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e aproximação com as indústrias. O intuito 
era aproximá-los da central e mostrar nossa 
estrutura. Foi muito bom porque depois do 
evento várias indústrias nos visitaram.” 

“O relacionamento se torna sólido quan-
do indústria e varejo firmam uma parceria ga-
nha-ganha e a aproximação que a InterPlayers 
proporciona por meio de seus programas 
pode ajudar as duas partes”, conclui Cascardo. 

Segundo pesquisa de satisfação com 
os participantes, 100% afirmaram que o 
conteúdo do Retail Pharma está alinha-
do ao contexto atual do mercado e 96% 
disseram que ele tem relevância no seu 
dia a dia. A maioria do público presente 
(78%) se sentiu estimulado a refletir sobre 
o modelo de atuação da indústria junto ao 
varejo. Para 81%, a exposição do tema foi 
feita com clareza e 63% destacaram que 
tiveram acesso a um contéudo até então 
desconhecido. O próximo Retail Pharma 
será realizado em junho e abordará temas 
como estratégias de trade e relacionamen-
to comercial entre indústrias e farmácias, 
de acordo com as sugestões coletadas pela 
pesquisa junto aos participantes. n

força do pequeno e médio 
varejo farmacêutico unido 
em redes associativistas e 
franquias aumenta sua 
representatividade no 

mercado. Grande parte deste fato ocorreu 
porque gestão e tecnologia passaram a ser 
pontos estratégicos para essas empresas. O 
desenvolvimento das redes associativistas 
foi o tema da terceira edição do Retail Phar-
ma, evento promovido pela Pharma Link em 
15 de março de 2011, em São Paulo, que 
contou com 92 inscritos.

O Retail Pharma é um núcleo de estudos 
especializado em discussões sobre o varejo 
farma criado em 2010 com o apoio do  Gru-
pemef – Grupo dos Profissionais Executivos 
do Mercado Farmacêutico. O objetivo é 
promover debates para ampliar os conheci-
mentos e compreender os desafios do setor. 

O crescimento do associativismo, a 
profissionalização das empresas, o relacio-
namento com a indústria, as negociações 
de trade, os desafios do varejo foram os 

principais assuntos expostos pelos gesto-
res de associações e franquias presentes: 
Marcelo Grasso, da Masterfarma, de Santa 
Catarina; Rogério Lopes Junior, da Farmafort, 
de São Paulo; e Sérgio Comunale, da Rede 
Farmais. A mediação foi realizada por Arnal-
do Sá Filho, diretor de Negócios, e Fernando 
Cascardo, diretor de Marketing e Planeja-
mento, ambos do Grupo InterPlayers. “Foi 
um debate rico e um trabalho de integração 
entre indústria e varejo”, resume Cascardo.

Segundo Comunale, antes as redes as-
sociativistas não tinham metas e se uniam 
somente para comprar melhor. “Hoje elas têm 
objetivos definidos e podem oferecer muito 
mais como fornecer dados de sell out para 
indústria e centralizar os pedidos. Isso é feito 
com seriedade e bons resultados.”

Os representantes do varejo mostraram 
a necessidade de a indústria entender suas 
características e questionaram a maneira como 
ela se estrutura para atender o varejo regional. 
Segundo Cascardo, “essas redes que estão 
fora dos grandes centros têm particularidades 
que a indústria precisa considerar e adaptar-se 
para que suas ações se tornem mais efetivas”. 
O gerente da Farmais sugere que os forne-
cedores promovam treinamento na área de 
vendas e atendimento para as farmácias. 

Na opinião de Comunale, a participação 
no evento foi positiva pela riqueza do debate 
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A terceira edição do evento promovido pela Pharma Link 
destacou o desenvolvimento das redes associativistas e 
franquias e como a indústria pode apoiá-las

RETAIL PHARMA: 
indústria e varejo  
mais próximos
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ada vez mais o mercado 
se dedica a investigar o 
comportamento do con-
sumidor para conhecer a 
fundo hábitos, necessida-
des e desejos e assim ofe-

recer produtos e serviços que o satisfaçam 
efetivamente. A tecnologia é grande aliada 
para captar e analisar informações sobre os 
consumidores e ajudar indústria e varejo a 
elaborar suas estratégias. 

