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incluem o lançamento do Via Livre – uma rede 
de tráfego de pedidos especializada no seg-
mento farma e suas peculiaridades logísticas 
e unidades de negócios, como Ponto Extra, 
uma agência especializada, que praticamente 
dobrou de tamanho com importantes projetos 
de trade, ações de PDV e visitação médica.

“Além de todas essas conquistas, o 
grande desafio é que o nosso modelo con-
siga motivar os players – distribuidores, in-
dústrias e varejo – a manter a transparência 
e a segurança para as transações realizadas 
dentro do canal”, afirma Arnaldo Sá.

O executivo ressalta ainda que o Grupo 
deve incentivar a integração contínua entre 
varejo e indústria, dando possibilidade ao 
distribuidor de melhorar seus indicadores de 
performance, diminuindo assim eventuais rup-
turas e melhorando a efetividade do modelo 
brasileiro de distribuição. “Em outras palavras, 
buscar a sustentabilidade dos resultados para 
todos os participantes, visto que toda relação 
que a indústria farmacêutica busca no canal 
pressupõe sustentabilidade e efetividade, cons-
truindo relações de longo prazo”, finaliza. n

Grupo InterPlayers é um dos 
precursores do modelo mais 
efetivo de comercialização 
e de gestão direta do canal 
farma. Ele integra indústrias, 

distribuidores e varejo, permitindo a cada 
player a melhor ação dentro de seu core bu-
siness. Essa tendência de integração tomou 
força há cerca de 10 anos, com uma série de 
adventos do setor que culminaram na maior 
necessidade de aproximação entre os dois 
principais elos da cadeia: indústria e varejo. 
O modelo surgiu praticamente junto com o 
Grupo, que em 2010 completou oito anos, 
com uma trajetória pontuada de conquistas.

“É a indústria à frente do relacionamen-
to com o varejo, negociando suas marcas 
e definindo com o segmento uma aliança 
de longo prazo. Os processos logísticos são 
garantidos pelos distribuidores, eleitos e es-
colhidos pela farmácia”, comenta o diretor 
de negócios, Arnaldo José Lewis e Sá Filho. 
O executivo conta que as negociações são 
registradas na plataforma da Pharma Link, 
que também disponibiliza acessos para os 
pontos de venda (PDVs) enviarem os pedi-
dos e necessidades de reposição. 

Esse modelo de integração está na van-
guarda do mercado e já presente em muitos 
países. Atualmente, o Grupo InterPlayers 
opera com 650 colaboradores em suas 
unidades com atuação em todo o território 
nacional. “Nos últimos dois anos, investimos 
continuamente em pesquisa, desenvolvimen-
to e infraestrutura, hardware, comunicação 
de dados e aumento da capacidade dos 
servidores. Com isso, já atingimos mais de 
35 mil pontos de venda integrados, e até o 
final de 2011 a previsão é superar os 40 mil 
PDVs por meio dos diversos programas da 
indústria”, antecipa o diretor de marketing 
e planejamento, Fernando Cascardo.

Além disso, o Grupo lançou, em setem-
bro de 2010, o novo Portal Pharma Link, 
que oferece melhor desempenho e mais 
agilidade aos usuários. “Recebemos gran-
de volume de transações em uma média 
de 15 mil pedidos por dia. É uma grande 
estrutura, com equipamento próprio e a 
mais moderna arquitetura de computação 
disponível para garantir a performance de 
todo o sistema”, destaca o diretor de TI e 
logística, Renato Amorim. 

CONQUISTA EM NÚMEROS
O Grupo InterPlayers comemorou oito 

anos com importantes realizações: a rede cre-
denciada inicial, com 423 farmácias, passou 
neste ano para 35 mil pontos de venda. Está 
presente em cerca de 70% dos principais mu-
nicípios do Sul e Sudeste e em quase 50% das 
demais regiões. Outras conquistas do Grupo 
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Com o suporte das soluções do Grupo, laboratórios, 
distribuidores e varejistas focam seu core business  
para efetivar estratégias em conjunto

InterPlayers COMEMORA 
8 anos de atuação
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om o objetivo de conhecer, de 
forma estruturada, a percep-
ção da indústria e do varejo 
sobre os serviços que dispo-
nibiliza, o Grupo InterPlayers 
aplicou ao longo de 2010 pes-

quisas em parceria com o Ibope Inteligência. 
“Como nosso modelo de negócio é colaborativo, 
os principais agentes do mercado que constroem 
as relações de integração devem ser permanente-
mente ouvidos”, destaca o diretor de marketing 
e planejamento, Fernando Cascardo. Ele explica 
que a companhia já possuía instrumentos e pes-
quisas internas de satisfação, porém procurava 
uma instituição renomada que oferecesse, com 
total isenção, o entendimento mais claro dos 
gaps e oportunidades existentes. 

