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Conhecendo o Portal da Drogaria 

 

Uma visão rápida e objetiva do que o  

Portal da Drogaria proporciona 

Este material faz parte do “Estudo Modular Assistido” destinado exclusivamente à capacitação 
dos usuários do Portal da Drogaria. Conheça os outros módulos no menu de apoio Ajuda.  

O acesso ao Portal da Drogaria é feito pelo endereço: 
• www.portaldadrogaria.com.br 

 
Contamos também com endereço secundário para ser 
utilizado somente em situações especiais de 
indisponibilidade pelo endereço principal: 
• www2.portaldadrogaria.com.br 

Portal da Drogaria versão 11v0 Portal da Drogaria versão 11v0 

http://www.portaldadrogaria.com.br/
http://www.pd2.com.br/


2 2 

O Portal da Drogaria foi criado em 2006 para  
integrar sua empresa nos Programas de Apoio ao 

Consumidor e Trade Marketing com o firme 
propósito de otimizar suas atividades de 

Atendimento no Balcão,  facilitar a Gestão de 
sua participação nos Programas e proporcionar 

novas Oportunidades de Negócio. 

A cada ano, uma nova versão é 
gerada, proporcionando novos 
serviços e funcionalidades para 

acompanhar a evolução do 
segmento e atender as sugestões 
recebidas do Varejo, Distribuição 

e Indústria. 
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Relaciona Indústrias e exibe ícones dos Programas atendidos no Portal da Drogaria. 
Apresenta Alertas sobre novidades para lhe deixar por dentro de tudo. 
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Esta é a tela que controla o acesso ao Portal da Drogaria. 
Informe o CNPJ completo da unidade, o seu código de usuário e a senha. 
Clique em Entrar para validar os dados. Se necessário, utilize a opção “Esqueci ou não tenho 
Senha”. 
Se o acesso for negado verifique com seu gestor a exatidão dos dados utilizados. 

Gostaria de convidá-lo para 
uma rápida passagem pelo 

Portal da Drogaria. 
São poucos minutos. 

Venha comigo. 
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Depois de autorizado, 
você tem acesso as 

funções e informações 
do Portal da Drogaria. 

Em caso de dúvidas 

acesse o menu AJUDA. 
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O Menu principal 
apresenta as principais 

funções do portal, 
explicadas adiante.  

Em caso de dúvidas 

acesse o menu AJUDA. 
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Em Produtos Atendidos, 
você consegue pesquisar 
os produtos do Portal da 

Drogaria.  
Essa busca pode ser feita 

pelo código EAN ou 
nome do produto. 

Você também pode 
selecionar Lista  

Produtos Atendidos para 
ver todos os produtos 
atendidos no Portal. 

Em caso de dúvidas 

acesse o menu AJUDA. 
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No bloco de Programas 
Credenciados,  você 

identifica os programas 
de benefícios para os 

quais sua drogaria está 
credenciada. 

Um clique sobre o ícone 
exibe mais informações 

do programa 
selecionado. 

Em caso de dúvidas 

acesse o menu AJUDA. 
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Espaço destinado as 
divulgações e 

comunicados dos 
laboratórios. São usados, 

por exemplo, para 
anunciar novos produtos 

ou descontos. 

Em caso de dúvidas 

acesse o menu AJUDA. 
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Biblioteca de 
Treinamentos: espaço 
onde estão exibidas as 
ultimas atualizações. 

 
 Com o link “Ir à 

Biblioteca” você tem 
acesso aos demais 

treinamentos 
disponíveis. 

Em caso de dúvidas 

acesse o menu AJUDA. 
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A Central de Conteúdo é 
o espaço destinado a 

noticias da área de 
saúde, estética e 

indústria farmacêutica. 

Em caso de dúvidas 

acesse o menu AJUDA. 



12 12 

Espaço disponível para divulgações ou comunicados dos laboratórios 

Descontos de até 50% 

no Laboratório Exemplo 2 

Em caso de dúvidas 

acesse o menu AJUDA. 

