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Estamos ampliando a rede de conectividade 
para permitir ao modelo atingir várias formas 
de contato. Até maio último, cerca de 10 
mil CNPJs já estavam homologados e aptos 
para o uso de EDI para processos de troca de 
dados. Criamos o Via Livre, uma van dedica-
da a atender à demanda de segmentos do 
varejo alimentar e redes de médio e grande 
porte. Já atingimos cerca de 29 mil pontos de 
venda e até 2012 mais de 40 mil farmácias 
estarão utilizando-se de nossas plataformas 
para relacionarem-se com a indústria. Na 
área da inteligência de informação, alguns 
resultados começam a ser sentidos a par-
tir do 2º semestre, através de dashboards, 
smartphones e iPhones. 

O crescimento requer investimento contí-
nuo; somente com um planejamento es-
truturado isso será possível. 

Somos parte importante deste novo 
modelo e temos um grande compromisso 
com a inovação. n

InterPlayers adota uma po-
sição inovadora. Nosso mo-
delo de negócio oferece uma 
proposta de integração e está 
na vanguarda do mercado, 

sempre com a premissa de oferecer soluções 
que agreguem valor aos clientes e lhes permita 
a perfeita execução de suas estratégias, dentro 
dos mais elevados padrões de qualidade. Por 
essa razão, somos “inquietos” e precisamos 
estar a frente buscando inovações e melhorias 
contínuas. A exemplo disso, há poucos anos, 
eram necessários meses para que nossos clien-
tes colocassem em prática uma campanha de 
vendas de inverno no varejo. Atualmente essas 
ofertas podem chegar ao varejo em algumas 
horas... É uma nova realidade!

Precisamos estar um passo a frente, plane-
jando a médio e longo prazo. Assim, enxerga-
mos a possibilidade de desenhar alguns passos 
importantes ao business até 2012.

Nesse olhar elegemos dois importantes 
pilares: o primeiro é o nosso time, ou seja, um 
olhar dedicado à organização e aos nossos 
colaboradores que “entregam” nosso valor ao 
mercado. O segundo pilar está na retaguarda, 
ou seja, toda infraestrutura tecnológica e de 
desenvolvimento capaz de oferecer inovações, 

melhorias, performance e inteligência. 
Tudo o que fazemos gira em torno de 

importantes transformações, como o avan-
ço da internet, das redes sociais, dos meios 
eletrônicos de comunicação e da inteligência 
de informação. 

Em paralelo, também vemos que nos-
sos clientes estão crescendo, expandindo 
suas operações, equipes e aprimorando 
suas estratégias de trade e de relaciona-
mento. Isso demanda novos produtos, so-
luções inovadoras, processos mais ágeis e 
de alta performance. Já desde o início do 
ano,  contratamos três importantes con-
sultorias para assessorar-nos nesta fase: a 
primeira delas atua no alinhamento estra-
tégico com foco na priorização das oportu-
nidades e na organização de uma grande 
agenda de tarefas; a segunda nos apoiará 
nos processos de certificação e normatiza-
ção dentro de padrões internacionais de 
qualidade e a última apoiará na integração 
e preparação da estrutura organizacional, 
já que, neste último ano, crescemos 50% 
no número de colaboradores. Somos cerca 
de 600 colaboradores em nossas unidades 
de negócios e ainda podemos expandir 
esse quadro até 2012. 

Com previsão de investimentos na ordem 
de US$ 6 milhões em três anos, demos inicio 
a 2010, destinando US$ 2 milhões a pesqui-
sa, desenvolvimento, infraestrutura, comu-
nicação de dados e aumento de retaguarda. 
Neste segundo semestre, além dos resultados 
destas primeiras ações, lançaremos uma nova 
versão do portal Pharma Link na web, com 
inovações importantes, em especial ao varejo. 
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A empresa expandiu 50% o número de colaboradores no último  
ano e a previsão é ter quase mil profissionais até 2012

Estratégia  de  inovação  
demanda investimento contínuo
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seu conhecimento ao que ele chama de 
marketing de acompanhamento farmaco-
terapêutico e às orientações aos usuários. 
“Isso melhoraria a saúde da população e 
fidelizaria os clientes àquelas farmácias que 
prestassem esse tipo de serviço com qua-
lidade, já que os produtos vendidos são 
iguais em qualquer estabelecimentos”.

Com relação à fiscalização do cumpri-
mento das novas regras propostas, o diretor 
da Anvisa acredita que com a retenção da 
receita e os registros no SNGPC a descoberta 
de irregularidades se tornará mais fácil e a 
comercialização será regulamentada, o que 
não ocorre em todos os pontos de venda. 

