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Quebrando Paradigmas 
Através do volume de compras
conseguiremos competir com
as grandes redes do Brasil...

Programa  PBMMega Neno Sanofi - Augefarma
Projeto PBM um benefício 
para as farmácias 
automatizadas da Augefarma

Cartão Fidelidade/PAIEditorial

Programa de fidelidade para 
as farmácias da Rede

Feiras de negócios, realizadas nos estados
no nordeste, com foco no crescimento do 
setor.

A força do 
agrupamento

Revista do Varejo Farmacêutico

Mobilização Preventiva e Competitiva
Edição 1º - Ano 2019

Central de negócios online

Broker
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Broker Augefarma busca
fortalecer as farmácias e redes
independentes do Brasil.



www.redeaugefarma.com.br

Broker Augefarma busca
fortalecer as farmácias e redes
independentes do Brasil.

Rua Cruz Saldanha, 495 - Parquelândia
Fortaleza/CE - CEP: 60450-340

Telefone: (85) 3206-6225

Central de negócios online

Broker

editorial

 objetivo principal do Broker  

OAugefarma é a permanência da 
maioria das farmácias e redes 

independentes no mercado. E para atingirmos esse 
objetivo no momento, os farmacistas nos pagam um 
valor mínimo pela prestação dos serviços de 
intermediação junto à indústria farmacêutica e 
distribuidoras. Portanto, os farmacistas nos pagam   
(números em franco crescimento), para realizarmos 
melhores negociações em produtos e serviços 
acreditando na força do grupo.

Como é do conhecimento de todos, as 
farmácias e redes independentes do Brasil não estão 
suportando a concorrência das grandes redes, 
buscamos então, o caminho da sobrevivência das 
mesmas.  Estrategicamente estamos selecionando 
farmácias que tenham potencial financeiro para 
lutarmos juntos, na busca da competitividade.

No entanto, é importante que os 
farmacistas independentes que venham a aderir ao 
nosso grupo, estejam comprometidos com esse 
ideal e que tenham boa condição econômico-
financeira, buscando com isso credibilidade e 
consequentemente um maior poder de barganha 
através do volume compras. E também, aceitem fazer 
mudanças em suas empresas adequando-se ao 
mercado atual, tornando-as realmente competitivas.

E finalmente, além de selecionarmos as 

farmácias/proprietários, precisamos também do 
apoio da Indústria Farmacêutica/Distribuidoras, para 
darmos as mãos e lutarmos pela continuidade 
dessas farmácias no Mercado, orientando-os sobre a 
importância de fazer volume de compras, através 
da Central de Negócios Online Augefarma.

E com isso fazer valer o que os analistas 
de mercado dizem: ‘‘Central de negócios só tem 
valor/credibilidade, se fizer volume de compras.’’

Publicação dirigida aos Farmacistas parceiros, 
Laboratórios e Distribuidor Logístico - Canal Farma

Mauricio Possidônio dos Santos
CEO Augefarma

Textos: Mauricio e Elcio 

Gestor Comercial - Raimundo Elcio

Gestor Administrativo - Hugo Colares

Gerente Regional - Sidrônio Modesto

Designer/Ilustrações: Raimundo Elcio

EXPEDIENTE
CEO: Maurício Possidônio



Inovar é preciso!
 Broker Augefarma ao longo dos anos vem 

Ofazendo ações estratégicas através de 
agrupamento de farmácias independentes e 

alianças com a indústria farmacêutica/HBN - (Higiene 
Beleza e Nutrição) e distribuidoras. 

Atuamos em vários estados brasileiros com sede 
(estrutura física, pessoal, TI e um sistema de compras 
24hs por 7 dias na semana - PDVLink) em Fortaleza-Ce, 
visando formar um grupo forte com gestão inovadora, 
capaz de competir com as grandes redes. 

Diante do acirramento da concorrência é chegada 
a hora de mostrar ao mercado a força  das farmácias e 
redes independentes agrupadas no Broker Augefarma – 
Central de Negócios On Line, onde se barganha 
melhores negociações (sell-in) pelo alto volume (ganho 
de escala), igual ás grandes redes, estratégia 
indispensável para aumentar a nossa competitividade 
com ações também de SELL OUT para gerar demanda, 
ex: PBM – Programa de Benefícios de Medicamentos, 
Cartão Fidelidade, dentre outros.

