
Como prosperar em um mercado em constante 
transformação?

Tracei esta linha do tempo apenas para citar 
algumas das inúmeras vezes que ouvimos 
dizer: "Nos próximos anos, milhares de 
farmácias deverão fechar as portas". 
Contudo, quantas farmácias encerraram 
suas atividades nesse período? 
Possivelmente, poucas. E ainda assim por 
incompetência administrativa ou por 
inexperiência do empresário que estava à
frente desses estabelecimentos. Por outro 
lado, quantas farmácias iniciaram suas 
atividades neste período? Certamente 
muitas. Basta lembrarmos que em 1994, 
quando o Plano Real foi implantado, havia no 
Brasil menos de 40 mil farmácias e, hoje, 
compõem o varejo farmacêutico 
aproximadamente 60 mil estabelecimentos, 
segundo dados do instituto IMS Health.

Se observarmos mais atentamente, veremos 
que nesses 15 anos muitas farmácias foram 
vendidas e quem dominava o mercado não é
mais expressivo comercialmente. Ou, em 
alguns casos, permanecem no varejo sem 
grande competitividade. Isso nos faz crer 
que, quando o mercado sofre mudanças 
impactantes, alguns empresários 
simplesmente não se adaptam e deixam de 
atuar. Outros continuam atuando, mas sem o 
mínimo grau de evolução - e, por isso, 
definham. Há também os novos empresários 
que, imbuídos de um forte espírito 
empreendedor, preferem enxergar 
oportunidades onde muitos veteranos 
hesitam em ver.

"Estamos vivendo um 
momento de grandes e 
intensas mudanças". No 
entanto, após refletir 
mais profundamente, 
creio que a expressão 
mais adequada seria:

“Em que época da nossa trajetória 
profissional mudanças não foram 
constatadas? “.

Digo isso porque tenho observado todas 
as mudanças de cenário do segmento 
farmacêutico e noto diversos integrantes 
do nosso setor profetizarem que deverá
haver o fechamento de muitas farmácias 
nos tempos vindouros, sendo que há
anos ouvimos esta mesma afirmação.

Esta preocupação já vinha sendo 
alastrada desde meados dos anos 90, 
quando o país instituiu o Plano Real. 
Depois, voltou à pauta quando foi criada 
a Anvisa e se implantou a Lei 
10.147/2000, que reduziu a margem de 
lucro dos medicamentos. Também já nos 
anos 2000, com a entrada em vigor do 
SNGPC (Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Produtos Controlados) 
e, mais recentemente, com a entrada em 
vigor da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), 
em dezembro último. 



Veja, por exemplo, a implantação da Nota 
Fiscal Eletrônica: a formalidade deixou de 
ser uma opção para ser tornar obrigação. 
Sabemos que muitos empresários estão 
sofrendo porque tinham suas operações e 
sua lucratividade baseadas nas 'brechas' que 
o sistema anterior proporcionava. No 
entanto, não se prepararam para o modelo 
atual, que elimina toda e qualquer 'brecha'. 
Particularmente, conheço diversos 
empresários que se prepararam para este 
momento e vivem hoje seus melhores dias, 
até porque o modelo vigente ficou mais justo, 
privilegiando a competência administrativa 
em detrimento da coragem de atuar às 
margens da informalidade.

Em complemento às explanações feitas, 
gostaria de mencionar que coordeno, há
cerca de dois anos, um grupo de, pelo 
menos, 600 empresários que decidiram 
contratar um serviço denominado PGV 
(Painel Gestão de Varejo), que é uma das 
excelentes soluções disponibilizadas pela 
Pharma Link para o nosso setor. Pois bem, 
entre outros benefícios, a eficiência deste 
serviço está no fato de que o mesmo permite 
ao empresário ver, com total facilidade e 
transparência, todas as suas ações 
administrativas para tomar decisões 
baseadas na realidade do mercado em que 
atua. 

