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EMPREENDEREMPREENDER
- Gerar negócios

- Recursos

- Postos de trabalho- Postos de trabalho

- Melhor distribuição de renda.

- Empreender na área farmacêutica - especialmente
nova farmácia - provoca uma enorme contribuição
população, facilita o acesso aos medicamentos
farmacêuticos.

especialmente abrindo uma
contribuição para a saúde da

medicamentos e aos serviços



EMPREENDEREMPREENDER

•• AbrirAbrir oo própriopróprio negócionegócio::

•• ChaveChave parapara aa valorizaçãovalorização dodo farmacêuticofarmacêutico

•• BrasilBrasil -- 195195 milmil profissionaisprofissionais farmacêuticosfarmacêuticos
FarmáciasFarmácias (CFF),(CFF), podempodem atuaratuar emem maismais dedeFarmáciasFarmácias (CFF),(CFF), podempodem atuaratuar emem maismais dede

•• 8181%% dessedesse contingentecontingente atuaatua basicamentebasicamente
pertencentespertencentes aa redesredes –– queque éé tambémtambém ondeonde

farmacêuticofarmacêutico nono mercadomercado;;

farmacêuticosfarmacêuticos que,que, segundosegundo oo ConselhoConselho FederalFederal dede
dede 100100 segmentossegmentos;;dede 100100 segmentossegmentos;;

basicamentebasicamente emem drogariasdrogarias independentesindependentes ouou
ondeonde aa maioriamaioria delesdeles iniciainicia suassuas carreirascarreiras..



POR ONDE COMEÇAR?POR ONDE COMEÇAR?

•• OO profissionalprofissional dede farmáciafarmácia queque desejadeseja
farmacêuticofarmacêutico temtem aa possibilidadepossibilidade dede abrirabrir

•• ClínicaClínica dede vacinas,vacinas, dede saúde,saúde, dede estéticaestética
profissionaisprofissionais..profissionaisprofissionais..

•• FarmáciasFarmácias comerciais,comerciais, dede manipulação,manipulação,

POR ONDE COMEÇAR?POR ONDE COMEÇAR?

desejadeseja investirinvestir nono empreendedorismoempreendedorismo
abrirabrir::

estéticaestética ouou dede cuidadoscuidados integradosintegrados aa outrosoutros

indústriaindústria ouou laboratórioslaboratórios..



POR ONDE COMEÇAR?POR ONDE COMEÇAR?

•• ConsiderarConsiderar osos aspectosaspectos legaislegais::

•• ÉÉ precisopreciso seguirseguir asas regrasregras dada vigilânciavigilância
acessóriosacessórios queque satisfaçamsatisfaçam aosaos requisitosrequisitos

•• LocalizaçãoLocalização conveniente,conveniente, sobsob oo aspectoaspecto•• LocalizaçãoLocalização conveniente,conveniente, sobsob oo aspectoaspecto

•• PresençaPresença dede farmacêuticofarmacêutico durantedurante todotodo

•• OsOs diferentesdiferentes tipostipos dede empresasempresas farmacêuticasfarmacêuticas
dosdos seusseus produtosprodutos ee serviçosserviços::

•• ParaPara sese destacardestacar emem umum mercadomercado altamentealtamente

•• Porém,Porém, semsem perderperder osos parâmetrosparâmetros ee normasnormas
saúdesaúde..

vigilânciavigilância sanitária,sanitária, contarcontar comcom equipamentosequipamentos ee
requisitosrequisitos técnicostécnicos estabelecidosestabelecidos;;

aspectoaspecto sanitáriosanitário;;aspectoaspecto sanitáriosanitário;;

todotodo oo horáriohorário dede funcionamentofuncionamento..

farmacêuticasfarmacêuticas objetivamobjetivam ofereceroferecer aa qualidadequalidade

altamentealtamente competitivocompetitivo:: INOVAÇÃO!INOVAÇÃO!