Uma das razões dessas ações concorrênciais foi 
de fato embasada em pesquisas de mercado onde as 
mesmas mostram ser promissor esse seguimento de 
varejo que vem crescendo todo ano com percentual bem 
expressivo com o crescimento e envelhecimento da 
população brasileira, dentre outras e boa rentabilidade. 

Portanto, com essas informações, era previsível 
que despertaria o interesse de grandes empresas de 
varejo - concorrentes nacionais e mega redes 

internacionais -, que estão a cada dia se aproximando 
mais de nossos pontos de venda.

E por fim, é de bom alvitre lembrar, que para 
competir com os grandes temos que ser grandes 
também.

 No entanto, para aproveitarmos a força desse 
grupo é preciso disciplina, tecnologia e muita dedicação 
de todos os farmacistas cadastrados/credenciados no 
Broker Augefarma – Central de Negócios On Line.

Central de negócios online

Broker

Raimundo Elcio Pereira da Luz
Comercial Rede Augefarma

negócios



1. Broker Augefarma Central de Negócios Online promove acordo com laboratórios e distribuidoras para realizar 
encontro de negócios nos 15 estados da federação em que atuamos. Conforme experiência obtida em anos anteriores, 
podemos dizer que essas ações, além de alavancar vendas, por ter preços diferenciados é indiscutivelmente um dos 
caminhos para otimizar relacionamento da indústria farmacêutica e distribuidoras com a Augefarma Central de Negócios 
Online e PDV´s;

2. Visita as farmácias - disponibilizaremos todo o ano de 2019, dois funcionários (todas as despesas por conta da 
Augefarma) com experiências adquiridas em quase duas décadas, trabalhando intensivamente nestes PDV´s, orientando, 
disciplinando, monitorando essas empresas e sempre que possível em conjunto com representantes das distribuidoras e 
das indústrias farmacêuticas, objetivando adequar às mudanças do mercado do varejo farmacêutico, tais como: compras 
centralizadas de Ol´s, apontadores, ofertas, cestão de produtos, compras coletivas, todos de forma automatizadas através 
de nosso portal e pedido eletrônico. Eles comunicarão sobre a importância de centralizar e criar volume de compras em 
nosso Sistema de Compras - PDVLink, através do link: www.redeaugefarma.com.br, para barganhar melhores 
negociações e com isso o grupo tornar-se competitivo; estrategicamente obedecer a lei 13.021/2014 e demais exigências 
dos orgãos da saúde, farmácia popular, fisco estadual, municipal e federal, o mérito de ser ético junto aos fornecedores e 
pacientes, PBM´s, cartão de crédito com taxas operacional reduzidas e  todos estes serviços via Central de Negócios 
Augefarma;

3. Call Center/Anjos/SAC - 12 funcionários e 1 coordenadora com funções: divulgar produtos de promoções, 
serviços de informações e reclamações, cobrança, telemarketing e até tirar pedidos;

4. Finalmente o objetivo principal do Broker Augefarma é formar um grupo forte e lutar pela sustentabilidade e 
crescimento das farmácias e redes independentes no mercado brasileiro. Depois de tudo que procuramos expor, sobre o 
plano de ação 2019, encerramos com a frase dos analistas de mercado: As Centrais de Negócios só tem 
valor/credibilidade, se fizer volume de compras.

A hora é agora, junte-se a nós! Vamos a luta para minimizar a concorrência do 
mercado, centralizado e globalizado.

Planejamento das 
ações para 2019



O Broker Augefarma realizou intensas visitas a seus farmacistas, buscando 
orientá-los em relação a uma gestão mais eficaz com foco no Layout estratégico.

 Nesses encontros, o administrador da Augefarma, Hugo Colares forneceu 
orientações sobre layout de pdv Farmacêutico e dicas de gestão de categorias, como por 
exemplo colocar os OTC's  (Medicamentos Isentos de Prescrição) para fora do balcão.  
“Quando um cliente se sente maravilhosamente atendido, sua percepção de valor se 
altera bruscamente, a visão anterior de valor 'numérico' ou seja, preço, é esquecida e 
para ele o que vale é o valor do 'relacionamento' mesmo que o preço da farmácia esteja 
acima ao praticado pelas concorrentes. A frase hoje do canal farma é - PROPORCIONAR 
UMA EXPERIÊNCIA DE COMPRA SATISFATÓRIA E ÚNICA AO CLIENTE” – Enfatizou o Sr. 
Hugo Colares.

