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Desafios

Precifica | eCommerce

540 mil
preços monitorados

100%
vendas no digital

Conhecer o mercado no quesito 
preço, de forma a contribuir 
com o posicionamento da 
empresa

Monitorar preços da 
concorrência de forma 
constante e ágil

Ter um parceiro que aportasse 
automação e inteligência para 
as decisões

Precifica e|Commerce
aporta inteligência e escala
à Pill Farmácia Digital

O Cliente 
Fundada em 2021, a Pill Farmácia Digital, startup do segmento 
farmacêutico, foca suas vendas 100% no digital, aplicando o 
conceito de dark pharmacy. 

A empresa tem como estratégia ser reconhecida pelos 
consumidores como uma drogaria digital com preços super 
competitivos e atendimento online personalizado realizado por 
farmacêuticos.

A startup é totalmente focada em tecnologia, digitalização, 
disponibilidade e agilidade, o que faz com que tenha 
entrega grátis de até 1 hora para a cidade de São Paulo.  

O Desafio
Para auxiliar a estabelecer a estratégia da empresa e implantar 
o seu diferencial competitivo, a Pill precisava, antes de mais, 
conhecer o seu mercado no quesito preço, uma vez que este 
era um dos fatores mais relevantes da marca.

Segundo a startup, o nível de digitalização no setor farmacêutico 
é menor do que o observado em outros ramos do varejo. O 
seu objetivo é transformar esse cenário, proporcionando aos 
clientes os melhores preços com mais transparência. 

Diante deste cenário, o desafio estava lançado: era necessário 
encontrar uma empresa parceira que auxiliasse a Pill a conseguir 
alcançar estes dois objetivos de forma assertiva e escalável. 
Primeiro, mapear o mercado no que dizia respeito a preço e, 
posteriormente, fazer o constante mapeamento de preços de 
forma automatizada e muito ágil.
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Solução

Resultados

Precifica | e-Commerce

Disponibilização automatizada 
de grande volume de 
informações

Monitoramento dos preços da 
concorrência na frequência 
necessária

540 mil preços por mês 
monitorados

Tomada de decisão mais rápida 
e assertiva

A solução
A Pill realizou uma ampla pesquisa para o trabalho de 
monitoramento de preços. A experiência de mercado da 
Precifica, a reputação e as ferramentas disponibilizadas se 
mostraram as mais adequadas para que a farmácia digital 
atingisse os objetivos traçados.

Na fase inicial, para realizar o monitoramento de preço do 
mercado, foi contratada pontualmente a solução Precifica | 
E-commerce para mapeamento do preço de um sortimento 
de produtos pré-determinados.

Após a fase de lançamento da empresa, e com o e-commerce 
da Pill no ar, o monitoramento de preços passou a ser 
constantemente realizado pela solução. O Precifica | 
eCommerce automatiza o monitoramento de preços 
entregando um volume de informações extremamente 
expressivo para que a Pill tenha uma ampla visão do mercado 
e da concorrência. 

Resultados
Por meio da solução Precifica | eCommerce, a Pill monitora  540 mil preços por mês e, assim, segue 
seu propósito de se tornar marca referência em preço no e-commerce farmacêutico, oferecendo uma 
experiência diferenciada e baseada em tecnologia.

Desta forma, a empresa consegue mapear o posicionamento de preço dos concorrentes, o que lhe 
possibilita tomar decisões de mercado assertivas e ágeis.

Temos um time de desenvolvimento interno focado em outras 
frentes de negócio e com a contratação das soluções da Precifica 
conseguimos ter o monitoramento da concorrência preciso, com 

aporte de automação e inteligência para as nossas decisões  
 

Bruno Ramos, cofundador da Pill.
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