque: "Além de comprar...
aprendi, conquistei, recebi"

o que mais o pdv pode oferecer?
Fundamentais e nem sempre presentes!

• Exposição didática (segmentação)
• Sinalização eficiente (fácil
navegação)

• Organização clara (soluções
integradas)

• Informação competente (na seção,
na embalagem e no atendimento)

Destaque:"Encontro fácil o que eu preciso"
Ela observa outro detalhe: se não houver melhores soluções
no autosserviço, isso vai sobrecarregar o atendimento. Haverá
sobreposição de função. “O produto deve se mostrar sozinho
no autosserviço. A categoria higiene e beleza poderia ser mais
bem trabalhada. Os consumidores começam a entender que
xampu, condicionador e pente podem ser comprados juntos.”
A consultora afirmou também que a tecnologia tirou o tempo dos clientes para olhar vitrines e check-outs, o que dificulta
a tentativa de cada loja de se diferenciar. Nesse caso, devem
ser adotadas medidas que surpreendam o shopper. “Algo que
permita ao cliente dizer que, além de comprar de maneira fácil,
aprendeu, conquistou e recebeu algo que não esperava. Mais
do que uma compra, é uma experiência”, conclui.
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Big Data, o seu maior aliado
A solução é capaz de revolucionar o jeito com que você conduz o seu negócio

C

ada vez mais o termo Big Data tem sido falado e usado
pelas empresas como um aliado para dinamizar os negócios. Segundo Adriano Araújo, diretor geral da Symphony
EYC no Brasil, 90% dos dados disponíveis mundialmente
foram gerados nos últimos dois anos. São informações de todos
os tipos: como pagou, se parcelou, se foi à vista, de mídias sociais.
Todos deixam rastros digitais valiosos.
Por outro lado, a tecnologia apresenta valor cada vez mais
acessível, e novas formas de interagir com esses dados estão
sendo desenvolvidas. “Se você mostrar uma base de clientes
que abandonaram sua loja, o computador, por meio da inteligência artificial (learning machine), vai indicar quais os potenciais clientes a saírem também”, exemplifica.
As aplicações do Big Data são as mais variadas e norteiam as
principais decisões do varejo. Segundo um estudo da McKinsey,
com o Big Data, um varejista pode aumentar a margem operacional de sua empresa em 60%, levando em consideração quatro
itens estratégicos – preço, promoção, produto e personalização.

Produto
Para ajudar a escolher o mix de produtos que devem ser comercializados no
ponto de venda, o Big Data é essencial.
Ele pode trazer ganhos significativos na
otimização de sortimento e espaço.
Três grandes ganhos:
1º - Processar uma série de variáveis
de forma eficaz
2º - Entendimento das diferenças entre as lojas do ponto de vista do cliente
3º - Entender de forma científica um
conceito-chave na definição do sortimento: o conceito de Demanda Transferível, que é a fidelidade ao produto
com a interação do produto

Preço
Há uma baixa correlação entre “ser mais barato” e “ser percebido como mais barato”. É preciso identificar quais produtos
são importantes para os clientes e oferecê-los com preço baixo. “Conceda preço baixo para quem quer preço baixo”, relata
Araújo. Essa estratégia pode aumentar as vendas, melhorar a
percepção de preço e a fidelidade de clientes.
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O conjunto de produtos de uma loja
será determinado pelo perfil dos clientes.
É normal haver uma farmácia em área de
classe baixa com clientes da classe alta.
Tudo isso é levado em conta.

Kleber Marques

Promoção
De acordo com Araújo, entre 40% e 60% das promoções não
funcionam. Soluções do Big Data podem ajudar a entender melhor os efeitos de uma promoção e qual seu resultado sobre as
vendas. Mas devem ser analisados também os efeitos indiretos
medidos com base nos dados dos clientes. Quando uma loja organiza uma promoção agressiva, em que há mais troca e mais
antecipação de compra, talvez o impacto geral da promoção seja
menor em comparação ao de uma promoção menos agressiva. O
Big Data mede também o comportamento dos clientes para entender os efeitos de promoções sobre eles e para categorizá-los.
Serve ainda para verificar o impacto na receita, nas margens e

orientar o varejista a decidir se deve continuar, revisar ou não pôr em prática um
determinado tipo de oferta.

s Araújo: “sem apoio do Big Data, de 40 a 60% das promoções não funcionam”

Personalização
Por meio do Big Data é possível comunicar promoções de forma individualizada. Araújo citou um caso real: para um determinado varejista, cliente da Symphony
EYC, foram enviadas 3 milhões de malas
diretas e 99% dos clientes receberam uma
combinação de ofertas única. As ofertas
foram enviadas pelo melhor canal para se
comunicar com o cliente (correio, E-mail,
SMS, mídia social). Se ele não respondia
por algum dos meios, o material era enviado por outro. O resultado dessa estratégia de marketing foi um incremento de

0,9% nas vendas. Apesar da expansão do meio digital, o melhor caminho para esse tipo
de promoção ainda é o papel. “Recebemos de 200 a 300 E-mails por dia, inclusive contas. Mas, quando enviamos uma oferta impressa para o cliente, o efeito gerado é surpreendente”, assegura. Araújo também enfatiza que o retorno ao investir em um cliente
dentro da loja é sete vezes superior ao que é obtido entre os que estão na concorrência.

Resumindo
Preço
4 Percepção de preço e competitividade
4 Foque nos produtos mais importantes para o cliente
(foco em preço)
promoção
4 40-60% das promoções não funcionam
4 É possível reduzir em 10% o investimento em promoções
sem impacto em vendas
produto
4 Diferenciação das lojas do ponto de vista do cliente
4 Importante entender a demanda transferível dos produtos
personalização
4 Big Data traz possibilidades infinitas de personalização
4 Foque nos seus melhores clientes
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networking para
bons negócios

“Você tem de encorajar
vozes divergentes.
Muitos não fazem
por temor. Se você é
franco, pode descobrir
esse lado oculto, os
chamados ativos ocultos.
Esses ativos podem
ser um talento, ideia
ou conhecimento não
utilizado ultimamente,
que está lá esquecido"

Consultor indica estratégias para incrementar o relacionamento e parcerias
de sucesso entre varejo e indústria

1

mentalidade de CresCimento
“É um relacionamento em que os envolvidos devem estar
plenamente abertos a transmitir e receber novas ideias. Se algo
dá errado, é preciso ser resiliente, maleável, ágil. Não ter medo
nem receio de quebrar paradigma”, afirma.

oS PonToS CEGoS
Não entender os
inﬂuenciadores

Não se
comunicar com
a diversidade

Não respeitar
as necessidades
dos outros

supervalorizar
seus ativos e
percepções

promover sua
ideia com
agressividade

blema. Várias descobertas têm surgido por meio das parcerias
com blogueiras, por exemplo. A indústria fala com as blogs de
maquiagem, que apresentam novas ideias e fazem os fabricantes
assimilar conhecimentos.

2

CoCriação
Esse conceito não consiste em dar uma ideia nova ao
cliente, mas o que ele quer. Os consumidores demandam soluções diferenciadas e os varejistas desejam encontrar produtos
que atraiam pessoas para suas lojas. “Quanto mais diferente
você for, melhor será sua relação de valor com os clientes.” Fazer junto e compartilhar o risco faz parte da cocriação. Estar
aberto para o fato de que alguém pode trazer uma ideia melhor, deixar o ego de lado, confiar na relação. Tudo pode ajudar
a resolver problemas da indústria no varejo.

3

perCepção inComum
Segundo Mack, o consumidor tem outra visão dos problemas, muitas vezes obscuros para a indústria e o varejo. A percepção incomum é a base de muitas relações bem-sucedidas.
Exercitar o por que? é de extrema importância. Quanto mais
você pergunta por que?, mais você chega à resolução de um pro-
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O

relacionamento de alto nível entre fabricantes e varejistas pode ser o ponto inicial de excelentes negócios.
A colaboração entre fornecedores e redes de farmácia
é capaz de impulsionar o crescimento das vendas
de forma surpreendente, superando a concorrência e deixando
clientes muito mais satisfeitos.
Mas como se relacionar para alcançar os objetivos almejados?
A avaliação foi feita pelo CEO da Mack Elevation Forum, Dan
Mack, que enumerou sete pontos que devem ser observados e
cultivados nos relacionamentos.

CoMPoRTaMEnToS
vEnCEdoRES
Clareza
excepcional

Ouvir com
atenção
Mentalidade
diagnóstica

4

alinhamento de Conduta
As empresas de ponta entendem que são um ecossistema e
sabem exatamente quem é seu parceiro. Tudo o que uma parte faz
complementa a outra. Para que isso aconteça, é necessária ousadia
na construção da confiança. “Dê a eles exatamente o que desejam.
Se der mais, não está dando o que foi pedido”, destaca Mack. Na
rede de produtos naturais e orgânicos Wholefoods, com 300 lojas
nos Estados Unidos, todos os produtos se encaixam com o perfil
do bairro/comunidade. “As pessoas entram no mercado e dizem:
‘Estou no Wholefoods e me sinto no céu’. Visitei farmácias no Brasil e elas não dão essa sensação”, adverte.

5

ganhar Com pouCo
Outra condição importante para bons relacionamentos
é ganhar com pouco. Não perder tempo com o que não im-

porta. Mack relatou que 1% das suas iniciativas gera 50% de
sua produtividade. “O desafio é encontrar esse 1%. Os grandes
relacionamentos acham.”

6

ativos oCultos
Também é essencial que, nos relacionamentos, o gestor
tenha consciência do que faz bem ou não e consiga fazer as
pessoas falarem a verdade para você. Quanto mais dinheiro e
poder uma pessoa tem, menos informação honesta ela receberá. “Você tem de encorajar vozes divergentes. Muitos não
fazem por temor. Se você é franco, pode descobrir esse lado
oculto, os chamados ativos ocultos. Esses ativos podem ser
um talento, ideia ou conhecimento não utilizado ultimamente,
que está lá esquecido”, realça Mack.

7

porção do Coração
Há quatro palavras que são as mais importantes no relacionamento entre indústria e varejo: “O que você acha?”. Também
é essencial a pergunta “Por que?”. E ouvir o outro é o mais importante para fazer um bom negócio. É aí que entra a emoção.
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No entendimento
de Clancy, as
farmácias brasileiras
precisam avaliar três
oportunidades:

s Brian Clancy alertou para a carência de canais digitais eficientes nas redes

s Público teve acesso a casos de sucesso na abordagem do paciente em grandes redes norte-americanas

Revolução digital
a serviço da saúde

Aplicativos, vestíveis e telemedicina têm sido usados cada vez mais por uma
população ávida por dados relacionados à saúde e melhorias no acesso à
assistência médica

U

ma ampla revolução na saúde está ocorrendo graças à
tecnologia e à busca da população por informações relacionadas à saúde e por melhorias na experiência da assistência médica. Aplicativos, Big Data, comércio eletrônico,
vestíveis, telemedicina ganham espaço na rotina dos consumidores
e exigem adaptação rápida e permanente do mundo corporativo.
“Já existem 165 mil aplicativos de saúde, milhões de páginas de
conteúdo. No entanto, encontrar um bom aplicativo de diabetes,
apesar de haver muitos, representa uma difícil missão”, menciona
Brian Clancy, gerente sênior de produto da IMS Health.
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Clancy explicou que as redes de farmácia estão revolucionando a
saúde digital para “tratar o paciente de modo singular”. Um exemplo
é a CVS Pharmacy, que aposta em alternativas como o laboratório The
Digital Innovation Lab, em Boston (EUA), em que atuam 200 profissionais em tempo integral.
A gigante Walgreens também abraçou a saúde digital e lançou um
aplicativo de reposição de medicamentos. O paciente efetua o pedido e ainda pode conversar com os farmacêuticos. Ele deve retirar o
remédio na loja em uma hora e só desperdiça, efetivamente, o tempo
de deslocamento até a farmácia.