Outras sugestões foram dadas, tais como: Cartão Fidelidade, Serviços e a 
Assistência Farmacêutica, realização de compras diretamente da Indústria 
Farmacêutica, através no nosso portal de compras www.redeaugefarma.com.br e 
logística das melhores e maiores distribuidoras, Ol´s, ofertas de produtos e 
cestão...ações dentro da farmácia voltadas para a satisfação dos clientes, etc. A Augefarma 
acredita que essas ações somadas a outras, farão com que as farmácias e redes 
independentes consigam alavancar suas vendas e permaneçam competitivas no mercado, 
que por sinal, esta cada vez mais concorrencial. 

Augefarma em 2018 no PDV

ações

Ravana, Laércio, Rivaildo e Hugo Colares

As farmácias Gentil, localizadas na região do Cariri cearense e a farmácia 
Bom preço situada na cidade de Ipueiras noroeste do Ceará, estão entre algumas das 
lojas que reconheceram a importância do tema e se dispuseram a fazer mudanças no 
sentido de se adaptarem ás exigências do mercado. Já nos demais estados nosso 
Gerente Regional Modesto, também fazendo as ações em parceria com algumas 
distribuidoras nos PDVs.

Hugo Colares, Sandoval e Dra. Tânia

A
ugefarm

a em
 ação em

 outros estados

Wellington, Modesto, Wesley e Wanderlan - Santa Cruz Farmacistas Esp. Santo e Gerente Regional Modesto 

Monica, Dr. Jardel e Gerente Regional Modesto Lenucia Panpharma, Gerente Regional Modesto e Aragão 



negócios

Mega Neno Sanofi
Broker Augefarma participa das ações 

Broker  Augefarma 

O
.
participou, no ano de 
2018, do ‘’MEGA NENO 

SANOFI’’, evento realizado pelo Laboratório 
Sanofi,/Medley, que teve como objetivo 
desenvolver ações de mercado com 
negociações diferenciadas e atrativas ao 
canal independente. A  Augefarma esteve 
presente em todos os eventos realizados 
nos principais estados do nordeste, sendo 
representada pelo Gerente Regional, 
Sidrônio Modesto, Gerente Comercial, Elcio 
Pereira  e Hugo Colares, administrador, 
t o d o s  d e s e n v o l v e n d o  a ç õ e s  d e 
relacionamento comercial e vendas juntos 
aos pontos de vendas presentes ao evento.

Para o próximo ano, a Broker 
Augefarma estará disponibilizando em 
parceria com a SANOFI/MEDLEY, várias 
ações de frente para os seus clientes, tais 
como:
*cadastro no PBM - Programa Viva;
*descontos diferenciados para PDV´s  
cadastrados;
*divulgações de ações nos estados onde a 
Augefarma atua.

Feira de Negócios



flashes do eventoMega Neno Pernambuco

Mega Neno J. do Norte-CE

Mega Neno Ihéus - Bahia

Mega Neno Piauí

Mega Neno Campina Grande

Elcio Augefarma e Cesar Santa Cruz

Elcio Augefarma e Fábio, Thiago Panpharma

Elcio, Modesto, Kennedy, Erico e Osni 

Elcio, Paulo, Lenoir, Modesto e Rogério

Carol, Munique e Elcio

Elcio, Luciana, Danilo e Joelson

Augefarma e Farm. Menino Deus

Romulo, Elcio e Munique

Elcio, Ariel, Simone, Modesto e Fernando

Elcio, Zé (Sanofi) e Modesto

Elcio, João, Joelson e Modesto

Elcio, Zeca, Modesto e Ant. Carlos



om investimentos em TI (Tecnologia de 

CInformação - PDVLink Sistema de Compras 
Augefarma) e muita dedicação, o Broker 

Augefarma montou uma estrutura robusta que representa 
um bom numero de lojas em vários estados brasileiro. 

Para consolidar esse grupo tornando-o capaz de 
competir com sucesso com as grandes redes 
corporativas, é  necessário o comprometimento por parte 
dos farmacistas cadastrados/credenciados a aderirem às 
negociações de produtos / serviços, feitas na sua maioria 
na fonte produtora e lojistica das maiores e melhores 
distribuidoras do Brasil, com barganha de descontos em 
razão do volume (ganho de escala) disponibilizadas no 
portal on line - www.redeaugefarma.com.br e pedido 
eletrônico.

