


 A distribuidora é um elo 
importante entre a indústria e 
o seu negócio, não importa o 

tamanho que ele tenha. 
 

O compromisso da 
Andorinha é trazer as 

melhores oportunidades para 
sua empresa e ajudá-la a 

crescer. 

Todos juntos 
somos fortes 



A Andorinha pertence ao 
grupo das cinco maiores 

distribuidoras de similares 
e genéricos do Estado de 

São Paulo e a maior da 
Região de Campinas. 

Todos juntos 
somos fortes 



Sua sólida carteira de clientes foi 
conquistada através de serviços 

inovadores, um ótimo 
relacionamento com a indústria e 
com a prática de princípios éticos 

que norteiam a conduta de todos os 
seus colaboradores, desde sua 

inauguração, em 1974. 

A Andorinha não 
cresceu por acaso 

Todos juntos 
somos fortes 



Distribuir medicamentos 
promovendo a saúde e o bem-estar. 

Negócio 

Nossas 
diretrizes 



Nossa razão de ser:  
nossos clientes. 

Valores 

Nossas 
diretrizes 

Nossa força:  
nossa gente. 

Nosso compromisso:  
respeito, ética e transparência. 

Nosso orgulho:  
ser Andorinha. 



Ser referência em seu setor de 
atuação e uma empresa onde as 

pessoas tenham orgulho de 
trabalhar. 

Visão 

Nossas 
diretrizes 



Na Andorinha, nosso compromisso é 
atuar em parceria com nossos 

clientes e fornecedores no 
aprimoramento contínuo da 

distribuição de medicamentos, de 
modo a contribuir com o bem-estar 
da sociedade, primando pela ética, 

transparência, respeito às pessoas e 
ao meio ambiente. 

Missão 

Nossas 
diretrizes 



Quando existem parcerias 
reais, todos crescem. E é 
através da representação 

dos mais importantes 
laboratórios de 

medicamentos do 
mercado, que a Andorinha 

oferece os melhores 
produtos e condições para 

a sua farmácia.  

Relação 
indústria com a 



Conheça as principais 
redes de farmácias clientes 

da Andorinha 
Distribuidora. 

Principais 
clientes 

Droga Vem 



Clientes mensais 

Municípios atendidos 
(considerando entrega em 24h) 

Colaboradores 

3.500 

435 

200 + 
de 

Números 
Andorinha 



de área construída em um 
terreno de 20.500 m2 na nova 

sede da Andorinha. 

3.200m2 

Números 
Andorinha 



Um dos mais ágeis e modernos 
sistemas de armazenamento e 
movimentação de mercadorias 

Flow-rack 

Seguindo as mais rígidas normas 
dos órgãos que regulam o setor 

Ambientes 
climatizados 

Logística 
Interna 



Todo o estado de São 
Paulo e Sul de Minas 

Gerais, incluindo mais de 
400 municípios, com 

entrega para 24h 

Área de  
atuação 

Logística 
Externa 



O novo prédio em 
Valinhos-SP, encontra-se 

em localização privilegiada, 
já que a região é de fácil 

acesso a todas as rodovias, 
facilitando e agilizando 

todo o processo de 
entregas. 

Localização 
privilegiada 

Logística 
Externa 



força de vendas extremamente 
capacitada, profissional e 

sempre informada em relação 
aos acontecimentos do 

ambiente; 
 

o melhor suporte de vendas e 
pós-vendas do mercado; 

 
gestores específicos para 

grandes contas; 

Diferenciais 
competitivos 



promoções semanais; 
 

marketing de fidelização, visando a 
satisfação e a manutenção dos 

clientes; 
 

tecnologia de ponta em processos 
técnicos e administrativos; 

 
serviço de entrega rápida e eficaz; 

Diferenciais 
competitivos 



O cliente Andorinha 
participa do Clube 

Andorinha, programa de 
CRM com distribuição de 

pontos e prêmios para 
clientes. 

Programa de 
relacionamento 



Publicação quadrimestral 
voltada para o mercado 

farma, com matérias 
específicas e atuais para o 

dia-a-dia do setor, além de 
catálogo de produtos e 

tabela de preços. 

Revista AD 

Canais de 
contato 



Entrega gratuita mensal de 
3.000 revistas Guia da 

Farmácia – maior 
distribuidor nacional da 

revista. 

Guia da Farmácia 

Canais de 
contato 



Compre on-line. Cadastre-se, 
escolha os produtos e 

medicamentos que você deseja, 
opte pela melhor forma de 

pagamento e feche o pedido. 
Tudo será entregue em seu 

endereço, com total 
comodidade!  

E-commerce 

Canais de 
contato 



O software analisa os dados de 
seu sistema e busca quais 

produtos necessitam ser 
repostos. Ao fechar a compra, a 

central Andorinha recebe o 
pedido pela internet e entrega 
diretamente em seu endereço. 

Pedido eletrônico 

Canais de 
contato 



Sistema que possibilita 
integrações com os 

sistemas de nossos clientes 
através de VAN’s. 

BBS 

Canais de 
contato 



0800-16-9663 

SAAC 

www.andorinhamed.com.br 

Site 

Canais de 
contato 