Os resultados são notórios. O app registra 55 milhões de downloads e já concentra
40% dos pedidos de reposição on-line. O
número de inscrições para mensagens de
texto ultrapassa 1 milhão e houve também
aumento no movimento da loja, com 5,3
milhões de visitas promovidas pelo aplicativo por semana.
A Walgreens também fornece um serviço de telessaúde por meio da ferramenta,
que impulsiona a ida às lojas e fornece consultas em vídeo/telefone por US$ 49, além
de conceder a receita que é mandada para
a farmácia onde ele vai adquirir o remédio,

agilizando o processo de início do tratamento. A oferta de recompensas é outra
medida adotada pela Walgreens para evitar que o paciente suspenda a medicação.
O cliente conecta seus dados clínicos com
o programa Balanced Rewards em troca de
pontos. Cerca de 1 milhão de pessoas já estão conectadas. A CVS Pharmacy mantém
o serviço Minute Clinic na própria loja, no
qual os enfermeiros podem fazer pequenos
diagnósticos em casos corriqueiros, como
faringite. A rede criou também um serviço
de telemedicina na farmácia para teleconferência entre médico, enfermeiro e paciente.

Motivar clientes a adotar Aplicativos de Saúde Móveis para
melhorar a adoção de medicamentos e fidelidade do cliente

?

problema: as farmácias brasileiras não têm um canal digital
• Os consumidores precisam esperar em filas para pegar os remédios e pagá-los e fazer
perguntas ao farmacêutico
• Perda de oportunidades de melhorar a adoção de medicamentos

!

Possíveis Soluções: introduzir aplicativos móveis com funcionalidade essencial
• Obter lembretes de tomar e repor medicamentos
• Programar reposições e fazer pagamento on-line para evitar filas longas nas lojas
• Tirar dúvidas com o farmacêutico sobre o medicamento
• Fornecer pontos de programa de fidelidade para comportamentos saudáveis

$

Possíveis benefícios do roi para a farmácia: melhoria na oportunidade de
receita
• Melhoria na adoção de medicamentos
• Melhoria na fidelidade do cliente

1

A maioria dos brasileiros
não fala inglês

Introduzir informações sobre saúde
on-line no mercado brasileiro. Firmar
parcerias com empresas de conteúdo
de saúde dos Estados Unidos, como
WebMD, Google e Mayo Clinic, para
desenvolver portais informativos de alta
qualidade para o consumidor brasileiro.

2

Brasileiro adora
smartphones

Motivar o uso de aplicativos de saúde
para melhorar a fidelização. Introduzir
aplicativos móveis para obter lembretes
de tomar e repor medicamentos, programar reposições e fazer pagamento on-line
para evitar longas filas nas lojas, fornecer
pontos de programa de fidelidade para
comportamentos saudáveis.

3

O brasileiro espera muito
por uma consulta médica

Introduzir serviços de telessaúde para melhorar o acesso e impulsionar visitas às farmácias. Trabalhar em parcerias com médicos para os serviços de telessaúde, que
devem ter um preço razoável de acordo
com a situação econômica dos brasileiros.
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Ruptura de estoques em duas visões
Compartilhamento de
dados pode ser uma
das soluções para
minimizar problemas
de ruptura nas lojas

Nível de ruptura nas redes
em todo o Brasil
11%

I
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Fotos: Kleber Marques

7%

ndústria e varejo precisam trabalhar
juntos para resolver a questão da ruptura nas farmácias. Não há apenas um
culpado, mas vários fatores para esse
problema que tem gerado perdas da ordem
de R$ 8 bilhões anuais, conforme estudo
da IMS Health. Outro levantamento, da
empresa de análise de mercado Close-Up,
identificou no decorrer de um ano, por
meio de uma amostra de produtos, uma
grande oportunidade em caso de redução
de ruptura dos itens analisados.
A Close-Up aferiu também que, entre
os produtos selecionados para o levantamento, há uma ruptura de 9% em unidades, sendo que o menor índice (7%) está
nos medicamentos isentos de prescrição
(MIPs). Os remédios sujeitos a prescrição
e os dermocosméticos registraram ruptura de 12% cada um. O índice aumenta nas farmácias instaladas no interior
(11%) quando comparado com o das lojas das capitais (9%). As redes associadas
à Abrafarma apresentam menor ruptura (7%) que a das demais (17%).
De acordo com Paulo Paiva, diretor
regional Latam da Close-Up, é preciso fazer com que a reposição dos itens
ocorra na mesma velocidade com que
o giro se dá no varejo. Ele sugeriu ainda outras formas de diminuir a ruptura,
como a conscientização de toda a cadeia e a mensuração e o monitoramento
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11%

contínuo dessa ruptura. É necessário que
produtos e lojas sejam definidos para
essa ação.
Além do volume de aproximadamente
R$ 8 bilhões em ruptura, de um total de
R$ 89 bilhões de vendas do canal farmácia, o estudo elaborado pela IMS Health
identificou que 28% das desistências de
compra de medicamentos ocorrem pela
falta do produto nas gôndolas. Quando
não encontram o medicamento, 79% das
pessoas procuram o item em outra loja,
14% o substituem por outro e 6% aguardam o produto chegar. “Com a ruptura,
não perdemos apenas a venda, mas podemos perder o cliente”, pontua Eugênio
Faganholo, consultor da Abrafarma.
Entre os 24 produtos analisados durante o primeiro semestre de 2016, a ruptura
média foi de 3,9 semanas, sendo que este

“É preciso
fazer com que
a reposição dos
itens ocorra na
mesma velocidade
com que o giro se
dá no varejo
Paulo Paiva

Centro-Oeste Nordeste

8%

Norte

9%

Sudeste

Sul

Sidney Clark

Fonte: Close-Up

índice tende a ser menor em pontos de
venda de maior porte. Em alguns PDVs,
esse número alcançou mais de seis semanas. As grandes redes apresentam nível de
ruptura inferior à média do mercado em
3,2 semanas.
Na opinião de Sidney Clark, líder do
time de consultoria da IMS Health, esse
cenário está associado a fatores como
falhas no fornecimento, baixos níveis
de estoque e/ou frequência de compra;
limitações de crédito e/ou relação comercial; alterações na demanda/comportamento. “O grande desafio é haver
colaboração entre varejo e indústria para
padronização e compartilhamento de
informações”, acredita.
Com poucas exceções, não existe no
Brasil a chamada cogestão de estoque do
varejo, o que possibilitaria à indústria verificar o estoque do seu produto em determinada loja ou rede, conferindo mais trans-

“O grande desafio é
haver colaboração
entre varejo e
indústria para
padronização e
compartilhamento
de informações"

parência aos dados. Em mercados maduros,
nos Estados Unidos e na Europa, a prática
de compartilhamento de informações entre
fornecedores e varejo já é uma realidade. O

alto custo do estoque no Brasil e a carga tributária são outros empecilhos. Para debater
mais o assunto, foi lançada a ideia de criação
de um comitê no âmbito da Abrafarma.
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Cinco erros na gestão
por categorias

Kleber Marques

1
2

s Para Rogério Lima, simples atenção a problemas básicos pode levar o canal farma a incrementar as vendas em até 20%

Especialista no assunto indica
o que não fazer para haver um
eficiente gerenciamento por
categorias nas farmácias
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A

preocupação do varejo com o processo de gerenciamento por categorias está em alta, mas muitos ainda não sabem como tirar proveito dessa estratégia e
aprimorar o atendimento ao cliente. De acordo com
o diretor de projetos Latam da Kantar Retail, Rogério Lima, a
simples atenção a problemas básicos pode ser suficiente para
que o canal farma incremente de 15 a 20% o ritmo das vendas.
O especialista elencou cinco erros comuns que devem ser banidos para viabilizar ações integradas entre indústria, varejo e
consumidor. São eles:

3
4
5

Ter foco na marca/produto em vez
de observar a categoria
É um grande erro dar importância apenas ao produto. Toda a
categoria deve ser observada. Esse detalhe pode ser preponderante para gerar ganhos na média de compra da rede de
farmácia e a torna menos dependente de uma única marca.

Trocar de share
É preciso pensar no crescimento de toda a categoria e não
apenas no produto para aumentar a “fatia da pizza”, o market
share. Há cerca de dez anos, houve o desenvolvimento da
categoria de dermocosméticos. Ela foi responsável por R$ 2,9
bilhões do movimento do varejo farmacêutico em março de
2016, de acordo com dados da consultoria IMS Health. Esse
montante representa 8% das vendas do período. Também é
importante implementar ações que contemplem toda a categoria. Dispor juntos produtos utilizados para o tratamento
dos cabelos – xampu, condicionador, creme de pentear e
pente –, por exemplo.
Atacar os consumidores existentes
em vez de conquistar novos
O conselho de Lima em relação aos clientes existentes
não é abandoná-los, mas fazê-los consumir itens de categorias que ele não costuma adquirir. Assim, essa categoria terá novos clientes e será ampliada. Impedir que
o consumidor abandone uma determinada categoria
também ajuda a expandi-la.

Ter foco no preço e não na geração
de valor
O objetivo deve ser sempre a geração de valor de uma
categoria e não apenas a criação de estratégias promocionais. A chamada comoditização de categoria deve ser
evitada. No entanto, se uma categoria está sendo criada, é possível idealizar alguma promoção para que essa
nova categoria seja apresentada.
Ter foco na agenda do fornecedor
e não na necessidade do
consumidor
A necessidade do consumidor vem em primeiro lugar.
Tudo deve ser feito para que ele seja o grande beneficiado. Entretanto, é importante manter uma parceria
estratégica entre a indústria e o varejo com a finalidade
de aumentar as vendas nas categorias e, dessa forma,
ajudar o varejista a ganhar mercado.

“Muita gente se preocupa
em treinar o funcionário
e depois perdê-lo para a
concorrência. Mas é um
risco que se corre"
Rogério Lima

Para evitar essas falhas, é importante que todos da
empresa estejam engajados. Lima afirmou que o preparo
do time é essencial para ajudar no crescimento de uma
categoria. “Muita gente se preocupa em treinar o funcionário e depois perdê-lo para a concorrência. Mas é um
risco que se corre.” O especialista também avalia que é
preciso pensar em toda a bagagem que o consumidor
tem ao chegar à frente de uma gôndola para comprar
um produto. Quais marcas ele conhece? Como ele percorre os corredores da loja em busca de um item? Qual
é a influência digital que ele tem? São mínimos detalhes
que podem levar a máximos resultados.
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Uma questão
de estilo de vida

U

ma cidade inteira mobilizada para alcançar
um único objetivo: ampliar a qualidade de
vida da população por meio de uma vida
com mais movimento e melhores escolhas
na alimentação. Este é o desafio do professor e educador físico Márcio Atalla para os cerca de 50 mil habitantes de Jaguariúna, cidade a 130 quilômetros da
capital paulista.
De junho a dezembro de 2016, a população local
recebeu, do professor e de sua equipe, informações
para combater o sedentarismo e absorver um novo
padrão de vida. Estão incluídas avaliações laboratoriais dos participantes, por meio de exames de sangue, circunferência abdominal, Índice de Massa Corporal (IMC), pressão arterial, nível de atividade física,
padrão alimentar e estado de saúde da população no
início e fim do projeto. A meta é reduzir em 15% o
peso da população de Jaguariúna e em 15% o gasto
anual da saúde pública. Cerca de 7 mil pessoas inscreveram-se no programa.
Segundo Atalla, o que mais influencia na saúde é o
estilo de vida (veja quadro 2). A doença que mais afeta
a população é a hipertensão. Para combatê-la, exercício físico. Em seguida, está o câncer, causado, entre
outros fatores, por sedentarismo e peso. Logo depois,
diabetes, ansiedade e estresse, que igualmente têm a
atividade física como aliada para combatê-las. Andar é
a atividade mais simples e acessível para quem deseja
melhor qualidade de vida e prevenir doenças. Mas o
sedentarismo tem tomado conta das pessoas. No fim
da década de 80, um brasileiro caminhava em média
10 mil passos por dia. Atualmente, essa média é de 2,2
mil passos. Grande parte dessa queda está relacionada

64

Revista Excelência Abrafarma

Nível

Doenças

Percentual
investido pelo
governo

Medicina
Terciária

Que exigem
internação

63%

Medicina
Secundária

Crônicas, diabetes,
pressão alta

30%

Medicina
Primária

Maioria da
população

não há
investimento *

com o meio ambiente e com as tecnologias que nos tornam mais sedentários. São 300 calorias que deixam de ser gastas por dia.
Há duas formas de ajudar uma pessoa a vencer o sedentarismo. “Uma
delas é dar vantagens e a outra, mudar o meio ambiente. Um misto dos
dois modelos está sendo usado em Jaguariúna”, informou Atalla.
A atividade física é fundamental, mas nem 15% da população consegue praticá-la. Essas pessoas saem do nível da medicina primária (veja
quadro acima) e vão para a secundária. Para elas não avançarem para a
terciária, é preciso haver controle das doenças. Monitorá-las é importante também para não onerar mais a saúde. Atalla também falou sobre
a importância de comer bem. “Para uma boa alimentação, e isso todos
podem seguir, basta que 70% dos produtos sejam provenientes da natureza. Dessa forma, você estará ingerindo mais fibras, menos açúcar,
menos sal e menos gordura em comparação com produtos industrializados”, analisa.
De cada dez pessoas que investem em dietas, nove fracassam depois
de um ano, sendo que seis aumentam de peso. Por isso é importante ter
movimento. Em cerca de 30 anos, o percentual de obesos quase tripli-

Kleber Marques

O educador físico Márcio Atalla destaca projeto no interior paulista para
reduzir em 15% o gasto com saúde pública e o peso da população local

“A sua saúde não é
só sua. Todo mundo
paga. A nossa saúde
é cara. Todo mundo
paga o preço"
Márcio Atalla

Influências na saúde
20%

Genética familiar

20%

Meio ambiente

10%

Assistência médica
cou no Brasil. Passou de 13,9% na década de 80 para
57%. De cada cinco crianças brasileiras, quatro são
sedentárias. “A sua saúde não é só sua. Todo mundo
paga. A nossa saúde é cara. Todo mundo paga o preço”, constata Atalla.