Já Álvares não acredita na capacidade da 
Anvisa em realizar este controle. “Até mesmo 
o SNGPC que monitora os psicotrópicos, que 
correspondem a pequena fração em relação 
ao comércio dos antibióticos, ainda não é 
totalmente fiscalizado pela Anvisa”, fala o 
especialista, que finaliza: “Não há profissio-
nais e estrutura suficientes para este rígido 
controle, portanto acredito que dentro de 
alguns anos as empresas sérias serão preju-
dicadas em detrimento das inescrupulosas, 
que não vão atender à medida. Isso é muito 
ruim para o mercado porque se trata de con-
corrência desleal e antiética”. n

*No fechamento da edição, em 26 de julho, a 
Anvisa ainda não possuia o resultado da consulta. 
A entidade avisou que estaria formando comissão 
específica para avaliar as sugestões recebidas.

nefícios para a sociedade serão maiores”.
Álvares critica também o trabalho extra 

designado ao farmacêutico com o controle 
de antibióticos. “Caso o procedimento não 
seja interligado ao sistema operacional da 
empresa, ele poderá aumentar seu serviço, 
diminuindo o tempo que o profissional des-
tinaria às devidas orientações sobre o uso 
de antibióticos. Isso seria de grande valor 
sanitário para a população e poderia fidelizar 
o cliente à farmácia, trazendo aumento de 
faturamento para a empresa”, ressalta ele.

O presidente da SBFC acredita que as 
farmácias deveriam deixar as atividades bu-
rocráticas, atualmente atribuídas ao farma-
cêutico, a outro profissional treinado. Dessa 
forma o farmacêutico poderia direcionar 

A finAlidAde dA AgênCiA, CoM A novA 
regrA, é AuMentAr o Controle no 
CoMérCio desses MediCAMentos e reduzir 
A resistênCiA bACteriAnA no PAís

om o objetivo de propor nor-
mas mais rigorosas para a 
dispensação de antibióticos 
no País, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-

sa) realizou consulta pública durante um 
mês (18 de junho a 18 de julho)*. Uma das 
mudanças propostas é a obrigatoriedade 
da apresentação de duas vias da receita 
médica à farmácia, sendo que uma ficaria 
retida e a outra via seria devolvida ao usu-
ário com carimbo do estabelecimento. As 
embalagens e bulas também passariam a ter 
a frase “Venda sob prescrição médica – Só 
pode ser vendido com retenção da receita”. 

Vale lembrar que para comprar qualquer 
antibiótico já é necessária a apresentação 
da receita médica, mas há estabelecimentos 
que efetuam a venda sem o documento. 
Estudo do Conselho Federal de Farmácia 
(CFF) revelou que 68% dos pontos de ven-
da do Estado de São Paulo comercializam 
antibióticos desta forma. O consumo indis-
criminado gera consequências no usuário, 
fazendo que ele fique mais vulnerável às 
bactérias, que se tornam resistentes às fór-
mulas disponíveis no mercado.

A finalidade da Agência, com a nova regra, 
é aumentar o controle no comércio desses 
medicamentos e reduzir essa resistência bacte-
riana no País. A Organização Mundial de Saúde 
(OMS) defende que 50% das prescrições dos 
antibióticos são inadequadas. Segundo a An-
visa, no ano passado a venda desses produtos 
movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão.

O diretor da Anvisa, Dirceu Barbano, de-
fende que o fechamento do cerco em torno 
dos antibióticos visa à proteção da saúde do 
usuário: “Esperamos evitar as compras de 
antibióticos sem receita, que ocorrem sem 
que as pessoas tenham ido ao especialista 
e obtido diagnóstico médico”. O diretor 
afirma que esse maior controle não trará 
dificuldades extras às farmácias, já que os 
estabelecimentos conhecem bem o proce-
dimento de retenção de receitas.

Há mais de 90 substâncias que fazem 
parte dessa classe terapêutica. As quatro 
mais vendidas são amoxicilina, azitromicina, 
cefalexina e sulfametoxazol e estarão sujei-
tas as regras ainda mais rígidas: esses medi-
camentos serão escriturados, fazendo com 
que suas movimentações sejam registradas 
no Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Produtos Controlados (SNGPC).

“O monitoramento gera trabalho a mais 
para o farmacêutico, mas regular um mer-
cado como o brasileiro, às vezes, só acon-
tece por meio de medidas mais duras, que 
podem melhorar o uso dos antibióticos”, 
alerta o vice-presidente do Conselho Regio-
nal de Farmácia (CRF) de São Paulo, Marcelo 
Polacow. Ele está de acordo com a proposta 
da Anvisa e manifesta preocupação com a 
crescente resistência das bactérias às fór-
mulas usadas comumente pela população. 
Preocupado com o tema há mais de dois 
anos, Polacow comenta que o CRF realiza 
periodicamente palestras sobre a importân-
cia do uso correto dos antibióticos. 

