
PARANÁSANTA CATARINA 



EMPRESÁRIOS DO RAMO



A Rede Usifarma é uma rede associativista de farmácias e drogarias, fundada 
em novembro de 2014 na cidade de Caçador-SC. Contamos com mais de 250 
farmácias em 86 municípios do estado de Santa Catarina e agora no Paraná.

GARANTIA DE BONS NEGÓCIOS

Unir forças fazendo com que 
as Farmácias tenham foco no 

crescimento sustentável, 
utilizando um suporte 

qualificado e ferramentas 
integradas para a gestão  

administrativa e comercial 
do seu negócio.

Beneficiar nossos licenciados 
buscando e disponibilizando as 

melhores ferramentas e 
oportunidades. Promover o 

crescimento e desenvolvimento 
de todos, ao mesmo tempo em 

que conquistamos o respeito e a 
confiança de nossos fornecedores 

e demais parceiros comerciais.

Ÿ Comprometimento 
Ÿ Ética  |  Inovação
Ÿ Excelência
Ÿ Evolução | Progresso
Ÿ Integridade  
Ÿ Melhoria contínua 
Ÿ Respeito



Possuímos ferramentas e 
serviços necessários para que você 

e sua drogaria também façam 
parte dessa realidade.

VENHA CRESCER CONOSCO!

POR QUE DEVO ME LICENCIAR

Desenvolvemos nosso trabalho adotando avançadas metodologias, com um time 
que conta com profissionais qualificados nas área de administração, marketing e 
contabilidade, estimulando continuamente seu desenvolvimento, reduzindo seus 
custos e aumentando seus lucros!



Nossos atendimentos são feitos de forma presencial, virtual e digital, seja o 
contato feito via fone, whatsapp, softwares e aplicativos 100% dedicados a 
necessidade de sua farmácia.
Com isso acompanhamos todas as demandas, gerimos as informações e 
entregamos com agilidade as oportunidades de negócio fomentadas pela Rede.



SISTEMAS DA REDE
Sistema de Compras

Temos um sistema criado para facilitar a comunicação entre nossos parceiros 
comerciais e farmácias. Através dele é possível a realização de pedidos junto 
aos fornecedores parceiros.

Sistema de Gestão Sults

Um sistema operacional, com módulos integrados com tudo que é necessário 
para gerenciar a comunicação entre a rede e farmácia, garantindo uma 
resposta eficiente as demandas solicitadas.

SR Farma



DEPTO 
ESTRATÉGICO

DEPTO 
COMERCIAL

CARTÃO 
FIDELIDADE



* Assessoria Administrativa, Financeira e Contábil;
* Assesssoria Estratégica;
* Planos de Ação para seu crescimento;
* Assessoria em marketing e publicidade;
* Assessoria em layoutização;
* Implantação e treinamento de PBM´s;
* Treinamento de vendas;
* Gestão de compras 
* Central de negociações;
* Assessoria jurídica.

MÉTODOS E PROCESSOS
Possuímos uma equipe especializada em todas as áreas necessárias para dar 
suporte ao seu negócio e torná-las cada vez mais preparadas para conquista de 
seus objetivos. 
Com estratégias baseadas em estudos e análises de mercado oferecemos:



OFERECEMOS AO LICENCIADO, DADOS CLAROS E OBJETIVOS DE INDICADORES PRATICADOS 
PELO MERCADO COMO:

- PERCENTUAL DE VENDA POR GRUPOS DE PRODUTO
- DESCONTO MÉDIO PRATICADO
- CMV
- TICKET MÉDIO
- POSICIONAMENTO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA 
  E MEDICAMENTOS NA REGIÃO
- DIAS DE ESTOQUE
- FATURAMENTO POR M²
- FATURAMENTO POR COLABORADOR

INDICADORES REDE USIFARMA



Relatórios desenvolvidos com foco nos índices mais importantes do mercado 
farmacêutico (crescimento, ranking, importância e mix de produtos);

Tabelas e gráficos pré-formatados que permitem fácil monitoramento do 
mercado e crescimento da drogaria comparado a sua região de atuação;

Identificação das áreas de crescimento do mercado total, da região da cidade 
e da sua farmácia

Comparativo de performance da farmácia com a região onde está inserida e 
análises relacionadas à dinâmica de mercado e suas oportunidades;

Performance de mercado aliada ao acompanhamento das tendências, 
classes terapêuticas, moléculas e produtos;

Análise de mix de produtos da farmácia e região.