50%

Estilo de vida
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Redes anunciam estratégia para indústria
Walmart Brasil

Drogaria Mais Econômica

Farmácia Santa Lúcia

A Nossa Drogaria

Redepharma
Drogão Super

Drogaria São Bento

Drogaria Araujo

Extrafarma

Farmácia Permanente
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Farmácias Vale Verde

Drogaria Minas-Brasil

Panvel Farmácias

Farma Ponte

Farmácias Pague Menos

Grupo DPSP

Drogaria Venancio

Farmácias Nissei

Drogasmil e Farmalife

Rede Drogal

Raia Drogasil

Farmácia Indiana

Brasil Pharma

Drogaria FarmaBem

Drogaria Moderna
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varejistas endossam
formato do evento
A terceira edição do
congresso mobilizou o
setor em um contexto
econômico desafiador

“O congresso é essencial
para desenvolver o
relacionamento com
outras redes, incentivar
a troca de experiências e
apresentar a Vale Verde e
nosso trade marketing a
parceiros e fornecedores.
As palestras e fóruns
reuniram informações sobre
tendências e inovações que
podem se tornar planos de
ação na empresa”
ANA CAROLINA AUGUSTO
CORREA
Presidente executiva e
diretora comercial das
farmácias Vale Verde

A

terceira edição do congresso mobilizou o setor em um contexto
econômico desafiador. Para superar esse cenário, o networking torna-se ainda mais preponderante. Com esse
enfoque, as redes receberam, em reuniões
reservadas, parceiros e fornecedores estraté-

gicos. Foi a oportunidade para exporem seus
projetos e perspectivas. “O Future Trends
consolida-se como ferramental crucial para
sinalizar o futuro que já chegou, aproximando os principais atores do mercado”, observa Sérgio Mena Barreto, presidente-executivo da Abrafarma.

“O evento consolida-se cada vez mais como agente
transformador do mercado farmacêutico, além de uma
excelente plataforma para estabelecer relações de negócios”
IVAN ENGEL
diretor comercial da drogasmil e farmalife

“O congresso ofereceu, em um novo formato, trilhas de
aprendizagem, atualização de conhecimentos em temas essenciais
para os nossos negócios e para o desenvolvimento das redes
associadas. Como protagonista, a sessão Encontre o Varejista
permitiu que as empresas se comunicassem com o mercado e
com os fornecedores, em que tivemos a oportunidade de expor
nossa estratégia. Todos ganharam, e, certamente, estaremos mais
próximos para novos negócios no decorrer de 2017”
HAYATO TAKEDA
sócio-diretor da drogaria farmaBem

“Mais uma vez, o varejo farmacêutico, em sintonia com a
indústria e o atacado, dá uma lição de como se antecipar
para os desafios do futuro. Os debates provocam reflexões
e condicionam o empresário a antecipar-se às tendências,
criando oportunidades. O que de melhor acontece nos
mercados maduros está se tornando realidade graças ao
empenho desse time de empreendedores”
FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS
Presidente do conselho das farmácias Pague Menos
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“A cada ano que passa,
o congresso consolida
a condição de maior
evento do mercado de
medicamentos do país.
Neste ano, o novo espaço
fez a diferença, tornando o
evento mais coeso e visível.
E não podemos deixar de
destacar a sessão Encontre
o Varejista, que realmente é
o grande impulsionador do
Future Trends. O conteúdo
foi incrível!”
LEANDRO PEREIRA
diretor ﬁnanceiro da
a nossa drogaria

“Foi um evento completo
e que atendeu totalmente
às nossas expectativas,
especialmente por causa
da presença de executivos
diretamente responsáveis
pelas principais decisões de
suas empresas”
CAUÊ CARDOSO
Vice-presidente da
drogaria Mais econômica

“Trata-se do evento mais importante do setor, que
cumpriu novamente o objetivo de aproximar os
varejistas e as lideranças da indústria, para discutir
conjuntamente as oportunidades de negócios, a
implementação de planos e a busca de resultados
cada vez melhores para todos”
MODESTO CARVALHO DE ARAUJO NETO
Presidente da drogaria araujo

“O Future Trends mais
uma vez mesclou
assuntos fundamentais
relacionados à
operação diária,
entre os quais o
gerenciamento de
categoria e redução
do nível de faltas de
mercadoria em lojas,
bem como os números
atuais, as tendências
e a visão de futuro do
nosso segmento”
REINALDO MASSINI
diretor geral de farmácias da
Walmart Brasil

“A edição deste ano
foi a melhor de todas.
Entre os motivos está a
mudança do local dos
estandes de fornecedores
e parceiros, o que garantiu
mais interação entre
indústria e varejo. Além
disso, os temas foram
muito bem escolhidos e
assertivos. Outro destaque
foi a presença do diretorpresidente da Anvisa,
que abrilhantou o Future
Trends 2016”
VALTER MASCHIO
diretor geral da drogão super

“O Abrafarma Future Trends superou as edições dos anos
anteriores, aprimorou a integração entre os participantes e
trouxe para a realidade brasileira as tendências e inovações do
segmento farmacêutico. As palestras e os debates foram de
grande relevância”
ALINE PEREIRA FERNANDES DE SOUZA
diretora da drogaria Moderna

“Neste ano tivemos
espaço ampliado, e a
organização foi muito
feliz no convite aos
fornecedores, que
estavam focados em
áreas estratégicas,
podendo contribuir para
nosso negócio. Foram
também apresentadas
mais novidades, entre as
quais o Espaço da Saúde.
E as palestras realmente
contribuíram com
propostas e conteúdos
pertinentes para o setor”
SÉRGIO MAEOKA
diretor-presidente das
farmácias nissei

“O congresso alcançou as expectativas por possibilitar melhor aproximação com os fornecedores e
apresentação da empresa para os mesmos. A estrutura física, diferente da do ano anterior, manteve todo
o evento em um só andar e proporcionou muito mais dinamismo no contato com os profissionais”
LUCIANO GUEDES
diretor comercial da drogaria Minas-Brasil

“Mais um ano de evolução do
Future Trends, que atingiu um
novo patamar e se firmou como o
evento mais importante do setor
no Brasil”

“Mais um ano de sucesso! Este evento contribuiu para a
rede graças ao conhecimento obtido em palestras de alto
nível e no relacionamento com a indústria. O Encontre
o Varejista também representou uma oportunidade de
mostrar nossas estratégias e conseguir parceiros”

RODRIGO PIZZINATTO
diretor comercial e de marketing
da extrafarma

“Excelente congresso, sempre com
novidades, ótima estrutura e consolidado
como o maior do segmento no Brasil.
Por meio dele temos a oportunidade de
apresentar nossa empresa de maneira
dinâmica, abrir novas possibilidades
de negócios e, ao mesmo tempo, nos
atualizarmos com os palestrantes
convidados. Para nós, um evento completo”
IVAN TEIXEIRA
diretor comercial da farmácia Permanente

FLÁVIA FRANÇA
superintendente da drogaria são Bento

“Neste ano, com o novo formato, o
evento cresceu não só em número
de participantes e metros quadrados,
como em informações e ferramentas
de negócios. Foi a oportunidade
de estreitar relações entre varejo e
indústria, atualizar-se com as novidades
do mercado e conhecer novos
fornecedores”
MARCELO CANÇADO
diretor da Rede drogal
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“O evento proporcionou o encontro de diversos
líderes do segmento e o compartilhamento de boas
práticas e inovações no setor. Pudemos dividir
informações sobre nossa performance e planos para
o próximo ano com nossos parceiros de negócio.
Outra grande oportunidade é estar atento às mais
recentes tendências de consumo e conhecer mais
profundamente novos hábitos e necessidades de
nossos consumidores”
JÚLIO MOTTIN NETO
Presidente da Panvel farmácias

“O encontro foi muito positivo. O Future Trends é uma ótima
oportunidade para atualizações sobre o mercado, troca de
experiências e ideias que agregam valor ao negócio”

“Esta edição superou
todas as projeções.
As palestras
abordaram temas
interessantes e de
grande importância.
Uma excelente
oportunidade para
mostrar os resultados
apresentados”

ARMANDO AHMED
Presidente da drogaria Venancio

“Mais uma vez tivemos uma edição brilhante, que possibilitou
um encontro com executivos da indústria e a ampliação de
conhecimentos por meio dos temas tratados nas palestras”

ALEXANDRE MATTAR
diretor comercial da
farmácia Indiana

LUIZ MARCOS CARAMANTI
Presidente da farma Ponte

“Uma agenda com
excelente planejamento e
execução. Conseguimos
fazer todos os contatos,
conversar, discutir
projetos e alinhar
estratégias com os
nossos principais
parceiros comerciais,
além de estreitar
contatos com possíveis
parceiros. As palestras
apresentaram nível
altíssimo, tanto em
conteúdo como na
escolha dos conferentes”

“Graças ao contato com todo o canal farma, fizemos muitos
novos relacionamentos e aprofundamos as parcerias já
existentes. A expectativa é que colhamos os frutos nas nossas
ações de marketing em 2017”
NEILTON NEVES
diretor da Redepharma

“O Future Trends foi uma ótima iniciativa. Desde a primeira
edição, em 2014, não havia no Brasil um fórum para tratar
de temas exclusivos do varejo farmacêutico. A partir de
então, tornou-se um espaço de diálogo entre varejo e
indústria. É o momento de parar e pensar estrategicamente,
trocar informações e experiências valiosas para o setor.
Sem dúvida, uma grande contribuição para a inovação e o
sucesso do varejo farmacêutico no Brasil”

LEONARD VIGUINI
Gerente de compras da
farmácia santa lúcia
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EUGENIO DE ZAGOTTIS
Vice-presidente da Raia drogasil

“A cada edição, o Future
Trends aborda temas
fundamentais da atual
conjuntura, bem como
nos fornece uma visão
de futuro inovadora.
Com palestrantes
internacionais e
representantes de
órgãos reguladores,
traz discussões ricas
para o desenvolvimento
de nossas lojas e a
excelência no atendimento
aos nossos clientes”
PAULO GUALTIERI
Presidente da Brasil Pharma

“O congresso foi
bastante interessante
para promovermos a
interação entre os nossos
parceiros e executivos.
Percebemos que o Future
Trends vem ganhando
musculatura a cada ano
e o mostrando quanto
o segmento farma vem
se profissionalizando no
mercado nacional”
ROBERTO TAMASO
diretor comercial e de
marketing do Grupo dPsP

Cresce número
de expositores

O

Fornecedores reforçam relacionamento com estandes exclusivos

Abrafarma Future Trends reafirmou sua condição de espaço
ideal para geração de inputs entre varejistas e fabricantes.
Graças à ampliação do espaço disponível para o congresso,
o número de expositores mais que dobrou se comparado
com o da primeira edição. Sete áreas de inovação e 28 estandes foram
utilizados por grandes marcas para apresentar produtos e serviços

sob medida para o varejo farmacêutico. Estiveram presentes desde
indústrias de cosméticos, de medicamentos e grandes laboratórios,
até companhias especializadas nos segmentos infantil, alimentício e
de infraestrutura para pontos de venda, distribuídos em um mesmo
piso no pavilhão do Transamérica Expo Center. Confira um resumo
das novidades:

Biolab

Cimed

A Biolab, líder há anos em
prescrição de medicamentos
cardiológicos, participou pela
terceira vez do congresso.
Destacou a presença de produtos como o Aradois e Aradois-H da linha cardiologia,
o Stimulen Gel Amorfo de
suplementos e o Vasopril da
divisão dermatológica.
SAC • 0800 724 6522 • faleconosco@biolabfarma.com.br
• www.biolabfarma.com.br

A Cimed investiu em acolher
os visitantes e obter o máximo
de dados na construção de relacionamentos com seus stakeholders. Líder de mercado em
medicamentos de várias classes
terapêuticas, como Cimelide,
Loratamed e Sinvastamed, definiu o varejo farmacêutico como
um dos segmentos de maior potencial nos próximos 40 anos, devido à demanda reprimida.
Gerson de Souza, diretor comercial • (19) 98200-4455 / (11) 3544-7200
• www.grupocimed.com.br

Cristália

Dailus

Combatendo a dor há 45
anos, a Cristália está presente em 95% dos hospitais do
país e é a maior produtora
de anestésicos da América
Latina. Com forte investimento em P&D, trouxe ao
evento o Kollagenase, na
área dermo, uma patente exclusiva. Outros produtos de
referência contra dor são o Codeín, Tramadon e Dimorf.