Acreditamos que conjuntamente faremos essa 
importante e imprescindível mudança comportamental 
honrando os nossos compromissos comerciais que nos 
dará credibilidade junto aos fornecedores fazendo valer a 
frase que diz:“A UNIÃO FAZ A FORÇA”! no sentido 
verdadeiro e não utopia fantasiosa, como sempre 
acontece nos agrupamentos comerciais que infelizmente 
deixam os dirigentes das centrais sem credibilidade no 
mercado.

Por fim, comunicamos que continuaremos 
investindo no projeto em prol do fortalecimento das 
farmácias e redes independentes visando à 
sustentabilidade e prosperidade das mesmas no nosso 
seguimento. Porém temos como objetivo primordial 
promover e intermediar negociações para empresas do 
varejo farmacêutico, buscando obter as melhores 
condições comerciais do mercado, através da força que o 
grupo de mais de mil (1.600) PDV's no Brasil, atualmente. 

das farmácias e redes independentes 
 A força

negócios

Hugo Colares
Administrador Augefarma & Especialista em Pricing

Entretanto, para consolidar esta proposta da 
Central de Negócios é fundamental que os 
farmacistas parceiros se articulem para um novo 
modelo administrativo, ao qual deverá inserir 
comprometimento, ética e profissionalismo com 
tecnologia (TI) - que é uma ferramenta indispensável 
para se ter uma boa gestão, focando em proporcionar 
ao cliente/usúario, uma experiência dfe consumo 
satisfatório.

Estamos certos de que essa adequação, com 
efetiva participação, além de tornar o grupo 
comercialmente mais competitivo, terá também um 
grande alcance social, pois contribuirá para a 
permanência das farmácias e redes independentes 
no mercado, gerando emprego e renda - o que, 
devido à nossa distribuição geográfica, facilitará o 
acesso da população a medicamentos (saúde) e a 
produtos de HBN (Higiene, Beleza e Nutrição).   



negócios

 Rodada de Negócios Augefarma - Panpharma e Indústria

Na seqüência, no dia 10 de outubro, foi realizada uma reunião de negócios no escritório da 
Distribuidora Santa Cruz em São Paulo, na oportunidade, desenvolvemos algumas ações com foco em 
atendimento aos PDV´s da Augefarma, Ol´s e a criação de politicas comerciais e SUPER CESTÃO DE PRODUTOS 
SANTA CRUZ nas regiões que a Augefarma atua. Estavam presente na reunião de negócios, Pedro Villa, Cesar e 
Ganazi - Santa Cruz e Mauricio, Elcio e Hugo - Augefarma  

 Encontro de Negócios Augefarma e Santa Cruz

Em outubro,  foi realizado no escritório da Distribuidora Panpharma em São Paulo, uma rodada de 
negócios com as principais indústrias do mercado. Na ocasião, solicitamos também uma grade agressiva de 
descontos via distribuidora, onde fomos agraciados com um SUPER CESTÃO DE TODOS OS PRODUTOS. 
Esstiveram reunidos Fittipald,  Taynara Viana e Tiago Paulin, ambos da Panpharma, os gestores do Broker 
Augefarma, Mauricio, Elcio e Hugo Colares. 



/Eurofarma

/Eurofarma_brCAE 0800-704-3876

euroatende@eurofarma.com.br

www.eurofarma.com.br

GENÉRICOS EUROFARMA
Qualidade & Economia
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Você conhece o PAI? PAI
Painel de Aferição de Indicadores

é uma ferramenta de apoio ao proprietário de farmácia que tem como 
finalidade auxiliá-lo na tomada de decisões embasadas em informações.

O PAI é estritamente sigiloso, somente a farmácia terá as informações.
A AUGEFARMA não acessa e, portanto, não repassa as informações inseridas no sistema.

 Quanto custa para 
aderir ao PAI?

Custo Zero!
‘’Eu acho que posso tomar a

seguinte ação...’’
‘’Ao analisar os números, tomarei

a seguinte ação...’’

Basta enviar um e-mail para o seu contato na 
Rede Augefarma solicitando seu login de acesso.
e-mail: comercial@redeaugefarma.com.br

 Como faço para aderir ao PAI?

