
mais diretamente na parte comercial e a 
contratar serviços na farmácia. Em contra-
partida, este começa a ouvir o novo clien-
te, que é a indústria. É uma nova relação. 
News • Como a indústria chegará até os 
quase 60 mil pontos de venda?
Lewis e Sá • Com muito mais tecnologia, 
controle e inteligência. Contando com a 
infra estrutura da Pharma Link, por meio 
de soluções híbridas de conectividade, 
integrando farmácias, distribuidores, força 
de vendas e executivos da indústria.
News • De que forma a Pharma Link 
participa dessas relações?
Lewis e Sá • Garantindo a efetividade 
da comercialização. A indústria usa o 
parceiro da distribuição para fazer o 
faturamento, microcrédito e entrega. 
Ao mesmo tempo, tem de negociar pro-
dutos com o varejo. Essa negociação 
é registrada na plataforma da Pharma 
Link, que administrará os pedidos, en-
trega e faturamento.

Baseados em um novo conceito de relacionamento, alinham-se os 
papéis dos laboratórios, dos distribuidores e dos varejistas

ste é o momento de a indús-
tria farmacêutica se reaproxi-
mar do varejo e implementar 
novos modelos de comercia-
lização e de gestão direta do 

canal farma. Esta tendência de integração 
entre os players do setor tem conquistado 
visibilidade e já é uma realidade no Brasil. 
Nos diversos eventos realizados e progra-
mados para o primeiro semestre sempre 
existe o tópico “relacionamento comercial 
indústria-varejo”. Alinhado a todo o movi-
mento está o diretor de negócios da Inter-
Players (grupo detentor da Pharma Link), 
Arnaldo José Lewis e Sá Filho, presente 
em vários desses encontros seja como 
palestrante, painelista, debatedor ou con-
vidado para falar sobre esse novo Modelo 
de Comercialização no Brasil, entre eles 
a comemoração dos 10 anos da Federa-
ção Brasileira das Redes Associativistas 
de Farmácias (Febrafar), da Consultoria 
Deloitte (Brazil Life Sciences – Summit 
on Growth) e do Grupo dos Profissionais 
Executivos do Mercado Farmacêutico 
(Grupemef), intitulado Farmaven – Feira 
de Negócios da Indústria Farmacêutica 
para Marketing e Vendas. A Pharma Link 

é uma das principais protagonistas dessa 
integração. Com mais de R$ 5 bilhões de 
transações realizadas e uma previsão para 
2010 de mais de R$ 3 bilhões. São cerca de 
28 mil pontos de venda (PDVs) integrados 
aos processos e aproximadamente 2 mil 
apresentações gerenciadas – produtos de 
valor agregado para o consumidor e para 
a farmácia. Lewis e Sá explica o que muda 
neste modelo de distribuição.
News • Como se dá este novo relacio-
namento entre os players?
Arnaldo José Lewis e Sá Filho • Por 
meio da mudança de papéis da indústria, 
do distribuidor e do varejo. Por exem-
plo, após o trabalho promocional junto 
a classe médica ou nos canais de mídia, 
a indústria necessita estar mais presente 
no canal de distribuição, chegando a par-
ticipar diretamente da relação comercial 
com os varejistas, contratando serviços e 
controlando melhor seus estoques para 
que não haja perdas aos participantes 
e para que o paciente e o consumidor 
encontrem seus produtos. 
News • Os distribuidores perdem sua 
função?
Lewis e Sá • Não, ao contrário. O dis-
tribuidor está adequando seu papel. Em 
vez de ter total relação comercial com a 
ponta, ele compartilha a função com a 
indústria também. 
News • O que muda no varejo?
Lewis e Sá • O varejo também tem atu-
ação diferente, já que começa a ser uma 
extensão de sua negociação com a indús-
tria que, de alguma forma, as farmácias re-
presentam. O laboratório passa a interagir 
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certou quem disse os 
dois. A implantação de 
farmácia própria dentro 
dos supermercados é uma 
iniciativa que tem cresci-

do a cada ano no varejo. Grandes redes 
como Carrefour, Pão de Açúcar e Wal-
mart são alguns exemplos que adotaram 
o modelo no mercado.