O projeto ouviu os principais interlocutores 
dos dois públicos e detectou os comportamentos 
e tendências que regem suas relações atuais, 
relativamente novas no mercado. A partir daí, a 
expectativa é entender as necessidades e oportu-
nidades que possam ser revertidas em benefícios 
para os players de todo o canal. 

Foram realizadas duas pesquisas. A primeira 
foi qualitativa e desenvolvida junto aos executivos 
das indústrias farmacêuticas, tanto pertencentes 

aos clientes como aos prospects. Foram aborda-
dos executivos de várias áreas (marketing, comer-
cial, trade, TI). “Buscamos entender a percepção 
da indústria e o nível de aderência que nossos 
serviços têm em seus negócios, ou seja, qual o 
grau de atendimento de suas necessidades de 
integração e gestão nos programas de relacio-
namento com o mercado”, comenta Cascardo.

A segunda pesquisa foi quantitativa e aplicada 
junto aos pontos de venda (PDVs) que já estão in-
tegrados com a Pharma Link nos diversos progra-
mas que gerencia. Foram abordados os gestores 
das redes e farmácias independentes já que eles 
são os profissionais envolvidos no dia a dia da ne-
gociação, das compras e da operação dentro dos 
programas. “Buscamos entender como nossos 
produtos e serviços se integram ao cotidiano dos 
PDVs e permitem que eles efetivamente possam 
aproveitar as oportunidades de negócio geradas 
pela indústria”, ressalta o diretor. 

A escolha do Ibope Inteligência ocorreu pelo 
fato de ser um instituto com credibilidade in-
ternacional e que, além de contribuir com sua 
expertise, garantiu a aplicação dentro de rígidos 
critérios de qualidade e estatística.

“As pesquisas apontam para uma direção 
importante em nossos rumos estratégicos e 
vêm a confirmar ações que já vínhamos im-
plantando nos últimos dois anos. Elas nos dão 
certeza sobre o rumo que escolhemos”, evi-
dencia Cascardo. O executivo pondera que foi 
fundamental entender que a empresa está no 
rumo certo e deverá dar continuidade ao seu 
modelo. “Obtivemos uma nota de satisfação 
de 93% em nível nacional, e nossas soluções 
foram eleitas como a melhor plataforma de 
integração entre indústria e varejo”, comemora 
ele, complementando que as indústrias também 
passaram visões importantes e contribuíram 
para certificar as decisões estratégicas que já 
estão sendo tomadas. “Nos próximos meses 
começaremos a apresentação da pesquisa junto 
a nossos clientes, compartilhando os resultados 
coletados”, finaliza Cascardo. n

Estudo avaliou oportunidades  
e apontou tendências
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pesquisa confere 93% de 
satisfação ao Grupo InterPlayers 

1.  A marca Pharma Link torna-se 
referência para este novo modelo de 
relacionamento indústria-varejo.
2. O varejo reconhece a continuidade 
dos programas da indústria como uma 
relação de longo prazo.
3. As soluções devem estar aptas para 
apoiar o dia a dia do comprador no varejo.
4. A demanda por evolução nas 
soluções e acesso a informação 
confirma as definições que vêm 
sendo tomadas pelo Grupo 
InterPlayers.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES DA  
PESQUISA IBOPE-GRUPO INTERPLAYERS
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om o objetivo de promover 
um ambiente para que a in-
dústria farmacêutica possa 
aprofundar seus conhecimen-
tos sobre o varejo, a Pharma 
Link criou um núcleo de es-

tudos especializado, intitulado Retail Pharma. 
O programa tem parceria com o Grupo dos 
Profissionais Executivos do Mercado Farma-
cêutico (Grupemef), cabendo à Pharma Link 
a responsabilidade pelo desenvolvimento de 
conteúdo e execução dos encontros, com te-
mas sugeridos pelos executivos do setor.

“Reconhecemos a importância que a farmácia 
ocupa como o elo final da cadeia, efetivando as 
estratégias da indústria junto aos consumidores. 
Dessa forma, quanto mais a indústria conhecer 
e entender as características, comportamentos 
e necessidades desse segmento, melhores serão 
as oportunidades de negócio geradas por ela”, 
explica o gerente de marketing e planejamento 
do Grupo InterPlayers, Edson Suster.

Em 2010 houve dois encontros (setembro 
e dezembro). A programação prevê a realiza-
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ção de, ao menos, quatro eventos anuais. A 
meta é apresentar à indústria conhecimento 
relevante sobre o varejo, suas necessidades e 
oportunidades. Esse conteúdo inclui debates 
sobre as melhores práticas que geram opor-
tunidades de integração da cadeia.

No primeiro encontro, o gerente de varejo 
farmacêutico da Bayer Schering Pharma, Mar-
celo Bonato, apresentou os principais pontos 
relativos à implantação e evolução do Varejo 
Farma, programa da companhia voltado para 
relacionamento direto com o varejo. Cerca de 
50 executivos de 17 indústrias, pertencentes a 
áreas como marketing (produtos), comercial e 
trade marketing estiveram presentes.