normasnormas queque regemregem asas empresaempresa dada áreaárea dede



CARACTERÍSTICAS DE UM CARACTERÍSTICAS DE UM 
EMPREENDEDOREMPREENDEDOR

•• EmpreendedorEmpreendedor--FarmacêuticoFarmacêutico
seremserem seguidasseguidas::

• Processos administrativos;
• Conhecimentos aprofundados em gestão

financeira e técnicas de negociação;
• Marketing;
• Habilidades: proatividade, comunicação,

liderança e criatividade;
• Estabelecimento de metas e objetivos;
• Planejamento;
• Persistência;

CARACTERÍSTICAS DE UM CARACTERÍSTICAS DE UM 

FarmacêuticoFarmacêutico:: algumasalgumas característicascaracterísticas aa

• Comprometimento;
• Assumir riscos calculados;
• Busca de oportunidades;
• Exigência de qualidade;
• Busca de informação;
• Persuasão e Rede de contatos;
• Auto-confiança;

gestão

comunicação,



TENDÊNCIAS DO MERCADO TENDÊNCIAS DO MERCADO 
FARMACÊUTICOFARMACÊUTICO

1 1 –– A farmácia como hub de saúde:A farmácia como hub de saúde:

•• Há uma tendência para que as farmácias virem hubs de saúde, como já acontece nos Há uma tendência para que as farmácias virem hubs de saúde, como já acontece nos 
Estados Unidos. Estados Unidos. 

2 2 –– Digitalização das farmácias:Digitalização das farmácias:2 2 –– Digitalização das farmácias:Digitalização das farmácias:

•• A pandemia provocou um movimento forte para a digitalização  A pandemia provocou um movimento forte para a digitalização  
WhatsApp. WhatsApp. 

3 3 –– Tecnologias: Tecnologias: 

•• Investimento em tecnologias voltadas à digitalização do negócio além de ter dados Investimento em tecnologias voltadas à digitalização do negócio além de ter dados 
estratégicos para administrar, o varejista pode focar no que realmente é importante.estratégicos para administrar, o varejista pode focar no que realmente é importante.

5 5 –– Pagamentos, Pagamentos, CashbackCashback e e PixPix: : 

•• Há uma forte tendência para os meios de pagamentos sem contato. Há uma forte tendência para os meios de pagamentos sem contato. 

TENDÊNCIAS DO MERCADO TENDÊNCIAS DO MERCADO 

Há uma tendência para que as farmácias virem hubs de saúde, como já acontece nos Há uma tendência para que as farmácias virem hubs de saúde, como já acontece nos 

A pandemia provocou um movimento forte para a digitalização  A pandemia provocou um movimento forte para a digitalização  –– canais online e o canais online e o 

Investimento em tecnologias voltadas à digitalização do negócio além de ter dados Investimento em tecnologias voltadas à digitalização do negócio além de ter dados 
estratégicos para administrar, o varejista pode focar no que realmente é importante.estratégicos para administrar, o varejista pode focar no que realmente é importante.

Há uma forte tendência para os meios de pagamentos sem contato. Há uma forte tendência para os meios de pagamentos sem contato. 



MERCADO FARMACÊUTICO MERCADO FARMACÊUTICO 
EM EXPANSÃOEM EXPANSÃO

•• SetorSetor emem crescentecrescente expansãoexpansão nono mercadomercado

•• AntesAntes dede 20202020 oo varejovarejo farmacêuticofarmacêutico jájá vinhavinha

•• PeríodoPeríodo póspós--pandemiapandemia:: pesquisaspesquisas recentesrecentes
maismais acelerado,acelerado, ee impulsionado,impulsionado, sobretudo,sobretudo,maismais acelerado,acelerado, ee impulsionado,impulsionado, sobretudo,sobretudo,
tecnologiastecnologias ee mudançamudança nono perfilperfil dodo consumidorconsumidor