Central de negócios online

Broker

Para mais informações:
no envie uma solicitação através do 

e-mail: comercial@redeaugefarma.com.br
ou acesse: www.redeaugefarma.com.br

CARTÃO FIDELIDADE 

E AUMENTE SUAS VENDAS!

Desenvolva	seu	próprio	negócio	
gerencie	suas	ações

Descontos especiais, preços competitivos e benefícios 
exclusivos são os principais atributos do cartão 
fidelidade. Ao utilizá-lo, o consumidor perceberá que, 
naquela farmácia, os medicamentos são mais baratos do 
que em outras da região. O PEC beneficia o cliente toda 
vez que ele utilizar o cartão fidelidade em uma farmácia 
integrada a uma rede associada à Febrafar.

O cartão permite ao usuário receber descontos em todos 
os medicamentos comercializados na loja – iniciativa que 
fará economizar e, com isso, estimulará a comprar cada 
vez mais.

ADQUIRA JÁ O SEU 

 IMS Health do Brasil - Farmácia 360º
A visão que faltava para o seu negócio

Adquira agora mesmo, através da Rede Augefarma
Solicite através do e-mail: comercial@redeaugefarma.com.br
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Revolução da assistência farmacêutica 
A Lei Federal 13021/2014 
Transforma as farmácias em unidades de saúde.

A hora é agora, vamos à luta!!!

O serviço, que é obrigatório e exigido pela Anvisa, é oferecido às farmácias e rede independentes 
credenciadas a Central Augefarma, o farmacêutico-bioquímico contratado é o Dr. Cesár Gomes, que 
trabalha com exclusividade na assessoria a Augefarma. Conheça as vantagens que este serviço oferece 
aos credenciados:

O s  f a r m a c ê u t i c o s 
utilizarão seus conhecimentos 
n o s  C O N S U L T Ó R I O S 
F A R M A C Ê U T I C O S  e 
acompanharão os tratamentos 
prescritos pelos médicos;

F a c i l i t a r  o  a c e s s o  a o s 
medicamentos com menores preços 
para os pacientes. Prescrição de 
medicamentos (OTC´s e  não 
medicamentos),  apl icação de 
vacinas e outros... tudo normatizado 
por leis, portarias, etc.

Augefarma dispõe farmacêutico exclusivo para
assessorar farmácias credenciadas

Serviços
Concessão de autorização de funcionamento
de empresa e autorização especial;

Renovação de autorização de funcionamento;

Mudança de Razão Social;

Ampliação ou redução de atividades;

Alteração de endereço;

Mudança de Responsável Técnico;

Mudança de Representante Legal;

Cancelamento;

Retificação de publicação;

Reconsideração de indeferimento;

Mudança de Responsável Técnico no SNGPC.

O  supremo tribunal federal julgou constitucional as leis estaduais de diversificação de produtos em farmácias; 

Lei Federal - 13021 - Transforma farmácia em estabelecimento de assistência farmaceutica;

As redes corporativas estão tirando proveitos dessas decisões. E você já está  fazendo o mesmo?

Lei Federal - 12846/2013(reg. em 18/03/2015) - Programa de integridade e disciplina (Compliance).

20/08/2014

08/08/2014

18/03/2015





NOVO!

23 Vitaminas 
e minerais

Sem açúcares*
Não engorda
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*Este não é um alimento
 baixo ou reduzido em
 valor calórico.

PHARMATON COMPLEX Óleo de peixe com vitaminas e minerais em cápsulas. O consumo de ácidos graxos Ômega-3 auxilia na manutenção de níveis saudáveis de triglicerídeos, desde que associado 
a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. PESSOAS QUE APRESENTEM DOENÇAS OU ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS, MULHERES GRÁVIDAS OU AMAMENTANDO DEVERÃO CONSULTAR 
O MÉDICO ANTES DE USAR O PRODUTO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AMENDOIM, DE SOJA E DE PEIXE. Registro MS nº 6.7198.0010. Ref. Bibl.: 1. Vannucchi H, Cunha 
SFC. Vitaminas do Complexo B: Tiamina, Ribofl avina, Niacina, Piridoxina, Biotina e Ácido Pantotênico. Série de publicações ILSI Brasil: funções plenamente reconhecidas de 
nutrientes 2009.