Já no segundo encontro houve a participação 
de executivos do próprio varejo: Carlos Alberto 
Dutra, da Drogasil, e Oscar Basto Junior, das 
Drogarias Carrefour. O número de participantes 

da indústria se manteve (42 profissionais de 20 
companhias). A cada evento é aplicada uma pes-
quisa de satisfação junto aos participantes bus-
cando a melhor sintonia com o público. Sendo 
assim, cada encontro é baseado integralmente 
nos resultados da opinião dos próprios partici-
pantes. “Na pesquisa, tivemos uma avaliação 
extremamente positiva, contando com 89,5% 
de classificação boa e ótima”, revela o executivo. 

Suster comemora o fato da grande aceita-
ção das indústrias, e a participação de áreas 
importantes que demandam conhecer melhor 
o varejo, como gerentes de produto, inteligên-
cia de mercado e demais áreas. “Isso também 
é um indicador de que nossa visão de mercado 
tem grande aderência e que o Retail Phar-
ma realmente proporciona aos participantes 
oportunidades efetivas de alinhamento com 
o varejo farmacêutico”, finaliza. n

O novo grupo de estudos do mercado farmacêutico  
prevê aprofundamento em temas relativos ao varejo

Retail Pharma traz 
primeiros resultados

QUANTO MAIS  A INDÚSTRIA 
CONHECER O SEGMENTO,  

MELHORES SERÃO AS 
OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
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ançada no 2º semestre de 2010, 
a unidade de Beauty Care da 
Pharma Link Logística tem como 
objetivo fornecer processos lo-
gísticos para produtos especiais 
ligados a dermocosméticos, pro-

cedimentos estéticos e medicamentos derma-
tológicos. Trata-se de itens oferecidos a nichos 
de mercado ou de alto valor agregado que não 
têm suas necessidades atendidas pelo modelo 
logístico dos atacadistas tradicionais. 

O mercado de dermatologia/beauty care 
continua em franca ascensão e demanda serviços 
especializados porque seus produtos precisam ser 
tratados de forma diferenciada no canal.

“A Pharma Link Logística é especializada 
em construir processos logísticos dessa natu-
reza. Construímos nossa estrutura de beauty 
care para conseguir dar foco à implantação das 
ações e gestão dos resultados. As indústrias, 
muitas vezes, têm dificuldades nesse sentido 
devido às demais vertentes de planejamento 
dos produtos”, finaliza a gerente de beauty 
care da empresa, Samantha Mazzero. 

Nesse contexto, os serviços de logística preci-
sam ser personalizados de acordo com as necessi-
dades do produto ou do programa desenvolvido. 
Os processos de venda, crédito, faturamento e 
distribuição também consideram as características 
do público com o qual a indústria se relaciona. 
“Temos processos específicos para relacionamento 
e vendas junto a médicos, clínicas, hospitais e 
pacientes. Certos produtos, por exemplo, exigem 
logística reversa, processo pelo qual  se deve obter 
total controle das operações atendendo às regras 
fiscais e sanitárias para entrada e controle de lotes. 
Como a abordagem comercial varia conforme o 

produto, nossa operação tem de se adequar a 
essas variações”, destaca o gerente de negócios 
especiais da Pharma Link, Sergio Nunes.

A estrutura de operações oferecida inclui 
centro de distribuição próprio, com capacidade 
de atendimento a todo o território nacional, 
automatizado e preparado para produtos de 
“cadeia do frio”. Como suporte às operações a 
unidade de Beauty Care oferece também equipes 
de visitação, venda e relacionamento automati-
zadas para gestão de performance, e um Contact 
Center especializado e capacitado para seguir 
o compliance da indústria, os pré-requisitos de 
infraestrutura e demais normas reguladoras.

 “Nosso programa de treinamento e recicla-
gem da equipe contempla desde conhecimentos 
técnico-científicos dos produtos, contando com a 
parceria da indústria, até técnicas de abordagem 
de vendas e mensuração de performance, se-
guindo os padrões utilizados pelas grandes com-
panhias farmacêuticas”, complementa Sergio.

A carteira atual é composta por vários 
clientes, como Sculptra (sanofi-aventis) e Pura 
Inova, uma linha de dermocosméticos lançada 
recentemente no mercado. Para o 2º semestre a 
empresa prepara alguns lançamentos, fruto da 
entrada de novos players no mercado brasileiro, 
confirmando a tendência do setor. n

O crescimento do mercado de cuidados pessoais e beleza  
deu condições para a criação de novo segmento de negócio 

news

Demanda por beleza favorece 
segmento de Beauty Care

A UNIDADE DE BEAUTY CARE OFERECE TAMBÉM 
EQUIPES DE VISITAÇÃO, VENDA E RELACIONAMENTO 
AUTOMATIZADAS PARA GESTÃO DE PERFORMANCE
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