Aos dez anos, a Dailus chegou ao evento com um catálogo composto de cerca
de 700 SKUs e fortes perspectivas de expansão. Com
o tema Soluções em PDV, a
marca simulou uma drogaria
e um camarim em seu espaço, uma forma de apresentar
seu conceito de flexibilidade
e adaptabilidade às necessidades, realidades e espaços disponíveis.

Elias Andraus, diretor da Divisão Farma • (11) 3723-6404 / (11) 98280-2505
• elias.andraus@cristalia.com.br • www.cristalia.com.br

Delma Prianti, comercial • (11) 2227-3333 / (11) 94737-9697
• delma@dailus.com.br • www.dailus.com.br
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Eurofarma

Exeltis

Donino Scherer Neto, Genéricos • (11) 99269-1405
• donino.neto@eurofarma.com.br • www.eurofarma.com.br

Sandro Ricca, diretor comercial • (11) 94548-4078 / (62) 3096-2700
• sandro.ricca@exeltis.com • www.exeltis.com

Fini

Flormel

Em sua terceira participação
no Abrafarma Future Trends,
a Eurofarma mobilizou uma
ampla equipe para estreitar
relacionamentos e expor os
planos para o fim de 2016 e
para 2017. Com lançamento
de genéricos previsto para breve, a marca defende que o mercado farmacêutico tem perspectivas muito
positivas com a normalização do quadro político e econômico.

A Fini participou do evento pela primeira vez com um resultado espetacular em tempo recorde. Com pouco
mais de 90 dias atuando no canal farma, já mantém parceria com 70% das
redes associadas à Abrafarma e atingiu
mais de 15 mil farmácias. Com sua linha
Natural Sweets de produtos funcionais
e saborosos, a marca impulsiona a relevância do segmento de bombonnière
dentro da conveniência das lojas.

Start-up espanhola com presença em 40 países, a Exeltis estreou
no Future Trends com 18 SKUs
e pronta a desbravar o mercado brasileiro. Seu carro-chefe é
o suplemento Hemofolic para
gestantes, um ferro lipossomal
com ácido fólico. Outros produtos como Regenesis, Nutrifan e Fuchicalm compõem o portfólio da marca,
que cobre medicina geral, pediatria e ginecologia.

Focada na consolidação no
canal farma, a Flormel completa 30 anos em 2017 e já
está presente em diversas redes. No evento, voltou-se aos
relacionamentos e a apresentar seu mix de produtos que
alcança 150 SKUs. Além disso,
destacou o adoçante natural
taumatina – que adoça 3 mil
vezes mais que o açúcar – e a
linha de alimentos funcionais sem glúten nem açúcar, mas ricos em fibras.

Daniel Carvalho, gerente nacional de vendas do Canal Farma
• (11) 4589-6450 / (11) 94595-1229 • daniel.carvalho@finiguloseimas.com.br
• www.mundofini.com.br

Tânia Veronez, gerente de marketing • (16) 3707-0070 /
(16) 99635-0448 • tania@flormel.com.br • www.flormel.com.br

GUM

Hypermarcas

Maturidade e diferenciação é o
binômio na proposta da GUM, do
grupo Sunstar, que participou pela
primeira vez do Future Trends. Em
seu espaço, apresentou a linha de
produtos de higiene bucal utilizados largamente em mercados maduros, como o norte-americano, e
inéditos no Brasil. Destaque para o
Flossers, um fio dental com arco.
Já está presente em várias grandes
redes afiliadas à Abrafarma.

Com altos investimentos
e prestes a inaugurar um
novo centro de inovação e
tecnologia, sua estratégia,
apresentada a todos os visitantes, agora é baseada em
três pilares fundamentais:
consumer health, de medicamentos sem prescrição;
prescription products, de
prescritos; e similares e genéricos, sob a batuta da Neoquímica.

Karlson Silva, gerente nacional de vendas • (11) 5504-1926 /
(11) 97060-1769 • karlson.silva@br.sunstar.com • www.sunstar.com/
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Shelida Barsella Vicentini, diretora de Trade Marketing
• (11) 3627-4180 / (11) 99256-5997 • shelida.vincentini@hypermarcas.com.br
• www.hypermarcas.com.br

I2GO

Indrel

O essencial precisa ser conveniente. Este é o foco da I2GO,
que estreou no evento com
sua linha de cabos, baterias,
entre outros acessórios para
celulares. A proposta é oferecer uma gama de produtos
para compra por impulso em
check stands. São produtos
de alta qualidade, durabilidade e com até três anos de garantia para
iPhones e Androids.

O controle de temperatura se
tornará cada vez mais comum
nas farmácias brasileiras após a
Lei 13.021/14, que permitiu a vacinação nesses estabelecimentos.
A medida exige a conservação de
vacinas e outros medicamentos
em equipamentos refrigeradores
especializados. Com 50 anos de
experiência e única fabricante nacional, a Indrel atende a rígidas normas nacionais e internacionais e oferece equipamentos de alta tecnologia.

Marcelo Castro • (11) 4562-4222 / (11) 98249-2241
• mcastro@samaumabrands.com • www.i2go.com.br

Elmer Gasparini Lins, gerente comercial • (43) 3378-5500 /
(43) 99139-6800 • comercialpr@indrel.com.br • www.indrel.com.br

Kuka

Merck

Pautada por inovações e exigente controle de qualidade, a Kuka desenvolve há 37
anos produtos para bebês e é
pioneira nesse setor no mercado nacional. A companhia
apresentou sua linha de bicos
de mamadeira e chupetas de
silicone.

A Merck esteve pela primeira vez no
evento, apresentando sua área de
genéricos recentemente reestruturada. Grande indústria farmacêutica, a
companhia aproveitou os encontros
e contatos para insights favoráveis
na sua relação com as redes.

Rose Nakata • (11) 2914-8000 • rose@kuka.com.br • www.kuka.com.br

Thaís Motta, Product Manager • (21) 2444-2030
• thais.motta@merckgroup.com • www.merckgroup.com

Metalfarma

MSD

Regis Rodero • (19) 99216-8373 • regis@metalfarma.com.br
• www.metalfarma.com.br

Renato Gonçalves, National Sales Manager • (11) 5189-7398 /
(11) 98664-0281 • renato.goncalves@merck.com • www.msdonline.com

Muito além do metal e das
gôndolas. Esta foi a mensagem que a Metalfarma buscou transmitir, mostrando
como a combinação de conhecimento técnico com a
compreensão dos hábitos de
compra do cliente permite o
desenvolvimento de mobiliários sob medida para os pontos de venda.

A MSD esteve à disposição
dos participantes do fórum
para esclarecer sobre seus
carros-chefes – o programa
de relacionamento e fidelidade Receita de Vida e o
setor de diabetes.
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Multifar

Muriel Cosméticos

Carlos Henrique Turri, gerente de novos negócios • (11) 93011-9000
• carlos.turri@pactomais.com.br • www.clubemultifar.com.br

Sandoz

Sanofi/Medley

Cesar Borghoff, gerente regional • (11) 2010-1900 / (11) 99341-2346
• cesar.borghoff@muriel.com.br • www.muriel.com.br

Carolina Pardo, gerente de Trade
Marketing • (11) 97662-6840
• carolina.pardo@sandoz.com • http://www.sandoz.com.br/

Roberto Ambrozio Junior, gerente nacional de vendas
• (11) 99190-3912 • roberto.ambrozio@sanofi.com

Neopan

Novo Nordisk

Sundown Naturals

Vult

Godoy Floreal Cordon • (11) 3386-5566 / (11) 99957-9185
• godoy@neopan.com.com.br • www.neopan.com.br

Deborah Origa Moreira,
gerente comercial
• (11) 3868-9227 / (11) 94369-1142
• deom@novonordisk.com
• www.novonordisk.com.br

Marcelo Menezes, diretor comercial • (11) 99128-9233
• marcelo@sundownvitaminas.com.br • www.sundownvitaminas.com.br

Murilo Reggiani • (11) 99114-2727
• murilo@vult.com.br • www.vult.com.br

P&G

Prati-Donaduzzi

A Multifar trouxe ao evento soluções como o sistema Sua Receita Digital, um
controle automatizado, via
escaneamento, de receita
com foto, cupom vinculado
redução da burocracia no
PDV, armazenamento em
nuvem e lembrete de compra com entrega delivery
para o cliente.

A Neopan divulgou a linha
de produtos infantis composta de acessórios, squeezes, porta-papinha, porta-leite, kit refeição, entre
outros. Com boas perspectivas de mercado, a companhia acredita em uma
maior inserção nas redes
associadas à Abrafarma a
partir do evento.

Nascida no setor farma há
65 anos e durante longo
período voltada exclusivamente para o segmento
alimentício, a Muriel retorna às origens com diversos
lançamentos, entre eles
sabonetes líquidos, xampu
anticaspa com cetoconazol a 1%, óleo canforado
com arnica, entre outros.

Líder no segmento de diabetes e insulina, a Novo Nordisk debutou no
evento com foco na apresentação
de seu completo portfólio, desenvolvido em 25 anos de mercado.

A companhia trouxe ao evento
três gratas novidades: a Pampers
Confort Sec, com nova tecnologia de canais nas fraldas; a nova
linha Pantene Expert; e o anúncio de que, a partir de janeiro de
2017, a linha de xampus Aussie
será distribuída diretamente pela
marca para as redes, e não mais
via distribuidor.

Confiabilidade e segurança na entrega de seu amplo portfólio de medicamentos, que conta com mais de
160 genéricos, são o objetivo central
para a Prati-Donaduzzi. A companhia
destaca-se pelo índice médio de rupturas em farmácias de menos de 2%.

Luciana Sayegh, diretora comercial para o Canal Farma
• (11) 96381-9915 • sayegh.l@pg.com • http://www.pg.com/pt_BR/

Eder Maffissoni, diretor-presidente • (45) 2103-1163
• eder.maffissoni@pratidonaduzzi.com.br • www.pratidonaduzzi.com.br
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Com mais de mil moléculas no portfólio e orgulho de distribuí-las para mais
de 90% da população mundial, a Sandoz participou pela primeira vez como
forma de se aproximar ainda mais de
seus clientes. Considera a expansão do
mercado farmacêutico uma revolução
silenciosa positiva para a sociedade e
que deve ser apoiada.

Atuante no Brasil há 35 anos e presente em mais 110 países, a Sundown Naturals é líder nacional na
categoria de suplementos e produtos voltados para a suplementação,
com presença maciça nas associadas da Abrafarma. A indústria
apresentou os últimos lançamentos
como o Multi A-Z, voltado para a
saúde do coração.

WP Lab

A WP Lab trouxe sólidas pesquisas de mercado e informações bem estruturadas ao
evento, além de modelos e
planos de negócios customizados que foram apresentados a cada uma das redes associadas, com foco em 2017.
Os carros-chefes Forteviron e
Nervocan foram alguns dos
lançamentos em exposição.
Waldemiro Pereira Neto, presidente-executivo • (41) 99111-1100
• wpn@wphomeopatia.com.br • www.nervocalm.com.br /
www.forteviron.com.br

A Sanofi montou um amplo estande aberto e sem
salas, mostrando sua característica acessível a todos.
Com telões e diversos executivos à disposição, todos
os visitantes foram muito
bem atendidos e puderam
conhecer suas novidades.