No varejo, por exemplo, já existem ini-
ciativas do uso estratégico da informação 
para estimular a performance do negócio 
com base em estudos de comportamento 
de compra dos shoppers, criando ofertas 
específicas para grupos de clientes, espaços 
temáticos, programas de fidelidade etc.

uma das maneiras de aumentar a renta-
bilidade das empresas e oferecer um servi-
ço de alto nível ao cliente é adotar o CRM 
(Customer Relantionship Management ou 
Gestão de Relacionamento com o Cliente), 
que define um conjunto de metodologias, 

ferramentas e processos que aliam marketing 
e tecnologia para fazer a gestão de relacio-
namento com os clientes. Com uma base 
de informações rica e unificada, é possível 
antecipar e satisfazer suas expectativas. 

Implementar o CRM não significa apenas 
instalar um software; ele representa uma 
grande mudança de paradigma, pois as 
operações comerciais se transformam em 
relacionamentos com o objetivo de fidelizar 
os clientes e gerar novas receitas. trata-se de 
uma iniciativa ainda nova no Brasil e quem 
sair na frente colherá bons frutos. 

“O CRM também pode ser interpretado 
como um modelo estratégico para facilitar 
o gerenciamento do conhecimento e toma-
das de decisões de ações para contribuir na 
construção de uma relação duradoura entre 
cliente e fornecedor, baseada em confian-
ça, colaboração, compromisso, parceria, in-
vestimentos e benefícios mútuos”, explica 
Cristiano Calamonaci, da agência Full tecno, 
especializada em ações de marketing digital.

Segundo ele, os principais benefícios 

que o CRM oferece são os seguintes: in-
tegrar o cliente à empresa, facilitando o 
desenvolvimento de novos produtos;  cus-
tomizar as soluções; e manter um canal 
permanente de comunicação para criar e 
sustentar um relacionamento efetivo com 
clientes, fornecedores e público interno. 
Ainda é possível criar valor para o cliente 
ao transformar produto em serviço e ser-
viço em produto.

No mercado farmacêutico, o CRM trans-
forma a maneira como o varejo olha  o 
consumidor – com maior atenção para que 
ele compre mais e com frequência. “Além 
do varejo, o CRM pode e deve se estender 
aos fabricantes, aproximando-os também 
dos clientes finais, gerando uma reação em 
cadeia”, completa Calamonaci.

 Na prática – Partindo de uma nova ten-
dência, cresceu muito nos últimos anos o 
interesse e a disposição do varejo e da 
indústria em estabelecerem uma relação 
direta para promover negócios mais efe-
tivos. No estudo desenvolvido pelo Ibope 
Inteligência, mais da metade dos pontos de 
venda prefere negociar diretamente com a 
indústria, o que indica uma nova fase no 

Com o objetivo de fidelizar os clientes e gerar novas receitas, o 
CRM integra pessoas, processos e tecnologia para melhorar a 
gestão do relacionamento entre indústria e varejo
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Gráfico 1 – Amplo atendimento Pharma Link
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o histórico de atendimentos – ligações e 
e-mails anteriores, dados das transações 
realizadas, negociações comerciais, ocor-
rências etc. Novas mídias como o SMS, 
email marketing e Chat on-line também 
facilitarão a comunicação e o atendimento 
junto a todos os usuários.  “Dessa manei-
ra, o atendimento se torna mais ágil e fo-
cado”, explica a supervisora de operações 
da Pharma Link, Viviana Pedro.

também será possível fazer uso da seg-
mentação de nosso database de maneira 
mais inteligente, assegurando a criação de 
ações pontuais, pesquisas e campanhas es-
pecíficas para grupos de clientes ou produ-
tos,  otimizando os investimentos de forma 
mais segura e efetiva para os resultados. A 
segmentação é uma premissa dos progra-
mas da Pharma Link desde o surgimento 
das primeiras operações, e visa respeitar as 
diferentes características, tamanhos e perfis 
do varejo. (Gráfico 2).

“trata-se de uma poderosa ferramenta 
de negócios para nossos clientes: podemos 
desenvolver uma ação especialmente para 
farmácias do litoral na pré-temporada do 
verão ou focar esforços para o aumento de 
estoques para uma campanha de inverno, 
por exemplo. Além disso, conseguimos medir 
os resultados, verificando quanto foi reverti-
do em vendas”, comenta Viviana. 

