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mance da farmácia em cada projeto ofe-
recem visões importantes e em tempo 
real. O novo portal também proporciona 
maior visibilidade para nossos parceiros e 
software houses, facilitando informações 
importantes ao varejo. Há também uma 
área de comunicação das indústrias e 
um setor que mostra quem são nossos 
parceiros, software houses, indústrias e 
distribuidores. O portal novo tem per-
formance bem superior e uma melhor 
navegabilidade, além de possuir um SLA 
altíssimo, que garante a disponibilidade 
do serviço em 99,8% do tempo, garan-
tido há mais de cinco anos pelo maior 
datacenter da América Latina. 

Atualmente recebemos uma média 
de 15 mil pedidos por dia. São quase 6 
milhões de pedidos ao ano, o que nos 
faz sentir orgulho por esta fantástica 
estrutura e por reconhecidamente re-
presentarmos a maior comunidade de 
negócios do setor. n

ançado em setembro, o portal 
da Pharma Link oferece me-
lhor desempenho e mais agili-
dade aos usuários. Para atingir 
esse resultado iniciamos nosso 

projeto com uma revisão da infraestrutura 
demandando investimentos em servidores, 
roteadores e soluções para suportar essa 
nova interface. O desenvolvimento exigiu 
a dedicação, durante dez meses, de uma 
equipe interna composta por 20 analistas, 
além dos profissionais de marketing e nossa 
agência de publicidade que projetaram todo 
o design e novas funcionalidades.

Decidimos apostar nesse novo proje-
to porque o portal anterior já não atendia 
mais às necessidades de crescimento que 
o negócio apresenta. O primeiro portal foi 
lançado juntamente com nossas soluções 
de conectividade com o mercado. Na épo-
ca, a intenção era ter uma porta de entrada 
para fazer nosso sistema funcionar. A preo-
cupação com o design e a navegabilidade 

era mais restrita, ou seja, os links ofereciam 
pouco apelo visual e certos processos eram 
limitados. Havia um número menor de far-
mácias e de parceiros envolvidos. 

Com o crescimento da importância e 
do número de acessos às nossas soluções 
de conectividade precisávamos modernizar 
e adequar o portal à nova realidade da 
comunidade participante. Vale ressaltar 
que atualmente temos quase 20 progra-
mas de relacionamento em operação. Isso 
significa que as farmácias podem interagir 
com várias indústrias e ter uma navegação 
bastante rápida e simplificada, em especial, 
aquelas que participam simultaneamente 
de dois ou mais projetos. 

Outras novidades incluem uma área 
exclusiva dos pontos de venda. Anterior-
mente o PDV se conectava com um pro-
jeto de cada vez e só enxergava o acesso 
que lhe era permitido. Para acessar outro 
programa esse PDV devia se desconectar 
do anterior e efetivar a conexão com o 
seguinte. Agora ele pode integrar todos 
os programas a que possui acesso, numa 
rápida entrada em área exclusiva e pode 
enxergá-los todos juntos e com várias in-
formações para uma melhor gestão. Num 
conceito semelhante ao carrinho de com-
pras em portais da web, é possível fazer 
pedidos com maior facilidade operacional.

Dashboards que retratam a perfor-
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Mais moderno e ágil, o projeto exigiu 
investimentos em infraestrutura e em profissionais 
para otimizar os negócios das farmácias

Novo portal ganha em 
performance e facilidades  
aos usuários
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e acordo com os dados do 
Ibope Nielsen Online, 67,5 
milhões de brasileiros tiveram 
acesso à internet em 2009. As 
redes sociais também assumi-

ram um papel importante. Em maio de 2010, 
87% dos internautas ativos navegaram em 
comunidades que, além das redes sociais, 
incluem blogs, bate-papos, fóruns e outros 
sites de relacionamento. 

todos eles oferecem interação e grande po-
tencial de efetivação de negócios, o que favore-
ce, e muito, as relações empresariais realizadas 
pelo e-commerce no ambiente de trabalho.

O comércio pela internet é a preferência 
dos consumidores com banda larga de maior 
capacidade, atingindo 59% desse público. 

O e-commerce cresceu 170% no Brasil 
entre 2007 e 2009, de acordo com um estudo 
feito pela operadora de cartões Visa.

“O comércio eletrônico já atinge números 
que podem ser comparados a lojas, no mí-
nimo, de médio porte, e alguns varejistas já 
faturam tanto quanto os flagships (loja líder 
da marca)”, comenta a professora doutora em 

Administração de tecnologia da Informação 
e CIO da Vip-Systems Informática & Consul-
toria, Regiane Relva Romano. 

