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10 anos escrevendo
uma historia de sucesso
Por Gabriel Meneses
Coordenação de Criação

E

m 2005, começava a ser escrita, pelas linhas dos desafios,
uma história de sucesso marcada pela determinação. De
lá para cá passaram-se dez anos e, muitos capítulos depois, fica
a promessa de que a história continuará a ser escrita.
Para iniciar a retrospectiva dessa marca, vale abordar
suas origens, pois são nelas que se encontra o fator determinante que fez a AC Farmacêutica ser o que é hoje: referência no mercado em que atua.
A partir do amplo entendimento do mercado farmacêutico, proveniente de anos de experiência e atuação, dois
irmãos, André e Silvio Araújo, fundaram a AC Farmacêutica com o propósito de levar conhecimento à classe médica e, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento de
um setor fundamental para o bem-estar da sociedade.
Sobre este alicerce, a equipe foi se formando, sempre
compartilhando de sentimentos e de valores como integração, busca por soluções, excelência e inovação. O resultado é um grupo que trabalha unido e em sinergia com os
objetivos da empresa, de forma a superar os desafios e a
reinventar-se constantemente, atendendo assim às necessidades do mercado.
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Foi o comprometimento com o conhecimento que fez, em 2011, a AC Farmacêutica integrar-se ao Grupo GEN, uma
das maiores holdings do Brasil no campo
de conteúdo científico, técnico e profissional
(CTP). Tal união expandiu os horizontes da
marca, que ganhou força e se deparou com
a possibilidade de desenvolver projetos cada
vez mais abrangentes e ambiciosos, ampliando sua presença sem perder a qualidade.
Hoje, 10 anos depois, a AC Farmacêutica é uma marca consolidada no mercado
farmacêutico e é referência na prestação
de serviços relacionados ao conhecimento
médico, como parceira dos laboratórios
farmacêuticos e também como fonte de
conhecimento e atualização para os médicos de nosso país.
Com base nesse propósito, seus projetos fazem a diferença e se adequam às necessidades dos clientes, caracterizando-se
como verdadeiras soluções. Nesse sentido,
a AC Farmacêutica não segue moldes engessados; ela adequa o que tem de melhor
para cada necessidade identificada, configurando grande valor para quem com ela
se relaciona.

Ao longo de sua história, a AC Farmacêutica construiu o know-how pelo qual
é reconhecida hoje, realizando mais de 45
Programas de Educação Continuada, desenvolvendo 14 revistas próprias e 6 cursos com edições anuais, além de diversos
projetos customizados.
É todo esse trabalho que motiva a fazer sempre melhor, postura que rendeu a
ela posição de destaque entre os melhores
fornecedores da indústria por cinco anos
consecutivos.
E não para por aí. Sustentada por tamanha experiência e aprendizado constante, a AC Farmacêutica comemora
esta data em meio a um período de reinvenção e determinação para que, nos
próximos 10, 20, 30 ou mesmo 50 anos,
possa manter sua posição de referência e
conquistar novos mercados.
A AC Farmacêutica conta com a sua
parceria e espera continuar contribuindo
para a sua atualização profissional. Acessando
a Revista ACMED, você acompanha o que
há de mais atual na área médica, e, acessando
o nosso site (www.acfarmaceutica.com.br),
você fica por dentro de suas novidades.

15 | ACMED