Estou convicto de que os empresários que 
integram o grupo se prepararam o suficiente 
para não fechar seus estabelecimentos, não 
pela necessidade de sobrevivência, mas por 
vislumbrarem a prosperidade.

Lembre-se de que "você é o seu pior 
inimigo". Se algo der errado com a sua 
empresa, tenha certeza de que a culpa foi 
sua. 

Edison Tamascia é empresário do setor 
farmacêutico há mais de 30 anos, presidente 
da Febrafar e membro efetivo da Câmara 
Brasileira de Produtos Farmacêuticos 
(CBFARMA), da CNC (Confederação 
Nacional do Comércio).

A melhor forma de saber 
como se faz é aprender 
com quem sabe fazer 
melhor.

Há cerca de 3 anos, um grupo de 
proprietários e gestores de farmácias 
independentes e de pequenas redes se 
reunia durante seis meses para discutir 
suas práticas, experiências e dificuldades 
na gestão de seu negócio. Para, assim, 
criar o melhor modelo de consultoria de 
varejo do mercado.

O PGV - Painel Gestão de Varejo, é uma 
solução desenvolvida pela Pharma Link, 
criada a partir das necessidades dos 
gestores de farmácias e que visa o 
aprimoramento da gestão praticada no dia 
a dia do varejo. Utilizando tecnologia no 
tratamento da informação da própria loja 
participante, criou-se um formato de 
assessoria que concilia metodologia e 
prática de forma efetiva e amigável, 
aplicando todo o conteúdo para a 
realidade do negócio.



O sucesso deste modelo foi rapidamente 
absorvido pelo segmento. Só no ano 
passado, cerca de 1.000 empresários do 
varejo passaram pelo PGV. Ele conta com 
uma estrutura baseada em dois pilares 
centrais: Conceitos de Gestão e Análise de 
Relatórios, divididos em módulos e 
apresentados em seis encontros mensais, na 
presença do grupo participante.

Antes dos encontros, cada participante envia 
seus dados de vendas e despesas para a 
Pharma Link através de um acesso individual 
na web. Uma vez processados os dados, são 
gerados relatórios gerenciais específicos de 
cada loja, com os indicadores de 
desempenho da operação, estoques e das 
finanças da farmácia dispostos de forma 
estruturada. 

A reunião, organizada por apresentadores 
treinados pela Pharma Link, serve como um 
ponto de encontro onde os conceitos de 
gestão são revistos à luz dos próprios 
números de resultados de cada empresário. 
Além de gerados por farmácia, os relatórios 
também são utilizados para consolidar os 
dados do grupo e fornecer aos participantes 
visões consolidadas.

"Pelo fato de ser aplicado em grupos, o PGV 
estimula a troca de experiências entre os 
gestores participantes e a apresentação de 
exemplos reais baseados nos fundamentos 
da gestão de varejo", comenta Ernando
Simões, Gerente-Comercial da Pharma Link, 
e que desde o início do PGV vem 
acompanhando os grupos.

Um caso interessante ocorreu com um 
participante que após alguns meses do início 
no PGV alterou sua política de compras. 

Ele enxergou melhor o comportamento dos 
produtos que lhe geravam maior 
rentabilidade, bem como os níveis de ruptura 
e excessos de seus estoques.
Para o 1º trimestre deste ano, a Pharma Link 
já tem agendada a participação de 200 
farmácias em parceria com a Febrafar e com 
outros grupos formados por pequenas e 
médias redes. Além disso, pretende iniciar a 
aplicação de novos módulos e uma nova 
solução de web meeting, permitindo que 
grupos varejistas localizados em regiões 
mais distantes possam se reunir sem sair de 
suas farmácias e suas cidades.

Para participar, os interessados devem 
entrar em contato com o Depto. Comercial 
da Pharma Link pelo telefone (11) 2159-4260 
ou email 
luiz.davison@pharmalinkonline.com.br

Grupo InterPlayers
ingressa no mercado de 
convênio-farmácia.

Firmada em dezembro passado, a 
parceria entre o Grupo InterPlayers e o 
System Farma trará oportunidades de 
negócios importantes para o varejo.