Quanto mais sutil for a aplicação da tec-
nologia, mais eficiente será. O novo formato 
do comércio eletrônico ajuda na integração e 
torna a experiência de compra mais ágil e efi-

caz. “No entanto, não podemos esquecer que 
a tecnologia é apenas o meio e não o fim.” 

O comércio eletrônico também já é rea-
lidade no canal farma. O Brasil possui cerca 
de 60 mil farmácias. Em meio a esse cenário 

de crescimento no e-commerce brasileiro, a 
Pharma Link insere sua operação fornecendo 
ao mercado ferramentas de gerenciamento, 
comércio eletrônico e informações que visam 
aumentar a gestão dentro dos programas 
da indústria, conferindo maior controle da 
operação e melhor capacidade de análise 

de resultados. A previsão de valor trafegado 
pela empresa, em 2010, é de R$ 3 bilhões, 
um crescimento 23% acima do ano passado.

A Pharma Link contém, em seu painel 
atual, aproximadamente 32 mil farmácias, 
que utilizam soluções de conectividade base-
adas no uso da internet. Em outras palavras, 
mais de 50% do total de PDVs do merca-
do está integrado efetivando processos de  
e-commerce diariamente com as indústrias. 
Esses PDVs representam mais de 80% da 
venda total do varejo farmacêutico brasileiro.

Para quem busca se destacar perante a 
concorrência, o caminho é a geração contínua 
de inovações que agreguem valor. Na econo-
mia global a única fonte segura de vantagem 
competitiva e duradoura é o conhecimento. 
“Por este motivo, as empresas de sucesso 
serão aquelas que estiverem revendo cons-
tantemente seus processos e gerando conhe-
cimento”, finaliza Regiane. n

Pharma Link pretende fechar 2010 com  
R$ 3 bilhões trafegados através dos serviços  
baseados no uso do e-commerce
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Crescem os negócios 
na rede mundial

O NOvO fOrmatO dO COmérCiO eletrôNiCO 
ajuda Na iNtegraçãO e tOrNa a 
exPeriêNCia de COmPra mais ágil e efiCaz. 
a teCNOlOgia é aPeNas O meiO e NãO O fim
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m todo o processo de prestação de 
serviços para a indústria, o nosso 
desafio inicial foi provar que era 
possível estabelecer o sistema 
macro que havia sido desenha-

do, ou seja, a indústria negociava o desconto, 
cadastrava a informação no ambiente dela, a 
farmácia fazia o pedido por ali, o pedido ia para 
o distribuidor e voltava para a Pharma Link, que 
administrava toda essa negociação”, relembra o 
gerente de marketing e planejamento do grupo 
InterPlayers, Edson Suster. Mais do que oferecer 
uma eficiente solução de e-commerce, Suster 
explica que a Pharma Link desenvolveu um am-
biente amigável, capaz de otimizar processos e 
permitir o foco na gestão dos resultados.
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Ele recorda que no primeiro momento não era o 
caso de investir em um portal, já que isso exigiria a 
evolução do modelo. Atualmente o mercado já está 
mais maduro com o uso da internet no varejo. O 
uso da internet para transações comerciais está es-
tabelecido e o usuário até ajuda a construir o con-
teúdo. Esse tipo de princípio está previsto no novo 
portal da Pharma Link, que parte do pressuposto 
de que o usuário já está plenamente familiarizado 
com ferramentas como internet banking, e-mail, 
sites de relacionamento e comércio eletrônico.

O gerente ressalta também que o novo por-
tal oferece importantes facilidades aos pontos de 
venda (PDVs). Como a tendência é utilizar menos 
tempo para fazer pedido e usar cada vez mais 
tempo para fazer gestão dos resultados, o novo 

portal oferece uma área exclusiva dos pontos de 
venda. Anteriormente o PDV se conectava com um 
projeto de cada vez e só enxergava o que podia 
acessar nele. Para ir de um programa a outro esse 
PDV devia se desconectar do anterior e efetivar a 
conexão com o seguinte, o que demandava tem-
po excessivo, em especial para as farmácias que 
participavam de vários programas. Agora o PDV 
tem uma rápida entrada em sua área exclusiva e 
pode enxergar todos os projetos juntos.    

Há também um dashboard (painel que con-
solida informações), que é um conjunto de re-
latórios que mostra a performance da farmácia 
em cada projeto e o nível de serviço dos distri-
buidores no atendimento aos PDVs.