Mas nem todos os envolvidos são unâni-
mes nessa questão. O presidente da Socieda-
de Brasileira de Farmácia Comunitária (SBFC), 
Amilson Álvares, comenta: “Acho um pouco 
prematuro o controle de antibióticos neste mo-
mento para o mercado farmacêutico brasileiro. 
A população não tem informação do motivo 
da medida, e o sistema de saúde não tem 
capacidade para arcar com as consequências 
dos reflexos da medida”. O presidente defen-
de que seria necessária, primeiramente, uma 
campanha nacional informando o perigo da 
não adesão terapêutica ao uso de antibióticos 
e outros medicamentos para, depois, imple-
mentar medidas de regulação desse mercado.

A polêmica vai além: “A venda desses me-
dicamentos somente com receituário, com 

O monitoramento da comercialização desses medicamentos nas 
farmácias já gera polêmica entre os órgãos ligados ao setor
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certeza, irá proporcionar queda de fatura-
mento, já que nem toda a população tem 
tempo ou dinheiro para procurar o prescritor 
em caso de infecções. Mas quero lembrar que 
essas infecções leves não tratadas, ou tratadas 
sem orientação de profissional capacitado, 
podem se transformar em infecções graves, 
aumentando o gasto público e prejudicando 
a saúde da população”, fala Álvares. 

Mais trabalho
Polacow concorda que a medida poderá 

atrapalhar a rentabilidade do estabelecimen-
to que realiza as vendas irregulares, mas 
pontua: “Esse dinheiro é dinheiro irregular. 
Eu entendo que talvez a decisão tenha um 
impacto financeiro, mas acredito que os be-
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onexão SA é um programa desen-
volvido pela sanofi-aventis cujo 
foco é a interação e a comercia-
lização, em longo prazo, entre o 
laboratório e o varejo farmacêutico. 

Consiste em uma plataforma de produtos e servi-
ços exclusiva às farmácias. Desde sua criação, em 
2006, Conexão permite à empresa negociar as 
vendas de medicamentos do portfólio diretamente 
com as drogarias. Há algumas formas de fazer o 
pedido. O primeiro é por meio da força de vendas 
dedicada ao Programa Conexão, que atua nos 
estabelecimentos participantes, responsáveis por 
80% das vendas do varejo. Pode-se conseguir o 
serviço também pelo portal da Pharma Link Co-
nexão, ao qual todas as farmácias participantes do 
programa têm acesso. O cliente entra no portal da 
empresa, que oferece a tecnologia para ser efetua-

da a compra e solicita o pedido. As farmácias efe-
tuam seus próprios pedidos por meio da internet, 
24 horas por dia, sete dias da semana, 365 dias ao 
ano. O call center cuida do suporte e captação da 
demanda por meio de equipe treinada e pronta 
para solucionar dúvidas e atender farmácias em 
todo o País. “A Pharma Link é responsável por 
acolher os pedidos dos 14 mil pontos de venda 
do Conexão por meio das tecnologias E-pedido, 
Web Client, Client e Contact Center”, comenta 
a coordenadora de atendimento da Pharma Link, 
Kátia Silene de Oliveira. Ela acrescenta que a em-
presa também disponibiliza um help desk para 
sanar as dúvidas dos usuários sobre as ferramentas 

e os demais serviços do projeto.
Conexão com Você é outro braço do pro-

grama, que oferece, por intermédio do site 
www.conexaosa.com.br, acesso a conteúdos 
exclusivos e diferenciados, como notícias on-
line sobre o mercado farmacêutico; cursos 
exclusivos da Fundação Getulio Vargas (FGV) 
sobre marketing, finanças, recursos humanos 
e assuntos regulatórios; além de materiais pro-
mocionais de merchandising; lançamentos e 
bulas de todos os produtos da sanofi-aventis; 
ofertas e campanhas sazonais; e palestras mo-
tivacionais e de negócios. Já o Conexão Trade 
é outra ferramenta desenvolvida para permitir 
melhor gestão das ações nos pontos de venda. 

“Os resultados são muito positivos. O Pro-

grama Conexão permite ampliar o relaciona-
mento com o varejo farmacêutico, promove 
treinamentos que ajudam a otimizar o modelo 
de gestão nos pontos de ven-
da, entre outros”, comemora o 
gerente de marketing do Cone-
xão, Marcelo Licnerski.

O executivo explica que os 
próximos passos são investir em 
cursos customizados de capa-
citação técnica em gestão de 
negócios e expandir o progra-
ma para um número maior de 
farmácias no Brasil. n

Criado há quatro anos, o programa oferece um portal de comunicação, desenvolvimento, 
informações, relacionamento e comercialização entre a sanofi-aventis e o varejo

Conexão amplia  
relacionamento com farmácias
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