Nascido há mais de 15 anos, o System 
Farma é uma das maiores empresas de 
gestão de convênio- farmácia do Estado 
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de São Paulo, com forte atuação no Oeste 
paulista, Sorocaba e região, onde 
predominam a maior parte de suas 
operações. 

Em uma importante carteira com mais de 
300 clientes, destacam-se grandes empresas 
como a Flextronics, Dixie Toga, ZF do Brasil, 
Bardella, que proporcionam a seus 
colaboradores o benefício do convênio 
farmácia, para acesso a medicamentos e 
cuidados pessoais, por meio de um sistema 
totalmente integrado com uma ampla rede de 
farmácias em todo estado de SP e algumas 
capitais do país

"Há algum tempo, discutimos os caminhos e 
oportunidades de expansão do nosso 
negócio, que nasceu dentro da Farmamed, 
uma rede de farmácias de Sorocaba", diz 
Regina Cepil, Diretora-Geral do System 
Farma. "O primeiro passo, um dos mais 
importantes, era a desvinculação da 
empresa ao varejo, situação essa que 
somente pudemos concluir com a venda das 
ações de um dos sócios, atual dono da 
rede", diz Regina Cepil. 

Essa operação aconteceu com a entrada do 
Grupo InterPlayers, que enxergou no System 
Farma uma importante solução agregada 
para os negócios do grupo. "O System 
Farma tem uma operação enxuta e bem 
administrada. Possui um grande potencial de 
crescimento e, com isso, pode contribuir 
muito para o faturamento das farmácias 
credenciadas", comemora Arnaldo Sá, 
Diretor de Negócios do Grupo InterPlayers.

"Nos próximos 2 anos, teremos muito 
trabalho pela frente. Pretendemos triplicar as 
operações do System, com sua expansão já
definida para todo o estado de São Paulo, 

capital e alguns estados. Temos 
possibilidade de agregar valor aos 
administradores de RH nas empresas tanto 
quanto incrementar o negócio do varejo", 

comenta Arnaldo.

Executivos do Grupo 
InterPlayers preparam-se 
para os desafios de 2009
As empresas não sobrevivem sem 
tecnologia de vanguarda. Mas o que 
acontecerá se elas só investirem em 
tecnologia? Os resultados serão 
pontuais, mas jamais perenes".

Assim define Ronaldo Barbosa, 
Gerente de Recursos Humanos do 
Grupo InterPlayers e responsável por 
liderar a gestão pessoal dos mais de 
300 colaboradores em diversas áreas e 
unidades de negócio do grupo. 
Em toda organização, o que faz a 
diferença são as pessoas. Se elas 
forem treinadas, motivadas e estiverem 
cientes de seu papel dentro da 
organização, podem melhor utilizar os 
recursos, dentre eles a tecnologia, em 
prol da diferenciação e da qualidade 
total.

"Foi pensando nisso que programamos 
para o início deste ano a participação de 
nossos executivos no Programa 
Pentágono de Capacitação em Liderança, 
criado para oferecer aos participantes uma 
gama de conhecimentos sobre a arte de 
liderar com foco total em resultados. 
Trata-se de um programa de treinamento 
aprovado por grandes organizações 
brasileiras e multinacionais", afirma



No Brasil, o uso diversificado do EDI para 
operações comerciais começou a se 
expandir por volta da década de 90. Até
então, o EDI - Eletronic Data Interchange, 
estava muito mais voltado a integrar 
processos financeiros no setor de automação 
bancária.

De lá para cá, muitas empresas em outros 
segmentos buscaram aumentar suas 
vantagens competitivas por meio do EDI. 
Para quem não sabe, o EDI é uma troca 
eletrônica de dados, computador a 
computador, entre parceiros comerciais em 
formato padronizado. Nessa tendência, a 
Pharma Link passou a oferecer soluções 
nesta área, garantindo a realização de 
pedidos entre a farmácia e as indústrias 
participantes de seus programas comerciais.

