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A Rede Uai Farma surgiu da necessidade de

um pequeno grupo de empresários em enfrentar

os desafios do mercado farmacêutico, que se 

tornou agressivo e competitivo. Assim tendo como 

base o associativismo, no dia 8 de abril de

2008 nascia a Rede UAI FARMA.

UAIBEM
VINDO A FARMA

QUEM É A UAI FARMA?



QUEM É A UAI FARMA?

Hoje a Rede Uai Farma está

consolidada no mercado, símbolo

de uma realidade que deu certo no 

varejo farmacêutico. Com uma 

infra-estrutura moderna e profissionais

qualificados a Rede Uai Farma oferece

aos seus associados atendimento de 

qualidade, rápido e eficaz.



ASSOCIADA A FEBRAFAR

Somos associados a Febrafar - Federação

Brasileira das Redes Associativistas que é

uma sociedade civil sem fins lucrativos.

criada em fevereiro de 2000, tendo seu 

DNA formado por premissas fundamentadas 

em três fortes pilares:

Atuação visionária;

 Relacionamento colaborativo.

Cultura empreendedora;



Possuímos uma rede com mais de 100 lojas;

NOSSA ESTRUTURA

Estamos em quase todas as regiões de Minas Gerais;

Estamos presentes em mais de 90 cidades de Minas Gerais;

Trabalhamos junto aos associados com o processo

Faturamento atual superior a 10 milhões.

de gestão e estratégia.

$$



POR QUE SER UAI FARMA?

Para ter uma rede mais próxima de você;

Por que a Uai Farma se preocupa com a saúde financeira da sua 
loja e busca a prosperidade dos associados;

Para ter em sua farmácia estratégias bem definidas.

Para trabalhar de forma estratégica e competitiva;

Para contar com um trabalho de gestão 
especializada para a sua loja; 



O QUE EU GANHO EM
SER UAI?

Uma gestão diferenciada para o seu 
negócio. Com a rede Uai Farma, sua 
loja passa a ter um atendimento 
exclusivo com o chamado “anjo”, para 
ajudar no processo gerencial, e com 
uma equipe capacitada para auxiliar 
em todo o processo comercial, de 
marketing, financeiro e estratégico.



O QUE EU GANHO EM
SER UAI?

Ao tornar-se um associado, sua 
farmácia tem acesso a  promoções
exclusivas. 
Atualmente trabalhamos com o 
Compra Centralizada via Febrafar,
que é uma negociação realizada
com grandes laboratórios, afim de 
conseguir melhores condições de
compra e prazos diferenciados.



SIC Farma: um sistema utilizado pela central para controle de  cadastro 
de Associados para gestão do relacionamento com lojas e para realização
de compras coletivas. Ele possibilita o levantamento da demanda estimada
 e, a partir do volume de grupo, são realizadas negociações com os
laboratórios e distribuidoras, visando conseguir sempre a melhor condição
disponível.

ALGUMAS DAS NOSSAS 
FERRAMENTAS



PLUGPharma: um sistema de retaguarda integrado às lojas para centralização
do cadastro de produtos, gestão de preços de venda e análise de 
informações (BI). Através do Plugpharma são gerados relatórios de 
sell in e sell out, que permitem visualizar claramente o desempenho
 das farmácias, o acompanhamento dos parceiros e as 
oportunidades de negociações comerciais disponíveis.

ALGUMAS DAS NOSSAS 
FERRAMENTAS



PAI: Painel de Aferição de Indicadores é a ferramenta de gestão que proporciona
resultados excepcionais aos proprietários, pois, possibilita um controle mais eficaz
dos números do estabelecimento.

PEC: O Programa de Estratégias Competitivas tem a finalidade de oferecer
para as farmácias uma política de preços competitiva, profissional e inteligente, 
por meio da concessão individualizada dos descontos, levando em consideração
as características específicas de cada medicamento.