O segmento farmacêutico
representa 70% dos negócios
da empresa, e é a área com
maior potencial de expansão.
Com a apresentação de movelaria ideal para as redes de
farmácia, a marca avança na
direção de alcançar presença
em todas as redes associadas
à Abrafarma.

Zodiac

Com planos para lançamentos em 2017, a Zodiac,
especializada em artrose,
divulgou produtos como
o Condroflex, dedicado ao
alívio da dor; e o programa
de fidelidade Viver Zodiac,
que oferece bonificações e
descontos a consumidores.

Robson Américo, Account Manager • (11) 5501-5555 / (85) 9155-6758
• robson.americo@zodiac.com.br • www.zodiac.com.br/

Revista Excelência Abrafarma

75

ABRAFARMA FUTURE TRENDS | FLASHES

Momentos marcantes

Fotos: Kleber Marques

Dois dias de intensos debates, intercâmbio de conhecimento e
relacionamento movimentaram os principais atores de todo canal
farma. Confira aqui mais alguns momentos do grande evento
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AssoCIADAs

AssoCIADAs

saiba quem são os
grandes varejistas
Gestão alinhada com
as melhores práticas
internacionais pauta
o crescimento das
maiores redes do país

D

o universo de 72.500 farmácias distribuídas de norte a sul do país, as 27
redes associadas à Abrafarma detêm
8,56%, o equivalente a mais de 6.200
unidades. No entanto, representam 41,7% das
vendas do setor.

Essa abrangência traduz a força do varejo
farmacêutico, que, independentemente da crise, mantém índices de crescimento superiores
a dois dígitos e acima da média de outros segmentos do varejo nacional. O resultado contribui para posicionar o Brasil na sexta posição
entre os 20 maiores mercados mundiais. Nos
últimos 12 meses até setembro de 2016, as
redes contabilizaram mais de 836 milhões
de atendimentos. É como se cada brasileiro
tivesse ingressado nas farmácias associadas
pelo menos três vezes no período de um ano.
O índice ratifica o grande varejo como canal
mais cativo do consumidor, por meio do qual

ele encontra saúde, bem-estar e conveniência,
com volume, qualidade e diversidade.
Agora, sempre em conformidade com as
melhores práticas de gestão implementadas
nos países desenvolvidos, as redes apostam
na assistência farmacêutica para revolucionar
o acesso à saúde no país e assegurar atendimento de excelência à população.
Para isso, com apoio da Abrafarma,
investem em uma série de capacitações
voltadas para seus cerca de 110 mil colaboradores, dos quais mais de 19 mil são
farmacêuticos. Conheça mais o perfil e a
atuação da cada uma delas.

Drogão Super
Há mais de meio século no mercado farmacêutico, o Drogão Super é uma das maiores
redes de drogarias do país. Desde a fundação
de sua primeira unidade, em 5 de fevereiro de
1961, no centro de Ribeirão Preto, a empresa não parou mais de crescer. São 55 anos de
trabalho, 73 lojas em 17 cidades nos estados
de São Paulo e Minas Gerais e cerca de 900
colaboradores diretos.
“O Drogão Super atende mais de 600 mil
clientes por mês, cresce acima da concorrência e destaca-se pela qualidade dos pontos nas
cidades onde atua”, afirma o diretor Renato Garcia. O Drogão Super mantém um amplo programa de treinamento com cursos ministrados pelos farmacêuticos da rede, reuniões e eventos
motivacionais. O objetivo é oferecer conhecimento, educar e formar profissionais preparados
para atuar neste mercado tão competitivo.
“São cursos e bolsas de estudos para graduação dos funcionários, garantindo e incentivando o seu aperfeiçoamento. Este trabalho reflete direto no atendimento prestado à população”,
destaca Garcia. Ações transformadoras como esta construíram os alicerces do Drogão Super e
estabeleceram seu posicionamento: A gente quer você bem.

a nossa drogaria

drogaria araujo

Servir com paixão, inspirar a vida, promover
saúde e autoestima de corpo e alma. Este é, há
56 anos, o compromisso de A Nossa Drogaria.
Um varejo de verdade, obstinado pelo nível
de serviço, com excelente execução no ponto de
venda, e prestes a inaugurar a sua 27ª loja.
A rede investe cada vez mais no acesso
à saúde dos seus clientes. Um dos exemplos
desse compromisso é a inauguração da sala de
serviços farmacêuticos, que oferece aferição de
pressão arterial e medição de glicemia capilar. Entrando na era da prevenção, é pioneira no Estado
do Rio de Janeiro a oferecer o serviço de vacinação.
A Nossa Drogaria, reconhecida pela qualidade de suas lojas, hoje ocupa um lugar de destaque
no cenário nacional, sendo o segundo metro quadrado mais produtivo.
Uma empresa em expansão que vem investindo forte em seus mais de 900 colaboradores e
em infraestrutura, garantindo assim um desenvolvimento sólido e seguro.
Relacionamento, atendimento e credibilidade consolidam a imagem de A Nossa Drogaria e
fortalecem cada vez mais a marca, contribuindo para manter latentes os objetivos de atuar no
mercado de forma ética, comprometida com o sucesso e, principalmente, apaixonada pelo que faz!

A Drogaria Araujo é diferente. Líder de mercado, suas principais características são o pioneirismo, inovação e detalhe em tudo que faz. Com previsão de R$ 1,9 bilhão de faturamento em 2016,
atende 45 milhões de clientes por ano em mais de
160 lojas, garantindo o abastecimento de 18 mil
produtos. Neste ano, a rede abriu diversas lojas e
inaugurou o seu novo Centro de Distribuição, em
uma área construída de 32 mil m², com operação semiautomatizada que permitirá à empresa triplicar
de tamanho. A Araujo é única no que faz! Além dos serviços pioneiros que oferece, como vacinação,
atendimento Drive Thru, lojas 24 horas, entrega em domicílio e o Convênio Araujo Empresa, traz uma
grande novidade para a população mineira: a Farma Clínica Araujo. O objetivo é ajudar na prevenção
e no tratamento de doenças por meio de diagnósticos rápidos, orientação e acompanhamento. Tudo
dentro das lojas e com farmacêuticos treinados. A rede mantém ainda o Venda Mais, um portal que
apresenta todas as ações de aumento de vendas e possibilidades de parcerias nas lojas. A equipe
comercial e de marketing está sempre pronta para desenvolver, junto aos seus parceiros, novos projetos com uso de modernas ferramentas de BI e tecnologias de monitoramento do cliente no ponto de
venda. Com todos esses diferenciais e um grande líder, Modesto Araujo, a rede continuará crescendo
cada vez mais. Para 2017, a previsão é ampliar em 25% o faturamento, com 40 lojas inauguradas,
inclusive no interior de Minas Gerais.

* Fonte: Abrafarma - faturamento em (R$) 2015 e Ranking da Abrafarma
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INFORMAÇÕES:
Razão social: A Nossa Drogaria
Número de lojas: 26
Número de colaboradores: 909
Estado atendido: RJ
Endereço: Rua José de Alvarenga, 378, Duque de
Caxias (RJ), CEP: 25020-140
CONTATO:
Telefone: (21) 3214-7800
Website: www.anossadrogaria.com.br
E-mail: anossadrogaria@anossadrogaria.com.br

INFORMAÇÕES:
Razão social: Drogan Drogarias Ltda.
Número de lojas: 73
Número de colaboradores:900
Estados atendidos: SP e MG
Endereço: Completo: Av. Castelo Branco, 697 Lagoinha, CEP: 14095-901
CONTATO:
Telefone: (16) 3603-0183
Website: www.drogaosuper.com.br
E-mail: contato@drogaosuper.com.br

INFORMAÇÕES:
Razão social: Drogaria Araujo S.A.
Número de lojas: mais de 160
Número de colaboradores: 7 mil
Estados atendidos: MG e todo o Brasil por meio
do site
Endereço: Escritório Central - Rua Curitiba, 327,
Centro, Belo Horizonte
CONTATO:
Telefones: (31) 3270-5000 ou 0300 3131 010
Website: www.araujo.com.br
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Drogaria FarmaBem

drogaria minas-brasil

Com a proposta de oferecer muito mais que
saúde, a Drogaria FarmaBem tem sua história
marcada pelo compromisso de promover a melhoria na qualidade de vida de seus clientes.
Há 21 anos no mercado varejista, a rede conta
atualmente com mais de 60 lojas nos principais pontos comerciais das cidades de Manaus
e Porto Velho.
Em toda sua história, a Drogaria FarmaBem
sempre esteve atenta às necessidades de seus
clientes, buscando oferecer-lhes o melhor em atendimento e serviços. Para isso, realiza constantemente mudanças em suas lojas, desde a revitalização de sua estrutura física, diversificação do mix de produtos e introdução de novos conceitos, destacando-se entre as melhores e,
com isso, garantindo espaço no mercado tão competitivo.
A Drogaria FarmaBem busca constantemente a excelência do atendimento, processos e
serviços, orientada pelos princípios éticos dos seus fundadores, atitude inovadora e gestão
sustentável. Cumprindo os requisitos e regulamentações aplicáveis, atuando em parceria com
os seus prestadores e fornecedores, conquista cada vez mais a confiança da classe médica,
proporcionando a satisfação dos seus consumidores e, assim, justificando sua liderança no
mercado farmacêutico da região.

Com 58 anos de história e em contínuo
crescimento, a Drogaria Minas-Brasil tornouse referência em seu mercado de atuação.
Hoje, a rede conta com 31 lojas distribuídas
pelo norte de Minas Gerais, com diversificado
mix de produtos de conveniência, espaços
Brinquedos, Presentes, Suplementação e
Luxo, com grande variedade de perfumes
importados e dermocosméticos. Dispõe de um
amplo Centro de Distribuição, loja 24 horas,
televendas, drive-thru, loja virtual e um dos
maiores laboratórios de manipulação do Brasil.
Sua missão é oferecer produtos e serviços
farmacêuticos a preços acessíveis, com
excelente atendimento e ambiente agradável.
A Drogaria Minas-Brasil conquistou a
confiança dos norte-mineiros, tornando-se
a maior rede de drogarias da região e líder de mercado em todas as cidades onde atua.
A rede é socialmente responsável, contribuindo para o bem-estar da comunidade ao
desenvolver ações de integração nas áreas de saúde, educação e esporte, ganhando destaque
e reconhecimento do governo estadual e da população.

INFORMAÇÕES:
Razão social: SB Comércio Ltda.
Número de lojas: 63
Número de colaboradores: 1.300
Estados atendidos: AM e RO
Endereço: Av. Djalma Batista, 4300, Flores,
Manaus (AM), CEP: 69050-010
CONTATO:
Telefone: (92) 2123-3535
Website: www.farmabem.com.br

Drogaria Mais Econômica

Drogaria Moderna

Há 25 anos no mercado, a Drogaria Mais
Econômica tem expertise no setor de varejo
farmacêutico, sendo uma das líderes de mercado em seu segmento. Conta atualmente
com mais de 150 lojas localizadas em todas
as regiões do Rio Grande do Sul. Com sua
matriz localizada em Canoas (RS), possui um
amplo centro de distribuição, com 12,5 mil
m² para o armazenamento de medicamentos
e produtos de higiene e beleza e uma equipe
de mais de 2 mil profissionais trabalhando para o crescimento da empresa.
Seu plano de expansão prevê novas lojas no Rio Grande do Sul e a entrada em Santa
Catarina e Paraná, totalizando 300 unidades até 2020. Com um planejamento exponencial, a empresa incluiu, em seus princípios, compromissos que visam à busca contínua
pela qualidade no atendimento e à possibilidade de grandes parcerias com a indústria
farmacêutica, levando ao cliente a premissa de que economia faz bem todo dia.