Os conceitos e ferramentas de CRM pos-
sibilitam que indústria e varejo mantenham 
um relacionamento de longo prazo, mais 
eficiente e interessante do ponto de vista 
comercial sem ficar restrito a negociações 
pontuais e sem agilidade. Com maior capa-
cidade de gerenciar os resultados é possível 
tomar decisões práticas e realizar negócios 
mais sustentáveis. n
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UMA gRANdE 
vANTAgEM dA 

IMPLEMENTAçãO 
dEssE sIsTEMA é TER 

UMA vIsãO úNICA  
dO PROCEssO

relacionamento entre esses canais.
O CRM pode ser um poderoso aliado para 

integrar ainda mais esses players de maneira 
estratégica e com mais resultados. O varejo 
se profissionaliza para entender a necessi-
dade da indústria, que por sua vez se torna 
mais habilitada para entender o dia a dia e 
as necessidades do varejo.

Para este semestre a Pharma Link implanta-
rá um amplo programa de CRM que será co-
nectado aos seus programas, permitindo maior 

otimização dos relacionamentos e das opera-
ções. Atualmente, mais de 50% dos programas 
gerenciados pela Pharma Link superam 10 mil 
pontos de venda, reforçando a importância da 
gestão do relacionamento e da segmentação 
das ações e estratégias. (Gráfico 1)

uma grande vantagem da implementa-
ção desse sistema é ter uma visão única do 
processo. todas as demandas das indús-
trias e do varejo serão centralizadas em 
um único ambiente, onde será registrado 

Segmentação Pharma Link
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Rede médio porte

Associativismo
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Gráfico 2 – Segmentação Pharma Link 
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consumidor está cada vez mais 
preparado para usar tecnologias 
que possibilitam interação com 
o varejo e com outros consu-
midores. Essa é uma tendên-

cia que se mostra ainda mais forte em países 
emergentes como Índia, China e Brasil, onde a 
absorção de tecnologia é alta, revela estudo da 
IBM com 32 mil consumidores de vários países 
divulgado durante a Convenção Anual da NRF 
(National Retail Federation), evento que reúne 
as tendências mundiais do varejo, realizado em 
janeiro nos Estados unidos.

O uso da tecnologia no ponto de venda com 
o objetivo de vender mais e prestar um serviço ao 
consumidor dá seus primeiros passos no Brasil. Na 
avaliação do coordenador do Núcleo de Varejo da 
ESPM, Ricardo Pastore, há muitas oportunidades 
no varejo. “A tecnologia está presente somente na 
retaguarda e no caixa. No interior da loja há um 
espaço vazio de tecnologia e ele será preenchido 
com soluções apoiadas na interatividade.” Hoje, 
diz, as lojas apenas automatizam os processos 
operacionais. “A diferença é que as novas solu-
ções vão ajudar a vender mais; será uma mudança 
muito grande para o varejo.”

Na NRF 2011, a mobilidade e a interatividade 
aplicadas ao ponto de venda tiveram grande desta-
que. telas interativas – pequenas ou grandes – com 
informações sobre produtos e simulações de uso 
substituem os materiais promocionais em papel. 

Os tablets vão auxiliar cada vez mais os ven-
dedores, que contarão com uma grande base 
de informações sobre os produtos para ajudar 
o consumidor a fazer escolhas mais inteligentes. 
Dessa maneira, o atendimento é mais completo 

e rápido, ou seja, se transforma em serviço. No 
Brasil, os tablets chegaram há poucos meses e 
já são utilizados por promotoras de grandes in-
dústrias no ponto de venda. 

A experiência de compra na internet está mi-
grando para as lojas físicas. Consumidores acessam 
sites com classificações de produtos e redes sociais 
em telas touch screen instaladas nas lojas. Com o 
smartphone é possível escanear códigos de barra 
das mercadorias na prateleira para comparar pre-
ços do mesmo item em uma loja virtual.

Segundo o vice-presidente da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP), Nelson khei-
rallah, a mobilidade tende a ser muito explora-
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da com o crescimento do uso de smartphones 
no Brasil. “As empresas estão desenvolvendo 
aplicativos (softwares que ajudam o usuário 
em necessidades específicas) que facilitam o 
acesso no ponto de venda.” um exemplo dis-
so são lojas norte-americanas que criaram um 
sistema de fidelidade que funciona da seguinte 
maneira: quando o cliente entra na loja e aciona 
seu telefone celular a esse sistema (por meio 
de bluetooh, por exemplo), a loja detecta sua 
presença e envia mensagens sobre produtos, 
lançamentos, descontos. Essas inovações de-
vem se tornar realidade no Brasil num futuro 
próximo, apostam os especialistas. n

A experiência de compra na loja se torna mais inteligente 
com as facilidades da tecnologia e da internet 
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