ALGUMAS DAS NOSSAS 
FERRAMENTAS



ALGUMAS DAS NOSSAS 
FERRAMENTAS

IQVIA: uma ferramenta para desenvolver estudos que avaliam o consumo
e as tendências de medicamentos e produtos junto aos diferentes 
stekeholders. Através desta ferramenta, conseguimos informações mais
corretas sobre o que está acontecendo no mercado.

GEOFUSION: o geomarketing é uma metodologia voltada análise de 
informações estratégicas de mercado, para que as empresas
compreendam o seu público consumidor, encontrem novas oportunidades
de vendas e tomem as melhores decisões de negócio.



ALGUMAS DAS NOSSAS 
FERRAMENTAS

PBM: É um Programa de Benefício de Medicamentos utilizado para ofertar
descontos diretamento dos laboratórios ao consumidor final. Isso 
garante vantagem competitiva ao associado, permitindo que venda 
os medicamentos com preços mais agressivos. São mais de 600 produtos
disponíveis para comercialização. Após a venda do medicamento o 
associado recebe a reposição com desconto.



PARCERIAS COMERCIAIS 



PARCERIAS COMERCIAIS 



PARCEIROS

Parceria comercial com adquirência 
de cartão de crédito.

Adquirência de cartão de crédito

Recarga de celular

Cartão de Crédito Uai Farma



O QUE MUDA NA SUA FARMÁCIA?

Layout externo

Setorização

Redes Sociais

Peças publicititárias como: flyers, folders,

spots, entre outros.

Contamos com uma equipe de 
marketing especializa para cuidar 
da imagem da sua farmácia.



O QUE MUDA NA SUA FARMÁCIA?

Layout Externo - Fachada 
Uai Farma em Divisa Nova

Layout Externo - Fachada 
Uai Farma em Bambuí



O QUE MUDA NA SUA FARMÁCIA?

Layout interno



O QUE MUDA NA SUA FARMÁCIA?

Cestão de Ofertas para movimentar a venda de produtos foco.



O QUE MUDA NA SUA FARMÁCIA?

Balão e tenda para eventos em sua farmácia.



JORNAL DE OFERTAS 

Nosso jornal de ofertas é feito mensalmente, sempre baseado em dados
 retirados do Acode.
Além de ser uma ótima ferramenta para atrair clientes para  a loja, é 
utilizado também com meio de fortalecimento da marca na cabeça
dos consumidores.



NUTRIUAI

A Nutriuai é a marca de vitaminas da Uai Farma. Com uma linha
de 11 produtos que auxiliam na saúde e bem-estar do corpo.
São vendidos nas unidades da Rede e cada um possui informações
técnicas que auxiliam a fazer uma venda mais assertiva.



UAI BABY

A toalha umedecida Uai Baby é mais um produto da Rede Uai Farma
que veio para fortalecer ainda mais o nossa marca. Pensado para ter
lugar garantido na casa dos nossos mineirinhos, gerando assim, mais
afinidade com nossos clientes.  São encontrados apenas nas unidades 
da Rede Uai Farma o que gera um diferencial frente aos concorrentes.



CARTÃO FACILIDADE

Nosso cartão Faclilidade tem como meta fidelizar o cliente final e 
garantir a loja uma linha de descontos compatíveis com a realidade
na qual está inserido. É vantagem para o cliente e para a loja.



SAÚDE PREMIADA 

A Rede Uai Farma é pioneira na premiação de clientes, em
2013 tivemos nossa primeira edição da Promoção 
Saúde Premiada que até hoje é sucesso. 
O intuito da Saúde Premiada é maior visibilidade da marca 
e gerar aos associados um aumento no Ticket médio, durante
a vigência da promoção que é de 6 meses.
É realizado o sorteio de prêmios, como carros, motos, TVS, eletrodomésticos
e vários outros brindes. 



ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Realizamos anualmente um 
encontro entre lojas e parceiros, 
com o intuito de estreitarmos 
laços entre os associados e 
promover um dia de compras 
com preços diferenciados. É uma 
excelente oportunidade para unir 
bons negócios e lazer.



VISIBILIDADE

Marca com visibilidade e abrangência em Minas Gerais
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