•• CrescimentoCrescimento dede 1515,,66%% nono faturamentofaturamento
passadopassado nana comparaçãocomparação comcom 20192019::

•• DestacandoDestacando dentrodentro dessedesse percentualpercentual
vitamínicosvitamínicos ee aa importânciaimportância dada cestacesta dede

MERCADO FARMACÊUTICO MERCADO FARMACÊUTICO 

mercadomercado brasileirobrasileiro::

vinhavinha registrandoregistrando bonsbons resultadosresultados..

recentesrecentes apontamapontam parapara umum avançoavanço aindaainda
sobretudo,sobretudo, porpor duasduas frentesfrentes:: novasnovassobretudo,sobretudo, porpor duasduas frentesfrentes:: novasnovas

consumidorconsumidor..

faturamentofaturamento dodo varejovarejo farmacêuticofarmacêutico nono anoano

oo aumentoaumento dada procuraprocura porpor suplementossuplementos
nãonão medicamentosmedicamentos nasnas vendasvendas totaistotais..



RESPONSABILIDADE SOCIALRESPONSABILIDADE SOCIAL

•• FalarFalar emem responsabilidaderesponsabilidade socialsocial parapara
promoçãopromoção dodo bembem estarestar físico,físico, mentalmental
organizaçãoorganização estáestá inseridainserida..

•• ÉÉ aa preocupaçãopreocupação ee contribuiçãocontribuição parapara melhoriamelhoria•• ÉÉ aa preocupaçãopreocupação ee contribuiçãocontribuição parapara melhoriamelhoria
queque sempresempre éé possívelpossível fazerfazer algoalgo maismais porpor
responsáveisresponsáveis pelapela existênciaexistência destadesta organizaçãoorganização

RESPONSABILIDADE SOCIALRESPONSABILIDADE SOCIAL

parapara organizaçõesorganizações farmacêuticasfarmacêuticas éé falarfalar emem
mentalmental ee socialsocial dada comunidadecomunidade emem queque estaesta

melhoriamelhoria dada situaçãosituação atual,atual, acreditandoacreditando--sesemelhoriamelhoria dada situaçãosituação atual,atual, acreditandoacreditando--sese
porpor aqueles,aqueles, queque dede algumaalguma forma,forma, sãosão osos

organizaçãoorganização..





EMPREENDER COM EMPREENDER COM 
RESPONSABILIDADE SOCIALRESPONSABILIDADE SOCIAL

•• OO queque vocêvocê temtem feitofeito parapara aa suasua VALORIZAÇÃOVALORIZAÇÃO
nana suasua cidadecidade ouou nono seuseu segmento?segmento?

•• ValorizaçãoValorização éé algoalgo queque devedeve serser conquistado!conquistado!

•• EmEm todostodos osos mercados,mercados, emem todastodas asas•• EmEm todostodos osos mercados,mercados, emem todastodas asas
valorizadosvalorizados queque outrosoutros::

•• ComoComo issoisso acontece?acontece?

•• QualQual éé oo posicionamentoposicionamento dosdos maismais valorizados?valorizados?

•• QualQual éé aa postura?postura?

•• QuaisQuais sãosão asas atitudes?atitudes?

•• OO queque vocêvocê temtem feitofeito parapara valorizarvalorizar suasua profissão?profissão?

RESPONSABILIDADE SOCIALRESPONSABILIDADE SOCIAL

VALORIZAÇÃOVALORIZAÇÃO enquantoenquanto profissionalprofissional farmacêuticofarmacêutico

conquistado!conquistado!

profissões,profissões, vocêvocê teráterá profissionaisprofissionais maismaisprofissões,profissões, vocêvocê teráterá profissionaisprofissionais maismais

valorizados?valorizados?

profissão?profissão?



“Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja 
riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É 

caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar 
atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence 
sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas 

construir uma história.”

“Ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja 
riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É 

caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar 
atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence 
sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas 

construir uma história.”

Augusto CuryAugusto Cury
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