Drogaria Moderna: investindo em pessoas
desde 1969
Fundada na cidade de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, a Drogaria Moderna
vem crescendo e inovando a cada dia para
oferecer serviços de qualidade e confiança
aos seus clientes.
Emprega mais de 1.200 colaboradores
diretos, constantemente treinados e qualificados. E, hoje, conta com 70 lojas distribuídas em 23 cidades nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Desenvolve e
apoia ações sociais voltadas para a prevenção de doenças e a orientação de uma vida
mais saudável, incluindo campanhas de doação de sangue, medicamentos e produtos
de higiene.
O objetivo é sempre investir na saúde e qualidade de vida das pessoas, oferecendo
serviços e produtos de qualidade e um atendimento diferenciado, com benefícios que
tragam o reconhecimento e a satisfação de seus clientes.
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INFORMAÇÕES:
Razão social: Drogaria Mais Econômica S.A.
Número de lojas: 150
Número de colaboradores: 2.300
Estado atendido: RS
Endereço: Rua Berto Cirio, 535, Canoas (RS),
CEP: 92420-030
CONTATO:
Telefone: (51) 3511-1081
Website: www.maiseconomica.com.br
E-mail: marketing@maiseconomica.com.br

INFORMAÇÕES:
Razão social: Guedes e Paixão Ltda.
Número de lojas: 31
Número de colaboradores: 1.000
Estado atendido: MG
Endereço: Rua Doutor Santos, 50, Centro, Montes
Claros (MG), CEP: 39400-001
CONTATO:
Telefone: (38) 3221-2011
Website: www.drogariaminasbrasil.com.br
E-mail: atendimento@drogariaminasbrasil.com.br

INFORMAÇÕES:
Razão social: OFS RJ LTDA
Número de lojas: 70
Estados atendidos: RJ e SP
Número de colaboradores: 1.200
Endereço: Rua Bernardo Ferraz, 230, Aterrado
Volta Redonda (RJ), CEP: 27213-020
CONTATO:
Telefone: (24) 3345-4000
Website: www.drogariamoderna.com.br
E-mail: contato@grupoofs.com.br
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Drogaria Rosário

Drogaria Venancio

Fundada em 1975, a Drogaria Rosário é
uma das líderes do mercado farmacêutico
no Distrito Federal, em Goiás e Mato Grosso.
Possui cerca de 150 lojas, todas localizadas
no Centro-Oeste. A empresa integra a d1000
varejo farma desde novembro de 2016.

Fundada em 1979, no coração da Tijuca, a Venancio é uma rede de drogarias
tipicamente carioca e tem como missão o
atendimento diferenciado e personalizado.
Fruto de um projeto inovador, a empresa foi
criada por Armando Ahmed, atual presidente, e tem o objetivo de sempre atender em
um ambiente inovador e confortável, onde
seus clientes se sintam à vontade.
Em 2016, ao completar 37 anos, a Drogaria Venancio atingiu a marca de 40 filiais estrategicamente localizadas nos principais
bairros do Rio de Janeiro e de Niterói – sendo duas lojas denominadas lojas-conceito e
uma especializada em produtos hospitalares, além de um escritório central, três centros
de distribuição, um call center e dois polos de entregas em domicílio. Hoje, conta com
mais de 2.700 colaboradores, atuando nas lojas, site e televendas, que buscam diariamente proporcionar saúde, beleza e bem-estar a seus clientes.
Todo esse crescimento é resultado do empenho de uma equipe unida, com espírito
familiar que almeja sempre a excelência na execução de seu trabalho. Para 2017, a
Drogaria Venancio continuará investindo em um portfólio de produtos diferenciados, empenhada em trazer inovações e novidades aos clientes.

INFORMAÇÕES:
Razão social: Drogaria Rosário S.A.
Número de lojas: 150
Número de colaboradores: 2.200
Estados atendidos: DF, GO, MT e TO
Endereço: Av. Ayrton Senna, 2150, Bl. P, 3 andar,
Barra da Tijuca (RJ), CEP: 22775-900
CONTATO
Telefone: (11) 2117-5200
Website: www.drogariarosario.com.br
E-mail: ri@brph.com.br

Drogaria são Bento

Drogarias Big Ben

Atuando há 68 anos nos estados de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a Drogaria São Bento tem como missão encantar
pessoas promovendo saúde, beleza, conveniência e bem-estar por meio da excelência
no atendimento, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas. A rede atende
mais de 400 mil clientes por mês, oferecendo o melhor atendimento, os melhores
preços, campanhas agressivas e confiança
de seus clientes.
A Drogaria São Bento prioriza a prestação de serviços para a população nas cidades
onde atua, desenvolvendo projetos como Cantinho Diet & Light (espaço reservado para
diabéticos), Gostar de Viver (projeto de atividade física com a melhor idade), Chá de
Bebê, Corrida São Bento – nosso grande evento – e o mais novo projeto Saúde em Dia,
que consiste em um consultório farmacêutico, hoje com seis unidades em Mato Grosso
do Sul. Prestamos os seguintes serviços: Hipertensão em Dia, Colesterol em Dia, Autocuidado, Diabetes em Dia, Perda de Peso e Revisão de Medicação.
Com 50 lojas e mais de 650 colaboradores, a Drogaria São Bento tem orgulho da sua
equipe, pois ela faz toda a diferença!

Fundada em 1994, a rede de drogarias
Big Ben vem inovando e ampliando a sua
capacidade de expansão, estratégia que lhe
permitiu somar, atualmente, 257 drogarias
distribuídas em mais de 50 municípios de
oito estados brasileiros. Sua atuação tem
como foco o bem-estar dos clientes. Outra
característica da rede é o investimento em
talentos, por meio da oferta de especializações e programas de integração e lazer.
Como reconhecimento, a rede já conquistou 15 prêmios Top of Mind consecutivos. Desde
março de 2012, a empresa faz parte da Brasil Pharma e conta com toda a estrutura de
uma das maiores redes farmacêuticas do país.
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INFORMAÇÕES:
Razão social: São Bento Comercio de
Medicamentos e Perfumaria LTDA
Número de lojas: 50
Número de colaboradores: 650
Estados atendidos: MS e MT
Endereço: Av Ministro João Arinos, 4136,
Campo Grande (MS)
CONTATO:

INFORMAÇÕES:
Razão social: Venancio Produtos Farmacêuticos
Ltda.
Número de lojas: 40
Número de colaboradores: 2.700
Estado atendido: RJ
Endereço: Av. Prof. Manoel de Abreu, 761, Vila
Isabel, Rio de Janeiro (RJ), CEP: 20550-170
CONTATO:
Telefone: (21) 2566-3300
Website: www.drogariavenancio.com.br
E-mail: marketing@venancio.com.br

INFORMAÇÕES:
Razão social: Distribuidora Big Benn S.A.
Número de lojas: 257
Número de colaboradores: 6.553
Estados atendidos: AL, AP, CE, MA, PA, PB, PE e PI
Endereço: Brasil Pharma - Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 1830, 2º e 3º andares,
São Paulo (SP), CEP: 04543-900
CONTATO:

Telefone: (67) 3314-2100

Telefone: (11) 2117-5200

Website: www.drogariasaobento.com.br

Website: www.bigben.vc

E-mail: vendas@saobentoms.com.br

E-mail: ri@brph.com.br
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Drogasmil e Farmalife

Farma ponte

Drogasmil e Farmalife são marcas expressivas do varejo farmacêutico carioca. Ambas
comercializam medicamentos, itens de higiene,
perfumaria, beleza, dermocosméticos e conveniência, mas têm formas de atuação diferenciadas
e complementares. A Drogasmil é reconhecida
como uma marca acolhedora, com o jeito da família carioca. A Farmalife é a marca fashion, que
une beleza, saúde e bem-estar e vem conquistando o consumidor como a rede referência em
dermocosméticos no Rio de Janeiro.
Recentemente, para proporcionar ainda mais
praticidade aos clientes, as marcas lançaram um aplicativo de venda on-line e intensificaram o
Dotz, o programa de fidelidade via acúmulo de pontos. Além disso, estão implementando o Serviço
de Assistência Farmacêutica, para orientar sobre a administração correta de medicamentos prescritos pelo médico e sobre cuidados com a saúde. Drogasmil e Farmalife fazem parte da d1000
varejo farma, o conjunto de marcas que conta também com a Drogarias Tamoio, líder nas regiões
de Niterói, São Gonçalo e interior do estado do Rio. A d1000 varejo farma é a segunda maior rede
em número de lojas do Rio de Janeiro e está entre as dez maiores do Brasil, atendendo mais de
2 milhões de consumidores/mês. Seu grande potencial está na manutenção das características
comerciais de cada bandeira, com complementaridade geográfica e de posicionamentos.

Com tradição no mercado farmacêutico e
o compromisso de vender mais barato todos
os dias, a Farma Ponte nasceu na cidade
de Sorocaba em 1980 e hoje se consolida
entre as grandes empresas do segmento no
estado de São Paulo.
Com 127 lojas, atende o varejo farmacêutico no interior, capital e litoral paulista,
sendo seu alcance distribuído por mais de
40 cidades, atendendo mais de 11 milhões
de clientes por ano.
O grande diferencial da rede está na força do cartão-fidelidade, que proporciona uma
série de benefícios exclusivos aos seus clientes, e também na localização das lojas, que
estão nas melhores ruas e avenidas das cidades.
A Farma Ponte oferece a mais completa linha de medicamentos, grande variedade de
perfumaria, diversos produtos de ortopedia e uma moderna linha de dermocosméticos e
perfumes nacionais e importados. Outra força está em sua equipe formada por mais de
2 mil colaboradores, que passam por inúmeras horas de treinamento e aperfeiçoamento,
mantendo-se atualizados e preparados para atender as necessidades dos clientes.

INFORMAÇÕES:
Razão social: CSB Drogarias
Número de lojas: 68
Número de colaboradores: 1.200
Estados atendidos: RJ e MG
Endereço: Rua Maria Soares Sendas, 455, Lote 4
C, Centro, São João de Meriti (RJ),
CEP: 25575-825
CONTATO:
Telefone: (21) 4009-0200
Websites: www.drogasmil.com.br /
www.farmalife.com.br

extrafarma

Farmácia Indiana

Fundada há 56 anos em Belém do Pará, a
Extrafarma atua nos mercados de atacado e
de varejo farmacêutico do Brasil. Com mais
de 290 lojas e 5.700 colaboradores diretos, a
rede conta com mais de 4 milhões de clientes
cadastrados no seu programa de fidelidade.
Em 2016, a Extrafarma lançou uma nova
marca, um novo modelo de loja e um novo
site, além de evoluir em várias outras frentes
para permitir melhor experiência de compra
dos clientes.
A Extrafarma faz parte do Ultra, um dos maiores grupos empresariais brasileiros, com atuação em varejo e distribuição especializada, por meio da Ultragaz, Ipiranga e Extrafarma; na
indústria de especialidades químicas, com a Oxiteno; e no segmento de armazenagem para
granéis líquidos, por meio da Ultracargo.

Cumprindo sua missão de oferecer um
atendimento com excelência e com valores
como ética, profissionalismo e dedicação, a
Farmácia Indiana atua há mais de 82 anos no
mercado. Está presente nos estados de Minas
Gerais e Bahia, sendo a segunda maior rede
de Minas Gerais. Hoje conta com 85 lojas, em
30 cidades, três laboratórios de manipulação
com certificação ISO 9001 e seis lojas 24 horas com atendimento em domicílio.
Para atender seus clientes mensalmente, a Indiana aposta na qualificação do seu time e
no amplo mix de produtos, além de lojas com alto padrão de qualidade, estacionamento e
serviço drive thru. A Farmácia Indiana lançou o Espaço Saúde, disponibilizando serviços como
avaliação de pacientes diabéticos ou com risco; atendimento a hipertensos e orientações
gerais. Preparando-se para o futuro, inaugurou o novo Centro de Distribuição com 10 mil m².
A Indiana está sempre inovando e se consolidando cada vez mais nos locais onde atua,
oferecendo serviços e ações que melhorem a qualidade de vida dos seus clientes.