Em 2005, o Carrefour estreou nesse 
segmento, ao abrir a sua primeira dro-
garia na loja de Osasco (SP). Atualmen-
te, possui uma rede de 142 drogarias 
próprias, instaladas em suas lojas. Só na 
cidade de São Paulo são 26 unidades.

No início de 2010, o Grupo Pão de 
Açúcar divulgou em seu site que preten-
de abrir unidades de farmácias até 2012, 
fora das lojas. Na ocasião, o conglomerado 
anunciou possuir 147 farmácias localizadas 
principalmente dentro dos hipermercados. 
A companhia foi pioneira no projeto de 

farmácias próprias no Estado de São Paulo, 
dentro do setor supermercadista, há nove 
anos. Hoje, possui drogarias vinculadas a 
outras bandeiras do grupo, como Sendas, 
Extra e Compre Bem.

Já o Walmart Brasil começou a atuar no 
ramo de farmácias no início de 2003, com 

a abertura da primeira Drogaria Walmart. 
Depois da aquisição da rede Bompreço, no 
Nordeste – que já tinha tradição nesse seg-
mento –, a rede ampliou expressivamente 
o negócio. Após a integração das farmácias 
da rede, o Walmart expandiu o número de 
unidades. Hoje, são mais de 250 unidades 

com as bandeiras Farmácia Bompreço, Far-
mácia TodoDia, Drogaria Wal-Mart, Drogaria 
Nacional, Drogaria BIG e Drogaria Maxxi. 

As redes regionais também seguem 
na mesma direção. No Sul do País, a Rede 
Angeloni também cresce neste mercado 
e já possui 22 unidades espalhadas pela 
região.Com forte atuação na região do 
ABC em São Paulo, a rede Cooperhodia 
se consolida neste segmento.

O Centro de Pesquisa, Desenvolvimen-
to e Educação Continuada (Cepdec), liga-
do à Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), produziu um estudo sobre o 
futuro do mercado de farmácias no Brasil. 
Coordenado por dois professores ligados ao 
Instituto de Economia e Administração da 
universidade, o levantamento traz projeções 
sobre o mercado farmacêutico até 2015 
e onde estarão as maiores oportunidades 
de negócio. 

Dentre alguns indicadores, o estudo 
mostra que as vendas no comércio far-
macêutico dobrarão de tamanho até a 
metade da década, fato que registra um 
grande crescimento ao longo dos próxi-
mos cinco anos. Na projeção da entidade, 
as grandes bandeiras representarão, em 
2015, cerca de 55% do mercado, poden-
do chegar a até 62%. Nos dias atuais, esse 
percentual é de  46%, aproximadamente. 
O estudo também prevê que a participação 
das redes de supermercados igualmente 
aumentará, de 3% para 6% do mercado.

Para suportar esse processo de expan-
são, as redes vêm buscando reestruturar 
processos, visando uma interação com os 
parceiros da distribuição e indústrias far-
macêuticas. A Pharma Link  já integrou 
via EDI todas essas redes do canal alimen-
tar nos programas das indústrias atendi-
das pelo grupo InterPlayers. “Em 2009 

implantamos junto ao canal alimentar o 
VIA LIVRE, uma VAN – produto voltado 
para serviços e soluções de integração de 
diferentes agentes participantes da cadeia 
varejo, agentes da logística do pedido e 
indústrias,” afirma Eduardo Migues, su-
pervisor de EDI Pharma Link. 

Estudo mostra que as vendas no comércio farmacêutico 
terão grande crescimento ao longo dos próximos 
cinco anos. Supermercados estão de olho nesse mercado

É farmácia ou 
supermercado?
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oram mais de dois anos de 
discussões até que se tor-
nasse realidade. Em agosto 
passado foram publicadas 
as novas normas originadas 

da Consulta Pública nº 69/07: a RDC 
44/09, bem como as Instruções Norma-
tivas  09/09 e 10/09, que restringem a 
comercialização de determinados produ-
tos em farmácias e, em paralelo, proíbem 
a exposição de determinadas categorias 
OTCs em gôndolas de acesso livre ao 
consumidor.