Pharmaton Complex
60 cápsulas

Pharmaton Complex
30 cápsulas

Pharmaton Complex
100 cápsulas

NOVA EMBALAGEM,
MESMA FÓRMULA



PBM um benefício para as 
farmácias Augefarma

Principais
Programas dos Laboratórios

 Grupo AugeFarma, ciente do atual momento de 

Omudanças significativas no relacionamento 
com a indústria farmacêutica, e dentro de sua 

razão de ser, a qual é – Lutar pela sustentabilidade das farmácias e 
redes independentes – tem fechado parceria com algumas empresas  
alinhadas ao conceito PBM (PHARMACY BENEFIT MANAGEMENT) 
em outras palavras, Programa de Benefícios de Medicamentos.

Hoje já estamos com as seis maiores empresas de 
PBM. O processo se constitui de uma rede com as melhores 
farmácias e drogarias do país, conectadas á um sistema autorizador, 
operando em tempo real, com eficiência e segurança, o 
gerenciamento de descontos especiais, o que tem contribuído para 
aumentar o acesso a medicamentos em conjunto com diversos 
laboratórios cadastrados no programa.

Até pouco tempo atrás, o PBM era praticamente 
restrito ás farmácias das grandes redes corporativas, o que dificultava 
o cadastro de farmácias independentes. Então, o Broker Augefarma, 
usando de sua força como o maior grupo de fusão de farmácias 
independentes do país e de colaboradores  altamente capazes em 
negociação, conseguiu quebrar esse paradigma. Hoje o PBM está 
disponível para as farmácias credenciadas á central que tem o perfil 
para o programa, onde o cadastro é realizado com base em critérios 
específicos tais como: A farmácia ter um sistema homologado, ter 
demanda, a região onde a farmácia está inserida precisa ser visitada 
por propagandistas do laboratório, dentre outros.

Com essa iniciativa, o Broker Augefarma, entende que 
está cumprindo seu papel, além de oferecer acesso á assistência 
farmacêutica e integrar o beneficio do medicamento á gestão da 
saúde para os consumidores em geral, ajudando assim as farmácias e 
redes independentes a criarem força suficiente para enfrentar com 
sucesso o mercado do varejo farmacêutico, que está cada vez mais 
concorrencial  e seletivo.
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EMPRESAS DISPONÍVEIS EM NOSSO PROJETO

HYPERMARCAS / SUPERA / APSEN / MSD / GSK / ZODIAC
LUNDBECK / GLEENMARK / CHIESI  / MUNDIPHARMA

THERASKIN / SANOFI 

A Funcional cobra uma taxa de 4%, em cima das vendas por mês.

E-PHARMA cobra uma taxa anual no valor de R$500,00,
mais 2,5% no valor total das vendas por mês.

O Portal da Drogaria, está liberando para novos cadastros apenas 
os seguintes laboratórios: 

RANBAXY / BOEHRINGER 

NOVARTIS / ASTRAZENECA / BAYER / ALCON / ABBOTT
E.M.S / SANDOZ / GERMED / MERCK / ACHÉ / LILLY

NOVARTIS, ALCON, SANDOZ, BAYER, BIOLAB, LILLY, ABBOTT, 
os demais estarão sujeitos à analise por cada laboratório.

JASSEN / TEVA 

Cobrado uma taxa anual de R$ 500,00 - apenas orientamos
o melhor formato para o PDV.

26 LABORATÓRIOS PRINCIPALMENTE 
PARA PBM CORPORATIVO

APENAS PARA REGIÃO SUL E SUDESTE
Cobrança de taxa de mensal de 2% sobre as vendas

Contatos	para	outras	informações	sobre	cadastro

Hugo	Colares
Administrador	Augefarma	&	Gestor	de	PBM´s
(85)	99910-5079	-	TIM

hugo.augefarma@gmail.compbm@redeaugefarma.com.br	/	

“Incompetencia é querer fazer mais, 
fazendo igual”.

*Quem é associado a Febrafar Epharma e 450,00 adesão e 450,00 por ano e mais 2.5% ao mes vendas 

*Quem é associado a Febrafar Vidalink é 450,00 adesão e 450,00 por ano, sem taxa mensal



O Broker Augefarma participou, no dia 13 de 
setembro 2018, do ‘’BORA FAZER BONS NEGÓCIOS’’, 
evento realizado pela Distribuidora Santa Cruz, que 
teve como objetivo desenvolver ações de mercado 
com negociações diferenciadas e atrativas ao canal 
farma.