INFORMAÇÕES:
Razão social: Imifarma Produtos Farmacêuticos
e Cosméticos SA
Número de lojas: 293
Número de colaboradores: 5.722
Estados atendidos: AP, CE, MA, PB, PE, PI, PA,
RN, SP e TO
Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1343,
Bela Vista, São Paulo (SP), CEP: 01317-000
CONTATO:
Telefone: (11) 3177-7199
Website: www.extrafarma.com.br
E-mail: sac@extrafarma.com.br
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INFORMAÇÕES:
Razão social: Macer Distribuidora Ltda.
Número de lojas: 127
Número de colaboradores: 2.000
Estado atendido: SP
Endereço: Rodovia Raposo Tavares, Km 109

CONTATO:
Telefone: (15) 3224-5500
Website: www.farmaponte.com.br
E-mail: farmaceutico@farmaponte.com.br

INFORMAÇÕES:
Razão social: Irmãos Mattar e Cia. Ltda.
Número de lojas: 85
Número de colaboradores: 2.400
Estados atendidos: BA e MG
Endereço: Rua Epaminondas Otoni, 481, Centro,
Teófilo Otoni (MG), CEP: 39802-010
CONTATO:
Telefone: (33) 3529-1300
Websites: www.farmaciaindiana.com.br
www.facebook.com/farmaciaindianaoficial
E-mail: marketing@farmaciaindiana.com.br
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Farmácia Permanente

nissei

A Farmácia Permanente, atuante no mercado
de beleza, saúde e conveniência, consolida-se
como uma das principais redes do segmento
na Região Nordeste. Investimentos constantes,
em diversas áreas da empresa, proporcionaram
um crescimento muito acima da média nacional. Com mais de 90 lojas, em 30 cidades, nos
estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio
Grande do Norte, possui um centro de distribuição estrategicamente localizado em Caruaru, no
Agreste pernambucano. Este possui capacidade para atender até 250 farmácias e, em paralelo,
recebeu investimentos em tecnologia por meio da implementação do Sistema de Gerenciamento de
Armazém (WMS) e qualificação de pessoal, garantindo segurança e eficácia à operação.
Os pontos de venda receberam altos investimentos tecnológicos, com a implantação de ERP (Planejamento de Recurso Corporativo), layoutização, planograma e treinamento, visando a aumentar a
efetividade do serviço e otimizar os resultados.
Como maior retorno, obtemos a satisfação e fidelização dos clientes, sempre honrando valores
fundamentados na honestidade, simplicidade, comprometimento, respeito, criatividade, agilidade,
iniciativa, e, sobretudo, na missão de promover o bem-estar. Correspondemos às expectativas dos
colaboradores, com oportunidade de crescimento e solidez na relação com fornecedores.

A Farmácias Nissei completou 30 anos de
história entre as dez maiores redes do segmento no país. Quem vê a marca Nissei tão
forte e bem estabelecida não imagina que a
empresa nasceu em 1986, com uma pequena
farmácia de 40 m² em Curitiba, e conta atualmente com mais de 240 lojas em 57 cidades
do Paraná, São Paulo e Santa Catarina.
Para readequar suas lojas a este novo
modelo de negócio, reforçar a infraestrutura
e ampliar a rede, com a inauguração de 20 unidades neste ano, a Nissei está investindo
R$ 35 milhões.
Apostando cada vez mais no conceito internacional de drugstore, a Nissei começa a
ampliar a área de autosserviço, com um maior mix de produtos de conveniência. A nova
proposta é oferecer a maioria dos produtos que atendam às necessidades do dia a dia
do consumidor.

INFORMAÇÕES:
Razão social: Comercial Drugstore Ltda
Número de lojas: 90
Número de cidades: 30
Estados atendidos: AL, PB, PE e RN
Número de colaboradores: 1.430
Endereço: Av. Tomaz Espindola, 630, Farol,
CEP: 57051-000, Maceió (AL)
CONTATO:
Telefone: (82) 3023-9450
Website:www.farmaciapermanente.com.br

FARMÁCIAS PAGUE MENOS

Desde 1976, a Farmácia Santa Lúcia atua no
mercado capixaba. Um trabalho que começou no
bairro Santa Lúcia, na capital Vitória, que faz da
marca uma referência para a classe médica.
A rede acredita que confiança é a receita certa
para atrair o público. Confiança que, além de possibilitar a oferta de um mix completo de produtos,
entrega conforto e segurança na hora de escolher
a farmácia ideal. A marca trabalha para conquistar
a admiração dos clientes inovando em todos os
serviços. E pode se orgulhar de ter sido a primeira farmácia do Espírito Santo com entrega em domicílio, atendimento 24 horas e loja on-line.
O cliente encontra na Santa Lúcia uma variedade em medicamentos, conveniência, itens de perfumaria e dermocosméticos em qualquer uma de suas lojas, ou, se preferir, pode ligar ou clicar no
app para comprar com o melhor preço sem sair de casa. Hoje, a Farmácia Santa Lúcia possui 23 lojas com localizações estratégicas nos municípios de Aracruz, Cariacica, Colatina, Guarapari, Linhares,
Serra, Vila Velha e Vitória. A rede pretende inaugurar 16 pontos de venda no Espírito Santo até 2018.
O investimento contempla, além da abertura, a reformulação de todas as lojas.
Inovação, confiança, segurança, proximidade e tradição. Essas são as palavras que guiam a maior
rede de farmácias do Espírito Santo.

Prestes a alcançar mil lojas em todo o Brasil,
as Farmácias Pague Menos, com 36 anos de história, destacam-se como a primeira rede de varejo
presente em todos os estados e no Distrito Federal. Baseada no tripé inovação, conveniência e
cidadania, a Pague Menos cerca-se de tecnologia
de ponta, amparada por ações de responsabilidade socioambiental.
É pioneira no varejo farmacêutico do país no
uso de energia limpa de parques geradores e condomínios de energia solar, que abastecem seus
Centros de Distribuição e lojas. Promove ainda ações como doações de ambulância e cadeira de
rodas, a campanha Cidade Verde, o Circuito de Corridas e a plataforma Sempre Bem, que compartilha
informação sobre saúde, qualidade de vida e beleza. As Farmácias Pague Menos reforçam o compromisso com a população ao disponibilizar serviços gratuitos de assistência farmacêutica: o SAC
Farma e o Clinic Farma, salas privativas dentro das lojas para acompanhamento do tratamento prescrito pelo médico, revisão da medicação, esclarecimento de dúvidas, acompanhamento para clientes
com diabetes, hipertensão, risco cardiovascular, asma e obesidade. O atendimento é gratuito e aberto
ao público. Há ainda orientação em relação a interações com outros remédios ou alimentos, melhores
horários para a administração do medicamento, esquema posológico, além de aferição da pressão
arterial, glicemia capilar e temperatura. Já são mais de 420 unidades do Clinic Farma em todo país.
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Razão social: Farmácia e Drogaria Nissei S/A
Número de lojas: mais de 240
Número de colaboradores: 4.266
Estados atendidos: PR, SC e SP
Endereço: Rodovia do Contorno Norte, 305, Roça
Grande, Colombo (PR), CEP: 83402-335
CONTATO:
Telefone: (41) 3213-8320
Website: https://www.drogariasnissei.com.br

E-mail: contato@farmaciapermanente.com.br

Farmácia Santa Lúcia
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INFORMAÇÕES:
Razão social: Arpoador Comercio de
Medicamentos LTDA.
Número de lojas: 23
Número de colaboradores: 387
Estado atendido: ES
Endereço: Rua Aleixo Netto, 417,
Santa Lúcia, Vitória (ES), CEP: 29056-100
(Endereço Corporativo - Matriz)

CONTATO:
Telefone: (27) 3382-3300
Website: www.santaluciaonline.com.br

INFORMAÇÕES:
Razão social: Empreendimentos Pague Menos
S/A
Número de lojas: 960
Número de colaboradores: 23 mil
Estados atendidos: 26 estados mais o DF
Número de cidades: cerca de 330
Endereço: Rua Senador Pompeu, 1520, Centro,
Fortaleza (CE), CEP: 60025-001
CONTATO:
Telefone: (85) 3255-5511
Website: www.loja.paguemenos.com.br
E-mail: sac@pmenos.com.br
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Farmácia Sant`Ana

Grupo DPSP

A Farmácia Sant’Ana é uma empresa baiana
que integra a Brasil Pharma desde 2012. Fundada em 1945, é a rede de farmácias líder no
estado da Bahia e a 13ª maior rede de drogarias
do Brasil. Há 19 anos consecutivos, detém o título de mais lembrada pelo consumidor baiano na
pesquisa Top of Mind.

Uma das companhias mais importantes do setor farmacêutico brasileiro, o Grupo DPSP nasceu
em 2011 da fusão entre as redes Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo. Com mais de 1.100
filiais e mais de 25 mil colaboradores preparados
para atender aproximadamente 15 milhões de
clientes por mês, as duas marcas estão presentes
em dez estados do país, além do Distrito Federal.
Sobre a Drogarias Pacheco - A Drogarias Pacheco é uma das redes farmacêuticas mais importantes do Brasil. Atua nos estados do Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Paraná e também no Distrito Federal. Conta com mais
de 450 filiais comprometidas no atendimento qualificado, atendendo mais de 7 milhões de clientes
por mês. Anualmente premiada como uma das marcas mais queridas dos cariocas, a rede busca
excelência em seus processos e a garantia da satisfação do consumidor.
Sobre a Drogaria São Paulo - A Drogaria São Paulo é sinônimo de ética e qualidade no serviço
ao cliente. Atualmente possui mais de 650 lojas, atendendo mais de 8 milhões de clientes por mês
nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Em
2016, a marca foi eleita pelo segundo ano consecutivo a farmácia preferida dos paulistanos, em
pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha.

INFORMAÇÕES:
Razão social: Sant’Ana S.A. Drogaria Farmácias.
Número de lojas: 121
Número de colaboradores: cerca de 2.100
Estado atendido: BA
Endereço: Brasil Pharma - Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, 1830, 2º e 3º andares, São
Paulo (SP), CEP: 04543-900
CONTATO
Telefone: (11) 2117-5200
Website: www.farmaciassantana.com.br
E-mail: ri@brph.com.br

Vale verde

Panvel

A Farmácia Vale Verde é líder de mercado no
norte do Paraná e está presente em sete cidades
do estado, com 35 lojas, um laboratório de manipulação e uma indústria própria. A Vale Verde conquistou o melhor market share de Londrina, sua cidadesede: 23%. Viabilizar saúde, beleza e bem-estar é
a sua missão. Com base nesses princípios e foco
no cliente, desde sua criação, em 1974, a empresa
tem trazido inovação para a região.
Em dezembro de 2015, a Vale Verde inaugurou
as Clínicas Minuto Saúde, programa de Assistência Farmacêutica Avançada que tem como principal
objetivo aumentar a adesão ao tratamento de pacientes com doenças crônicas, melhorando os indicadores de saúde. O programa acompanha, auxilia e incentiva hábitos saudáveis, adequando-os a cada
estilo de vida, além de proporcionar a valorização do profissional farmacêutico. Na era digital, buscando
facilitar a vida do cliente de forma prática, a empresa inaugurou sua loja on-line, possibilitando a compra
de medicamentos e perfumaria em qualquer região do país.
O ineditismo sempre fez parte do DNA da empresa. A rede trouxe para o Brasil um novo conceito de
farmácia, quebrando paradigmas do varejo farmacêutico: uma loja sem balcão, que proporciona uma
ótima experiência de compra e prioriza a prevenção e a qualidade de vida dos clientes. Assim, com foco
no cliente, práticas inovadoras, atendimento diferenciado, variada oferta de serviços e produtos e missão
que norteia princípios claros, a Farmácia Vale Verde é líder em sua região.