Os pedidos podem ser efetuados de diversos 
programas, em ferramentas específicas para 
tal função ou através de programas de lojas 
em geral. "A instalação dessa solução é feita 
de acordo com o tipo de software, seguindo 
um passo a passo bem simples e com total 
suporte e acompanhamento de nossa equipe 
técnica", diz Eduardo Akamine, Gerente de 
Operações da Pharma Link, responsável por 
manter em operação cerca de 4 mil 
farmácias homologadas no e-Pedido Pharma
Link.

Outro ponto importante nesse assunto é a 
perfeita sintonia junto aos parceiros 
tecnológicos que facilitarão a integração com 
o sistema da loja. "Hoje estamos muito bem 
entrosados com a Pharma Link, tornando 
nosso suporte mais rápido e efetivo", conta 
Rodrigo Favaro, Diretor da BIG Automação, 
um dos maiores fornecedores de softwares 
para farmácias.
E quem sai beneficiado com isso é a própria 
farmácia. "O e-Pedido nos trouxe agilidade

Barbosa.

Divididos em 5 módulos percorridos em 7 
dias de imersão total, o Pentágono visa 
aprimorar e desenvolver o estilo e a 
capacidade de liderança dos 
participantes, buscando melhorar a 
produtividade e o desempenho 
profissional.

O programa foi ministrado pelo Prof. 
Gilberto de Souza e uma equipe 
multidisciplinar composta por médicos, 
psicólogos, pedagogos, administradores, 
todos com formação em Coaching, PNL 
e Emotologia.

"Temos muitos desafios em 2009. Esta é
uma ótima oportunidade para que as 
pessoas possam se desenvolver, sentir-
se valorizadas e aproveitar seu potencial 
em busca de resultados", comenta 
Barbosa. 

Mais que tecnologia. 
Uma solução para ser 
competitivo.

Um fator importante que garante a 
agilidade nos processos de negócios é a 
integração. E no nosso negócio essa 
integração precisa ser rápida, precisa, 
segura e colaborativa.



Não tenha medo. O Brasil é
um país plugado

nos processos de faturamento dos pedidos, 
um retorno de dados e informações mais 
precisas e com maior rapidez, diminuindo a 
possibilidade de erros nas compras feitas 
através da digitação manual. Além disso, 
notamos um nível excelente para 
esclarecimentos de dúvidas e suporte 
técnico, com prestabilidade e rapidez na 
solução das eventuais ocorrências, 
consequentemente obtendo melhores 
resultados nos negócios", afirma Rodrigo 
Moraes, responsável pela área de Suporte 
Técnico da rede Drogaria Mais Econômica, 
com mais de 60 lojas no RS.

As vantagens do e-Pedido realmente são 
importantes: trata-se de um formato mais 
rápido, seguro e extremamente simples: 
permite integração com o software de gestão 
de farmácia, oferece maior controle sobre as 
compras - em especial quando é preciso 
administrar um maior número de filiais - e 
garante o retorno da confirmação de 
atendimento do pedido em instantes. Além 
do mais, não requer intervenção humana 
para a digitação de pedidos, direcionando o 
tempo da farmácia para o negócio em si.

A Pharma Link dispõe de vários padrões de 
protocolo para a implantação do e-Pedido. O 
mais utilizado é o FTP - File Transfer
Protocol, protocolo muito popular e de fácil 
aderência em qualquer situação. Porém, 
também disponibiliza outros protocolos, 
como Socket ou WebService, para 
atendimento a necessidades específicas de 
certos clientes. Para solicitar o e-Pedido, a 
farmácia só precisa contatar o Help Desk
Pharma Link no telefone (11) 2159-4467. 
Sendo um software homologado, em poucos 
minutos a farmácia já estará apta a enviar 
eletronicamente seus pedidos e totalmente 
integrada à sua cadeia de abastecimento.

O comércio eletrônico B2B, surgiu como 
um furacão no mercado entre empresas, 
e passou a ser obrigatório no discurso 
estratégico das indústrias tradicionais. 
Quem ainda não entendeu esse novo 
cenário da economia digital, vai ficar 
para trás.