Em meio a essa decisão, grupos re-
presentantes de determinados segmen-
tos do varejo se fizeram representar por 
suas associações por meio de liminares, 
discutindo a legalidade dessa resolução. 
E a discussão continua, com parecer de 
cada lado, mas que ao final indica um ca-

minho irreversível nas referidas questões. 
Mas o desafio está lançado. Executi-

vos do varejo e indústria ainda discutem 
os melhores caminhos para o novo pa-
norama, definindo políticas atualizadas 
de trade, revendo investimentos e proje-
tando novas ações de merchandising para 
seus produtos. Algumas grandes redes 
começam a investir em outras soluções 
para despertar a atenção do consumidor, 
como é o caso do digital sign, tecnologia 
que permite veicular imagens, sejam elas 
estáticas ou dinâmicas, em telas de vídeo 
LCD, a fim de promover produtos e ser-
viços, filmes publicitários  etc.

E NO PEQUENO E 
MÉDIO VAREJO? 

De acordo com Alberto Cepil, dire-
tor da rede Farmamed de Sorocaba, a 
nova resolução trouxe mudanças aos 
estabelecimentos e pegou de surpresa 
o consumidor. Segundo ele, a rede – que 
se adequou às novas regras – estuda, 
agora, como e onde expor melhor os 
medicamentos atrás do balcão. 

“O cliente estava habituado a esco-
lher seu medicamento preferido direto 
nas gôndolas, e às vezes fica irritado 
com esta mudança dentro da drogaria”, 
comenta. “São hábitos e costumes dos 
consumidores, que ainda não entendem 
por que precisam pedir por um medica-
mento sem receita e que antes estavam 
acostumados a pegar e levar”, afirma 
Simone Peconaro, gerente de produto 
da InterPlayers. 

Rogério Lopes Jr., proprietário de 
duas lojas da Farmafort, comenta que já 
é possível perceber os impactos comer-
ciais nas negociações com medicamen-
tos OTC: “Algumas indústrias enxerga-
ram as mudanças como oportunidade 
e estreitaram ainda mais o relaciona-
mento com as farmácias, construindo 
novas negociações. Outras optaram por 

retrair os investimentos e aguardar pela 
adaptação do mercado”.

A IMPORTÂNCIA DO 
RELACIONAMENTO

Recente levantamento feito pelo Gru-
po InterPlayers, junto a farmácias indepen-
dentes de médio porte, em meados de 
março e abril, mostrou que cerca de 63% 
dos PDVs já estavam adequados à nova 
exigência da RDC. Destes, apenas 16% 
tiveram de realizar alterações de layout na 
loja, enquanto o restante apenas “levou” 

os medicamentos para trás do balcão. A 
dúvida que fica é: quem apoiou o varejo 
nesta fase? Quais parceiros estiveram mais 
próximos neste momento de transição? 

Por outro lado, das farmácias que 
ainda não realizaram as adequações, 
uma parcela considerável apontava que 
não havia realizado mudanças porque 
desconhecia a legislação ou não tinha 
noção exata de como se adequar. O que 
reforça novamente a importância do re-
lacionamento estruturado.

Relacionamento é a palavra-chave 
neste momento. Criar este canal de 
aproximação com o varejo é a melhor 
alternativa para descobrir novas oportu-
nidades, agilidade para tomar decisões 
e construir juntos novos caminhos onde 
todos saiam ganhando. 