Com 43 anos de história e mais de 350
filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná e São Paulo, a Panvel está entre as
principais redes de farmácias da Região Sul
do Brasil. São mais de 15 mil itens à venda,
entre medicamentos e produtos de higiene e
beleza; e mais de 500 Produtos Panvel, incluindo maquiagem, proteção solar, ortopédicos, infantis e cuidados masculinos. É uma
rede multicanal, com lojas físicas, telentrega
Alô Panvel, APP Panvel e loja on-line panvel.com, com entrega para todo o país.
A qualidade no atendimento e o mix completo fidelizam seus clientes. O Panvel Fidelidade
tem mais de 4 milhões de participantes. A Panvel investe também em ações de responsabilidade socioambiental, com destaque para o Troco Amigo, que beneficia hospitais da Região Sul;
Destino Certo, em que medicamentos vencidos ou em desuso são recolhidos e descartados de
forma correta; e o Menos Sacolas na Natureza, que reduz o uso de sacolas plásticas.
A rede faz parte do Grupo Dimed, também detentor da Dimed (distribuidora de medicamentos e produtos de higiene e beleza) e do laboratório Lifar – divisão de desenvolvimento e
fabricação de cosméticos, medicamentos e alimentos.
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INFORMAÇÕES:
Razão social: Farmácias Vale Verde Ltda.
Número de lojas: 35 lojas + 1 laboratório de
manipulação + e-commerce
Número de colaboradores: 534
Estado atendido: PR - cidades de Londrina,
Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Ibiporã
e Cornélio Procópio
Endereço: Avenida Ouro, 26, Jd. São Francisco
de Assis, CEP: 86067-230
CONTATO:
Telefone: (43) 3372-6868
Website: loja.farmaciasvaleverde.com.br
E-mail: sac@vverde.com.br

INFORMAÇÕES E CONTATO:
DROGARIAS PACHECO
Razão social: Drogarias Pacheco S.A
Número de lojas: mais de 450
Número de colaboradores: 10.700
Estados atendidos: RJ, MG, ES, GO, PR e DF
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, 2749, Pavuna,
Rio de Janeiro (RJ), CEP: 21535-501
Telefone: 0800 282 1010
Website: www.drogariaspacheco.com.br
E-mail: sac.drogariaspacheco@dpsp.com.br
INFORMAÇÕES E CONTATO:
DROGARIA SÃO PAULO
Razão social: Drogaria São Paulo S.A
Número de lojas: mais de 650
Número de colaboradores: 14.921
Estados atendidos: AL, BA, MG, PB, PE, RJ e SP
Endereço: Avenida da Liberdade, 844, Liberdade,
São Paulo (SP), CEP: 01502-001
Telefone: 0800 779 8767
Website: www.drogariasaopaulo.com.br
E-mail: sac.drogariasaopaulo@dpsp.com.br

INFORMAÇÕES:
Razão social: Dimed S.A. - Distribuidora de
Medicamentos
Número de lojas: mais de 350
Número de colaboradores: mais de 4 mil
Estados atendidos: RS, SC, PR e SP e todo o
Brasil pela loja on-line Panvel.com e APP
Endereço: Matriz Administrativa - Av. Industrial
Belgraf, 865, Eldorado do Sul (RS)
CONTATO:
Website: www.panvel.com
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raia drogasil

redepharma

A Raia Drogasil é a maior rede de drogarias e
a sexta maior varejista do Brasil. A empresa nasceu de uma fusão entre a Raia S.A. e a Drogasil
S.A., duas líderes do mercado de drogarias brasileiro, com 192 anos de história combinada e
controle compartilhado por acionistas membros
das famílias fundadoras.
Com histórico de crescimento único no mercado nacional, a Raia Drogasil mais do que duplicou
o Número de lojas entre 2010 e 2016 com base no crescimento orgânico.
Atualmente, possui cerca de 1.400 lojas em 18 estados do Brasil, que representam 89% do
mercado farmacêutico brasileiro, e conta com mais de 27 mil funcionários, sendo a 16ª maior
empregadora do país.
Tem modelo de negócio diferenciado, que combina duas marcas icônicas do varejo brasileiro,
uma PBM proprietária e uma plataforma de varejo de especialidades (aquisição de 55% da 4-Bio,
líder no mercado de medicamentos especiais).

A Redepharma está crescendo e quem
está do seu lado cresce também! Confiança
é adquirida com o tempo e é essencial para
os bons relacionamentos, sejam eles de
amizade, familiares, sociais e também nos
negócios. Esta confiança os consumidores
do grupo conhecem muito bem. Em todas
as lojas, do sertão ao litoral, encontram-se
produtos de marcas renomadas, variedade,
as melhores formas de pagamento e, claro,
preços competitivos.
Pioneiro e inovador, o Grupo Redepharma saiu na frente ao implantar, há 34 anos, o
autoatendimento e o padrão de qualidade que o paraibano merece. Inovação já é realidade na rede, na qual todos os produtos são valorizados. No entanto, os que anunciam e
patrocinam ganham um destaque especial em suas vitrines ao lado das melhores marcas
do Brasil. Peças de sinalização no ponto de venda aliam seus produtos à qualidade de
vida, saúde, energia e alegria. O Grupo Redepharma cresceu e ainda vem crescendo – só
em 2015 houve um aumento de 15% no Número de lojas abertas. E outros mercados
estão sendo conquistados, com mais clientes e mais visibilidade para todas as marcas.

INFORMAÇÕES:
Razão social: Raia Drogasil S.A.
Número de lojas: 1.400
Número de colaboradores: 27.767
Estados atendidos: 18
Endereço: Avenida Corifeu de Azevedo Marques,
3097, Butantã, São Paulo (SP), CEP: 05339-000
CONTATO:
Telefone: (55) 11 3769-5717
Website: www.raiadrogasil.com.br
E-mail: ri@raiadrogasil.com.br

rede drogal

walmart brasil

Desafios motivam a Rede Drogal desde a
abertura da primeira farmácia, no centro de Piracicaba, em 1935. A atuação com excelência
e qualidade permanece até os dias de hoje, ao
completar 81 anos com números representativos:
134 filiais em 51 cidades do interior de São Paulo,
3 mil colaboradores e 2 milhões de clientes atendidos, em média, por mês. Todos os investimentos
são possíveis graças ao trabalho incansável da
equipe da Rede Drogal, baseado na certeza de
que, para crescer e se manter competitiva num mercado altamente dinâmico, precisa equilibrar qualidade, preço, mix diversificado, atendimento e, principalmente, sensibilidade.
Essa sensibilidade determinou investimentos em treinamentos das equipes, modernização das
unidades, criação de serviços especializados, como o Momento Saúde, para acompanhamento
ao tratamento já prescrito pelo médico de cinco grandes vilões: hipertensão, diabetes, colesterol,
controle de peso e tabagismo, além das entregas em domicílio, convênios empresariais e cartões
preferenciais. Ainda neste ano, a Rede Drogal passou a fazer parte de um grupo seleto de empresas
ao receber a atualização da certificação ISO 9001:2015 para seu laboratório de manipulação, reconhecendo o compromisso da empresa em manipular mais de 50 mil fórmulas por mês dentro de
rigorosos padrões de qualidade. Parcerias sociais e ambientais completam a motivação da rede em
continuar neste caminho desafiador, rumo ao futuro de ótimas oportunidades.

As drogarias Walmart são parte da marca multinacional Walmart. Os espaços de
coordenação da atividade no Brasil estão
localizados em Barueri (SP), Porto Alegre
(RS) e Recife (PE). A empresa atualmente
conta com 192 farmácias em todo o Brasil,
sob as bandeiras Walmart, Bompreço, BIG,
Nacional, Maxxi e Todo Dia. As Farmácias
Walmart agregam o conceito de levar saúde, bem-estar e preço baixo a seus clientes.
Além disso, realizam periodicamente diversas ações para a população, como cafés da manhã, massagens, aferição de pressão,
testes de glicemia e participação em campanhas de vacinação.
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INFORMAÇÕES:
Razão social: Drogal Farmacêutica Ltda.
Número de lojas: 134
Número de cidades: 51
Número de colaboradores: 3 mil
Estado atendido: SP
CONTATO:
Website: www.drogal.com.br
Facebook: www.facebook.com/RedeDrogal

INFORMAÇÕES:
Razão social: Redepharma Ltda.
Número de lojas: 37
Número de colaboradores: 900
Estado atendido: PB
Endereço: Rua Marquês do Herval, 98, Centro,
Campina Grande (PB); Rua Venâncio Neiva, 190,
Centro, Campina Grande (PB)
CONTATO:
Telefones: (83) 3315-6565 ou (83) 3315-6500
Website: www.redepharma.com.br
E-mails: neilton@redepharma.com.br /
edvaldo@redepharma.com.br

INFORMAÇÕES:
Razão social: Walmart Brasil Ltda.
Número de lojas: 192
Número de colaboradores: 1.432
Estados atendidos: AL, BA, CE, DF, MA, MG, PB,
PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP
Endereço: Av. Tucunaré, 125, Alphaville (SP),
CEP: 06460-020
CONTATO:

Fundação: Agosto de 1935, em Piracicaba

Telefone: 0800 705 5050

Telefone: (19) 3429-1200

E-mail: walmartevoce@walmart.com

E-mail: sac@drogal.com.br
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exCelênCia não é
lema. é rotina
Sérgio Mena Barreto

Presidente-executivo da Abrafarma

E

xcelência. Palavra perseguida por
dez entre dez gestores, ou pelo
menos nove entre dez gestores.
Ao longo da minha trajetória
executiva, atesto que pelo menos um setor incorporou essa palavra não só a seu
vocabulário, como também à sua rotina.
O varejo farmacêutico colhe os frutos daquilo que planta a cada dia.
Há pelo menos duas décadas, presenciamos um cenário muito similar. Apesar de o país viver em um jogo de trilha,
avançando uma casa e depois retrocedendo duas, insistindo em flertar com o
atraso, nosso segmento mantém índices
de expansão acima de dois dígitos. Além
disso, consolida sua condição de canal
preferencial do consumidor. Como explicar esse êxito?
De forma incansável, acompanhamos
as tendências do varejo internacional. As
imersões que promovemos em mercados maduros como Estados Unidos, Inglaterra e Japão nos trazem ensinamentos preciosos. Assimilamos modelos de
venda, gestão e de marketing, mas não
nos contentamos em apreender. Compartilhamos esse conhecimento com a
indústria e o atacado, de maneira a criar
uma rica rede de oportunidades.
Investimos em capilaridade para alcançar, inclusive, regiões mais distantes
dos grandes centros urbanos. Em lugares onde sequer encontram-se agências
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“Vocação? Competência natural?
Não acredito nesses fatores. A boa
semeadura não é resultado do que somos,
mas do que queremos e buscamos ser”
bancárias, as grandes redes fincam bandeira e introduzem serviços de inestimável importância para a população.
Estamos em mais de 600 municípios
brasileiros com a proposta de disponibilizar saúde, bem-estar e conveniência em
um só lugar.
Apostamos na diversificação do mix
de produtos como estratégia de fidelização do cliente, mas também em nome
do compromisso de facilitar o acesso
à saúde no Brasil. Para isto, investimos
no controle permanente da gestão de
estoque, missão que é facilitada com a
implementação de centros de distribuição próprios. Garantimos, assim, a oferta permanente de medicamentos sem
estarmos limitados à operação de fabricantes ou distribuidores. Trocamos a
deficiência das pequenas farmácias pela
eficiência das grandes.
Paralelamente, nossos mais de 110
mil funcionários e colaboradores são estimulados a ascender profissionalmente
e capacitados para uma nova era do varejo nacional. Entendemos o farmacêuti-

co muito mais do que um simples entregador de caixinhas, conscientizando-o
sobre sua importância na interação com
os pacientes e seu papel como promotor de saúde.
Mas tudo isso não acontece somente sob a inspiração das boas práticas internacionais. A farmácia modelo não é
aquela que nós projetamos, é aquela de
que necessita o consumidor.
Por isso, precisamos ouvi-lo. Em nome
dele encampamos lutas históricas pela
farmácia 24 horas, pela liberação da
venda de outros produtos, pelo medicamento subsidiado, pelo fim do imposto
abusivo sobre os remédios. Essa luta não
é a de um setor, é a de um país.
O caminho para a excelência é pavimentado em um conjunto de verbos.
Promover, assimilar, investir, acompanhar, estimular, capacitar, ouvir e encampar. Pura transpiração e empenho
diários. Vocação? Competência natural?
Não acredito nesses fatores. A boa semeadura não é resultado do que somos,
mas do que queremos e buscamos ser.

MUITOS MOTIVOS
PARA COMEMORAR!
Em 2016 lançamos o clube de negócios mais
poderoso do varejo farmacêutico brasileiro, o
“Business Club Abrafarma”. Apoiado em 8
plataformas de marketing e qualificação,
atingimos mais de 12.000 profissionais de
diversas áreas de atuação de nossas redes
associadas e de nossos parceiros comerciais.
Estabelecemos novos patamares para o varejo
farmacêutico brasileiro e para nossos negócios.

A REVOLUÇÃO

SILENCIOSA

JÁ COMEÇOU.

Abrafarma
Future Trends

Abrafarma
Weekend Experience

Prêmio Parceiros
do Ano Abrafarma

Programa Anual de
Comunicação Abrafarma

Relatórios Estratégicos
Exclusivos

Master Class

MissãoTécnica
Internacional

Road Show Care Center
Abrafarma

Agradecemos a todos os membros e empresas
associadas a este diferenciado clube de negócios,
com o compromisso de fazermos muito mais em 2017.

Se sua empresa ainda não faz parte
do “Business Club Abrafarma”,

JUNTE-SE A NÓS!