Outra facilidade da solução é o conceito de 
carrinho de compras, ou seja, uma solução dis-
ponível na área exclusiva do portal, que distribui 
os pedidos em cada programa de acordo com as 
regras definidas pelas indústrias junto aos PDVs. 

Suster explica que a navegação ocorre no mesmo 
conceito de funcionamento do internet banking, 
ou seja, a pessoa entra, faz suas operações e pode 
checar seus extratos e informações. “No caso do 
portal, uma vez que o gestor tem acesso aos in-
dicadores, ele promove melhorias baseadas neles. 
Assim, otimiza sua participação nos programas das 
indústrias e essas, por sua vez, conseguem melhores 
resultados. É o ganha-ganha”, defende ele.

O objetivo é melhorar a gestão com base 
nos pontos-chave da operação dos programas. 
“Na área exclusiva há, inclusive, um sinalizador 
que apresenta conclusões automáticas sobre 
desempenho, como o índice de ruptura e o valor 
médio dos pedidos do PDV.” 

Entre as inovações para a indústria, o novo 
portal oferece serviços como campanhas pro-
mocionais e de comunicação que contemplam 
envios de e-mail marketing e de mensagens via 
SMS. Ainda com o objetivo de incentivar as cam-
panhas das indústrias, o portal terá mais espaços 
para publicidade e ofertas. n

Ocupando-se menos para fazer os pedidos, a farmácia  
ganha mais tempo para a gestão do seu negócio

facilidades 
estratégicas 
para o Pdv
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modelo de negócio da Pharma 
Link é baseado em tecnologia. 
Alguns dos principais benefí-
cios que a empresa proporciona 
para a cadeia se dão em função 

dos avanços tecnológicos. O e-Pedido é resul-
tado disso”, ressalta o gerente de Operações e 
tI da Pharma Link, Eduardo Akamine.

Ele comenta que a grande maioria dos re-
lacionamentos comerciais utiliza a internet e 
o e-Pedido é uma das formas que o ponto de 
venda (PDV) tem para cadastrar suas compras. 
É a integração entre a Pharma Link e o software 
de gestão da farmácia que permite o envio au-
tomático dos pedidos de acordo com a sugestão 
de reposição gerada pelo próprio programa. 

Como existem diversos tipos de softwares 
de farmácia, a Pharma Link faz a homologa-
ção de cada um para permitir a integração e 
agilidade nessa cadeia de troca eletrônica. E o 
processo é de evolução contínua para atender 
todos os softwares novos demandados pelo 
mercado. Atualmente a Pharma Link já homo-
logou para e-Pedido 42 software houses que 
atendem a maior parte dos PDVs presentes 
em território nacional. A solução já conta com 
mais de 9 mil PDVs homologados.

 Akamine revela que a importância do e-
Pedido para o PDV é muito grande, e os pró-
prios clientes reconhecem isso. Há indústrias 
que estabelecem metas para seus represen-
tantes estimularem essa integração eletrônica. 

Os benefícios do e-Pedido para o PDV in-
cluem a redução de custos; melhor gerencia-
mento de estoque dos produtos e queda de 

rupturas (já que permite reposição 
calculada); valorização dos profis-
sionais de compras e vendas (que 
passam a assumir funções mais es-
tratégicas de negócios e menos ope-
racionais); agilidade nos processos 
internos do PDV; eliminação de erros 
manuais e melhoria nos controles 
da operação. “O pedido eletrôni-
co torna os processos mais ágeis e 
permite que os envolvidos passem a 
fazer atividades mais produtivas no 
varejo”, comemora Akamine. 

Para a indústria, o principal benefí-
cio é fazer com que as compras de seu 
programa estejam integradas no dia a 
dia do PDV, aumentando ainda mais a 
efetividade das negociações realizadas.

Para garantir a agilidade e a segu-
rança do processo, todas as dúvidas 
ou necessidades de suporte podem 
ser encaminhadas diretamente ao help 
desk da Pharma Link. “Vale lembrar 
que esse serviço, além de outros que 
compõem o EDI (Electronic Data Inter-
change, que significa troca eletrônica 
de dados) são totalmente gratuitos para 
as farmácias”, conclui o gerente. n

E-Pedido permite às farmácias redução de custos, 
gerenciamento de estoque mais efetivo e melhoria na gestão

news

mais agilidade 
nas compras

EVOLUÇÃO DA CONECTIVIDADE DO e-PEDIDO

Atualmente são mais de 9 mil pontos de venda homologados. 
Confira abaixo a evolução da homologação para e-Pedido

Evolução PDVs homologados para e-Pedido
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