SC PR

A avaliação da performance da sua drogaria comparada aos concorrentes da mesma região de atuação;

Uma visão de quais são os laboratórios, classes e produtos mais vendidos no Brasil e na sua região;

O ajuste de seu mix baseado em informações reais de mercado;

A avaliação de tendências do mercado farmacêutico.



Ferramenta Estratégica que possibilita a coleta de um grande volume de dados 
tanto de pessoas física quanto jurídica para, com isso, embasar as ações das 
equipes de marketing e de vendas.

SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO

PROSPECÇÃO DE CLIENTES

“Faixa Etária”
7.5k

5k

2.5k

0

04
 - 

25
 - 

29

05
 - 

30
 - 

34

06
 - 

35
 - 

39

07
 - 

40
 - 

44

12
 - 

a 
pa

rt
ir 

de
 6

5

08
 - 

45
 -4

9 

03
 - 

21
-2

4

09
 - 

50
 - 

54

10
 - 

55
 - 

59

11
 - 

60
 - 

64

02
 - 

18
 - 

20

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 R

eg
is

tr
os

“Propensão à Aquisição de Cartão de Crédito”

1 - SEM HISTÓRICO: 0.4%
6 - BAIXÍSSIMA PROPENSÃO: 1.7%

5 - BAIXA PROPENSÃO: 12.1%

4 - MÉDIA PROPENSÃO: 13.3%

3 - ALTA PROPENSÃO: 19.5%

2  - ALTÍSSIMA 
PROPENSÃO: 53.0%



CARTÃO FIDELIDADE



Os PBM´s (Programas de Benefícios em Medicamentos), possuem importância 
estratégica nas drogarias, pois são ferramentas que atraem e fidelizam clientes. 
Atualmente oferecem descontos em mais de 3.000 medicamentos.

Implantamos e treinamos as drogarias para o atendimento de todos os PBM´s 
atualmente ainda disponíveis.



COMERCIAL

COM AS MAIORES 
INDÚSTRIAS E DISTRIBUIDORAS DO MERCADO

sigma
pharma



ABERTURA DE EMPRESAS

Grande parte das drogarias ainda pagam impostos e outras obrigações 
de forma equivocada. 
Contar com o suporte de uma contabilidade especializada é um dos 
fatores determinantes para o sucesso do seu negócio.



A fachada é o ponto mais importante da comunicação de uma drogaria,  é ela que 
chama a atenção dos clientes de fora da loja e posiciona a marca na região. Um 
layout atraente e estrategicamente organizado, é fator essencial para aumentar o 
fluxo de clientes na drogaria.



A montagem deve ser pensada para melhorar a experiência de compra do consumidor. 
A forma como os produtos são expostos, a iluminação, a organização dos mobiliários e 
a sinalização são capazes de influenciar muito na decisão de compra do cliente



CARTÃO DE CRÉDITO

DESCONTOS INCRÍVEIS!



FEIRA DE NEGÓCIOS

A cada 2 anos, realizamos um grande evento que conta com a presença de distribuidores 
e indústrias parceiras da rede, em um formato de feira de negócios. 
É uma ótima oportunidade para nosso licenciado fazer bons negócios, adquirir novos 
conhecimentos através de palestras e treinamentos, trocar experiências e confraternizar.



VENHA CRESCER CONOSCO!
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