O Portal apresenta a identificação do Usuário e o Logo de sua empresa.  
Veja na função Usuários e lojas, como ajustar seus dados e incluir ou atualizar o Logo. 
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Dentro do menu principal temos acesso: 
Início, Apoio ao Consumidor, Apoio ao Negócio, ConnecTI, ‘Usuários e  Lojas’ e Ajuda. 
Todas as funcionalidades do Portal são acionadas por meio deste Menu. 
Opções do menu principal são habilitadas ou desabilitadas conforme perfil do usuário. 

Descontos de até 50% 

no Laboratório Exemplo 1 

Em caso de dúvidas 

acesse o menu AJUDA. 

Espaço disponível para divulgações ou comunicados dos laboratórios 

Descontos de até 50% 

no Laboratório Exemplo 2 

Em caso de dúvidas 

acesse o menu AJUDA. 
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Em Apoio ao Consumidor encontre tudo que você precisa para atender o Consumidor. 
Neste menu você faz o Atendimento do Consumidor para os Programas das Indústrias, 
Operadoras de Saúde e Empresas.  
Para maior entendimento  acesse os demais treinamentos, usando a opção Ajuda. 
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Em Apoio ao Negócio obtenha informações para ações relacionadas aos negócios como: 
Acompanhar as vendas, andamento de pedidos, status de suas reposições, etc. 
Para maior entendimento  acessar o  treinamento  “Conhecendo o apoio ao negócio”, 
usando a opção Ajuda. 
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Em ConnecTI envie mensagens diretamente para a equipe de suporte do Portal da 
Drogaria.  
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Em Usuários e Lojas, atualize os dados do seu estabelecimento e dê manutenção nos 
colaboradores da empresa para que tenham acesso ao Portal.  
Para maior entendimento veja a lista de treinamentos usando a opção Ajuda. 
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Em Ajuda, sua equipe pode ter mais esclarecimentos sobre o Portal consultando Perguntas 
Frequentes e Treinamentos. 
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Espaço disponível para divulgações ou comunicados dos laboratórios 

Use Sair para encerrar sua sessão de trabalho. 
Evite assim que outras pessoas utilizem o seu usuário para realizar atividades no Portal. 

Em caso de dúvidas 

acesse o menu AJUDA. 

Descontos de até 50% 

no Laboratório Exemplo 3 

Em caso de dúvidas 

acesse o menu AJUDA. 
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Não poderia encerrar esta visita sem detalhar o 
menu Ajuda, ele é muito importante. 

O Portal da Drogaria tem muitas funções e, por 
mais esforço que nosso time faça, sabemos que 

sempre existirão dúvidas. 

Por isso, elaboramos uma biblioteca com 
diversos treinamentos e uma lista das 
perguntas frequentes para que você 

resolva suas dúvidas de forma rápida e 
segura. 

Envie sugestões de “Perguntas” e 
“Treinamentos” que você gostaria de 

incluir no menu Ajuda. 
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Utilize sempre as Perguntas Frequentes e resolva rapidamente suas dúvidas. 
Basta clicar sobre a Pergunta e obter a explicação. 
Se a resposta não lhe atender ou não for clara, envie sua sugestão para nosso suporte. 
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Os Treinamentos estão organizados por assunto. 
Alguns treinamentos tem pré-requisito que devem ser atendidos para melhor entendimento. 
Todos os treinamentos são de curta duração e de fácil entendimento. 
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Os Convites & Termos enviados às Drogarias e aos usuários, possuem agora, uma página 
específica no Portal da Drogaria. 
Os usuários do Portal da Drogaria podem consultar, ler e estudar para dar o melhor 
tratamento possível à estes Convites & Termos. 
VEJA o Auto Treinamento “Tratando Convites & Termos” usando a opção AJUDA. 
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Na página de Login, clique em Dúvidas e esclareça aqui suas questões relacionadas à 
Inscrição e Acesso ao Portal. 



25 25 

Para encerrar, preciso 
falar do “Inscreva-se já!” 

Este botão é utilizada somente por novas empresas que desejam participar do Portal. 
Através dele é aberta uma tela para informar os dados iniciais e começar a inscrição. 
Sua empresa, que já é um credenciado não deve utilizar esta função. 
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Obrigada por participar comigo 
deste estudo. 

Lhe convido para um novo 
encontro. Escolha outros 
treinamentos na opção  

Ajuda do Menu Principal. 
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