Engano daquele que acredita que o uso da 
internet e da banda larga são privilégios 
exclusivos para as classes mais 
favorecidas e nas grandes capitais. No 
Brasil, somente no terceiro trimestre de 
2008, 43,1 milhões de pessoas acessaram 
a internet de todos os ambientes 
(residências, trabalho, escolas, lan-houses
etc), 100% a mais do que em 2005.

Numa pesquisa realizada pela Cisco B2B, 
no final de 2008, o Brasil dispunha de 10,04 
milhões de conexões de banda larga, 48%



a mais que no período em 2007. Ainda 
grande parte das conexões, cerca de 85%, 
estão nas residências.

Nas pequenas empresas, a tecnologia 
também já está presente. De acordo com 
recente pesquisa elaborada pelo Sebrae-
SP, o número de micro e pequenas 
empresas que usa a Tecnologia de 
Informação e Comunicação no Brasil 
aumentou. O estudo apontou que 75% das 
micro e pequenas empresas utilizam 
computadores e 71% estão conectadas à
internet. Há dez anos, eram apenas 16% 
operando com as máquinas, das quais 
apenas 7% conectadas à web.

Em nosso segmento, esta realidade 
também se faz presente. Há pouco menos 
de 10 anos, contávamos nos dedos o 
número de farmácias informatizadas e com 
conexão internet, por exemplo. Uma 
pesquisa do último trimestre de 2008, 
realizada nas principais capitais do país, 
pela equipe de consultores externos da 
Pharma Link em cerca de 3.000 farmácias 
participantes dos programas de 
relacionamento administrados em nossa 
plataforma, revelou que cerca de 75% das 
farmácias possuem até 6 
microcomputadores em suas lojas, seja na 
frente da loja (terminais de consulta e check
out), como na área de retaguarda. Destas, 
48% utilizam banda larga para conexão 
internet e a maior utilização concentra-se 
na troca eletrônica de pedidos junto a 
fornecedores.

O uso da web como ferramenta B2B está
consolidado no varejo farmacêutico. Só via 
Pharma Link, nas transações realizadas 
diretamente no portal, cerca de 80% são 
executadas e processadas pela própria 
farmácia, revelando uma profunda 
intimidade com a web e a efetiva utilização 
do e-commerce. "Para 2009, 
ultrapassaremos a

do e-commerce. "Para 2009, 
ultrapassaremos a marca de 6 milhões de 
pedidos trafegados via web com 
tranquilidade", afirma Renato Amorim, 
Diretor de Tecnologia do Grupo InterPlayers.

É uma nova realidade inevitável para quem 
precisa estabelecer relacionamentos e 
parcerias de forma estruturada, rentável e 
segura. Indústrias precisam estar em contato 
em tempo integral com seus parceiros do 
varejo, ajustando níveis de estoque e 
reposição para que seu produto não falte de 
forma alguma em suas prateleiras. Tudo 
deve funcionar em sincronismo, integrando a 
cadeia de negócios.

A internet serve como a base para agilizar as 
transações que, até muito pouco tempo, só
podiam acontecer por meios complexos e 
caóticos. Muito papel, horas de telefone e 
tempo perdido. 

E o varejo, principalmente, é quem mais vem 
sentindo com essa transformação. É a 
aproximação do relacionamento com 
grandes indústrias de forma programada, 
otimizada, ofertas exclusivas e permitindo a 
rápida efetivação dos negócios e a colocação 
programada de pedidos. 

Mas lembre-se! Nada substitui o 
relacionamento entre pessoas. Enquanto o 
sistema faz a sua parte, o homem de vendas 
foca no relacionamento com seus clientes, 
transformando-se em consultor e assessor. É
uma nova era, porém, certos valores nunca 
mudam. 

Renato Amorim, é Diretor de Logística e 
Tecnologia da Informação do Grupo 
InterPlayers.