    RDC 44: o que mudou 
no médio varejo
As grandes redes, via de regra, adaptam-se mais rapidamente às novas exigências e medidas legais, 
porém as médias e pequenas ainda estudam como expor melhor os medicamentos atrás do balcão
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as negociações diretas 
entre os laboratórios e o 
varejo farmacêutico figu-
ra um ponto fundamental 
gerador de demanda: as 

ações de trade marketing (área que pla-
neja maximizar a diferenciação dos seus 
produtos e serviços nos pontos de venda), 
que sempre foram importantes principal-
mente para produtos isentos de prescrição. 
Entre as atividades que mais impactam 
positivamente o consumidor e o shopper 
no ponto de venda (PDV) estão as pontas 
de gôndola, os displays e os tabloides. Para 
que esta relação entre a indústria e o va-
rejo gere resultados é necessária a aproxi-
mação desses players, efeito conseguido 
inicialmente por meio de uma equipe de 
visita que estabeleça um relacionamento 
e, consequentemente, gere vendas no 
PDV. “A indústria entende que o ponto 
de venda pode contribuir para definir a 
compra do consumidor, por exemplo, por 
meio de ações de visibilidade. Assim, o 
PDV consegue atrair investimentos da in-
dústria, aumentando sua rentabilidade nos 
produtos. Por fim, a indústria estreita rela-
cionamento com os PDVs e, por meio das 
ações de trade, torna-se mais competitiva 
e reduz a força dos concorrentes naquele 
varejo”, explica a gerente de produto da 
InterPlayers, Simone Pecoraro. Vale lem-
brar que ações que dão maior visibilidade 
aos produtos, dentro do PDV, podem ser 
usadas como carro-chefe na comunicação 
desses itens ou até complementar estraté-
gias de geração de demanda. De acordo 
com dados da Operação Pharma Link, há 
indicadores que podem ser considerados 
dados de mercado e que ajudam a inferir 
no comportamento de como as ações de 
trade são executadas.

Para que esse mecanismo funcione 
é fundamental a melhoria da gestão dos 
investimentos de trade e isso é consegui-

do baseado em quatro passos. O primeiro 
deles é ter maior critério no fechamento 
de negócios. “O desafio não é só montar 
uma política, e sim ter processos que per-
mitam a gestão efetiva de que a política 
está sendo levada à risca na negociação 
e no fechamento de negócios”, comenta 
Simone. O segundo passo é considerar 
o ROI (retorno sobre o investimento) da 
ação, analisar a demanda do produto 
no PDV, a verba investida e o aumento 
de procura desejado. O terceiro item é o 
acompanhamento efetivo da execução do 
projeto. A última etapa engloba a apro-
vação do pagamento com base em com-
provações de que a ação foi feita e gerou 
os resultados desejados. “A evolução da 
gestão dos planos do trade compreende 
a análise de ROI para cada ação realizada, 
considerando inclusive os descontos co-
merciais. Dessa forma, descontos e verbas 
de trade são investimentos complemen-
tares que um mesmo produto recebe no 
varejo”, destaca a executiva.

A gestão da verba total é fundamental 
para que seja possível dar autonomia e agili-
dade à equipe de campo, sem ferir as regras 
e diretrizes da política que envolve cada pro-
duto. Além disso, para que a farmácia tenha 
segurança em negociar com a indústria é 
essencial permitir que o departamento res-
ponsável pela gestão das ações, na própria 
indústria, possa verificar a execução antes de 
autorizar o pagamento e, da mesma forma, 
agilizar o processo de efetivação dos valores.

Mesmo medicamentos de prescrição 
podem ter ações de trade bem gerenciadas. 
“Dessa forma, deve considerar que seu re-
lacionamento com os pontos de venda vai 
além do desconto comercial concedido para 
a compra dos produtos”, defende Simone.

O desafio é atrelar a agilidade comercial para negociação 
e a implantação das ações de trade. Isso aumenta a 
gestão sobre os recursos e o retorno sobre o investimento

Como gerenciar os 
investimentos de trade

A INDÚSTRIA ENTENDE QUE O PONTO DE VENDA PODE   
     CONTRIBUIR PARA DEFINIR A COMPRA DO CONSUMIDOR, 
POR EXEMPLO, POR MEIO DE AÇÕES DE VISIBILIDADE

1.  aumentar a visibilidade dos produtos
2. apostar nos trabalhos promocionais 
       das farmácias
3. construir ofertas e preços promocionais    
       para o consumidor final

OBJETIVOS DA INDÚSTRIA COM AS AÇÕES: 
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