 Na ocasião a  Augefarma esteve presente ao 
evento realizado em Campina Grande - Paraíba sendo 
representada pelo Gerente Regional, Sidrônio 
Modesto, Gerente Comercial, Elcio Pereira.

Bora Fazer
Negócios



Bandeira Débito Rotativo Parc. 2/6 Parc. 7 /12

FARMÁCIA INDEPENDENTE

Venda mês: R$ 50.000,00

R$ 2.250,00

Taxa Adm.:

Vr.pago mês:

Vr pago
ano:

4,5%

Com o Recebimento Flexível de Cartões*, você altera sua 
condição comercial e passa receber em 2 dias úteis. Mediante 
pagamento de uma taxa de desconto diferenciada, você recebe 
suas vendas realizadas no crédito à vista ou parcelado como se 
fossem vendas a débito, sem precisar esperar 30, 60 ou 90 dias 
para receber suas vendas.

R$ 15.600,00a.a

É uma economia para a farmácia credenciada 
à AUGEFARMA de: 

Flexibilidade de receber suas vendas em 2 dias úteis

R$ 
27.000,00

FARMÁCIA AUGEFARMA

Venda mês: R$ 50.000,00

R$ 950,00

Taxa Adm.:

Vr.pago mês:

Vr pago
ano:

1,90%

R$ 
11.400,00

você sabia que a Rede Augefarma, 
disponibiliza aos seus clientes que utilizam a 

maquineta da REDE créditos de celulares? 

- Não há custo com a transação para o 
estabelecimento; 
- A maquineta deverá ser habilitada(ligar Augefarma);
- Comissão de 3% no valor de cada recarga realizada; 
- Maior fluxo de clientes no estabelecimento; 
- Pagamento em débito ou crédito.

Principais operadoras que 
trabalham com a 
maquineta da REDE.

 Utilizar os próprios recursos do Estabelecimento para 
manutenção do fluxo de caixa, permitindo negociar maiores 
descontos com os seus fornecedores;

 Sem taxa de adesão, nem período mínimo de vigência, nem 
fidelidade;

 Pode ser contratado mesmo tendo trava em algum banco;

 Aumentar o estoque ou mesmo reformar o Estabelecimento;

 Melhorar a liquidez e acertar fluxo de caixa.

VANTAGENS

CONDIÇÕES COMERCIAIS APROVADAS

  Vendas com Cartão de Crédito À Vista: Taxa de Desconto 
já cobrada do seu Estabelecimento + 1,80%;

  Vendas com Cartão de Crédito Parceladas: Taxa de 
Desconto já cobrada do seu Estabelecimento + 1,800% + 
1,00% por parcela.

Veja as vantagens e condições 
para credenciados Augefarma

SIMULAÇÃO DO FLEX

Solicitações devem ser enviadas para:
mary@redeaugefarma.com.br
Informar CNPJ e Razão Social

1,10% 1,90% 2,15% 3,17%

1,10% 1,90% 2,15% 3,17%

1,25% 2,05% 2,35% 3,25%

N/A 2,55% 2,75% 3,35%

1,25% 2,05% 2,35% 3,25%

Conheça 
nossas taxas





O Broker Augefarma é uma Empresa prestadora de serviços que está formando um 
grupo forte de farmácias e redes independentes, para competir no mercado, 

minimizando a concorrência das megas redes no Brasil.
À frente de empresas representativa de farmácias e redes independentes, ao longo de 

20 anos de existência adquirimos know-how suficiente para implementarmos um novo 
conceito de negócios, de modo  que exercemos essa atividade como extensão da indústria 
farmacêutica e distribuidora, negociando seus produtos diretamente com as farmácias; 
visando horizontalizar para todo o grupo, que se perfaz aproximadamente mais de 
1.600 Pdv’s.

EMPRESAS

EMPRESA A                  R$ 3.000,00
EMPRESA B                  R$ 1.700,00
EMPRESA C                     R$ 900,00
EMPRESA D   R$ SALÁRIO MÍNIMO

MENSALIDADE

Valor da Concorrência

Veja o custo de 
empresas que oferecem

somente alguns 
serviços

(85) 3206-6225 / 0800.2802513
comercial@redeaugefarma.com.br / www.redeaugefarma.com.br

Valor da mensalidade Augefarma 

PDV - R$ 100,00 + adesão

Faça parte da nossa rede

Sidrônio Modesto
Gerente Regional Augefarma

Somos Augefarma

Custo para novos credenciados!
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