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 Tudo nesta vida são histórias. 
Eu, você, todos nós somos uma história. E os lugares que 

construímos, as coisas que fazemos também têm as suas his-
tórias. É assim com a Dimed, com o Lifar e com a Panvel, 
nossa grande conhecida. Aliás, para mim, a Panvel é quase 
uma parente. Uma tia que me socorre nas emergências, nos 
momentos difíceis. A Panvel é uma amiga com quem falo de 
beleza e, com ela, não tenho pudores em pensar exclusiva-
mente na pele, no colágeno, ou se este esmalte combina com 
aquele vestido.

A Panvel, eu acho, faz parte da nossa vida assim como a 
primavera, que sempre vem. Com a Panvel é a mesma coisa, 
mas a gente pode escolher: ou vai-se até uma Panvel, ou ela 
vem até nós. Fica ao gosto do vivente.

Mas o Grupo Dimed, formado pelas três empresas: Pan-
vel, Dimed e Lifar, também é uma história. Uma história que 
surgiu de um sonho sonhado a três.

Já faz muito tempo isso. 
Foi quando três famílias de imigrantes se uniram, que 

nasceu a Dimed, e depois o laboratório Lifar e, por fim, a 
rede de lojas Panvel. Foi um sonho que cresceu e prosperou a 
custo de muito trabalho e sacrifício coletivo, ganhando toda 
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a região Sul do Brasil e chegando até São Paulo. 
A farmácia, desde sempre, foi palco dos grandes dramas 

humanos. Uma espécie de confessionário também. À farmá-
cia, acorrem aqueles que estão doentes, necessitados de um 
conselho, de um remédio, de cura para algum mal. Uma far-
mácia é um palco de muitas vidas, de generosas histórias, de 
prementes necessidades.

O Grupo Dimed está completando 50 anos. Neste cin-
quentenário, as histórias que se desenrolaram nos depósitos, 
laboratórios, lojas e caminhos trilhados pelos medicamentos 
que o Lifar produz, que a Dimed distribui e que a Panvel co-
mercializa, chegam a estas páginas pela mão dos seus funcio-
nários. 

Eles são os grandes personagens desta história de sucesso. 
Mas, como toda boa história, esta aqui também tem o seu 

começo. Porque a coisa toda não nasceu de um balcão de far-
mácia... 

Mas muito, muito antes disso. 
As gavinhas desta história ultrapassam as fronteiras do 

nosso país e vão dar lá na Itália do século 19, quando a fa-
mília Pizzato resolveu emigrar para a América em busca de 
um futuro melhor. Os Pizzato atravessaram o oceano num 
navio, chegaram ao Rio Grande do Sul e fincaram pé na serra 
gaúcha. 

É lá que José Pizzato começa a trabalhar como caixeiro-
-viajante, atravessando picadas e morros para comercializar 
suas mercadorias. José Pizzato era laborioso, e logo a serra 
fica pequena para ele, que se muda para Porto Alegre, e ins-
tala aqui a Comercial Pizzato, Secos e Molhados. Em pouco 
tempo, toda a família Pizzato deixa a serra e vem trabalhar na 
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cidade grande.
Enquanto os Pizzato erguem seu futuro, outra família ita-

liana, aparentada deles, também anseia por dias melhores: 
são os Mottin.  Em 1888, o casal Mottin e seus quatro filhos 
deixam Nápoles com destino ao Brasil, atravessando o mar 
durante longos 12 dias de uma viagem difícil. Eles passam 
por Buenos Aires, pelo Rio de Janeiro e por Santos, mas vêm 
dar no Rio Grande do Sul, instalando-se no município de 
Carlos Barbosa.  

Em pouco tempo, os quatro jovens Mottin, que tinham 
vindo para trabalhar a terra, descobrem o seu talento comer-
cial - outros italianos iriam plantar e colher; eles não, eles ti-
nham faro para os negócios! Sendo assim, os Mottin deixam 
a lavoura e fundam um curtume na região de Carlos Barbosa. 

Seus empreendimentos prosperam, e a vida melhora 
mais e mais. Os irmãos Mottin tornam-se sócios-proprietá-
rios da Companhia Industrial e Mercantil - Casa Fracalanza. 
Um dia, a serra finalmente fica para trás para o jovem Angelo 
Mottin, o mais moço dos irmãos, que se muda para Porto 
Alegre no começo do século, onde passa a coordenar a filial 
gaúcha da Fracalanza. 

Nada mais natural que seu filho mais velho, Julio Ricardo, 
crescesse em meio à atividade comercial, apaixonado pelo 
contato humano e pela troca empática que o comércio lhe 
proporciona. Decidido a construir a sua própria história, Ju-
lio Ricardo Mottin se une ao primo José Pizzato: juntos, eles 
afastam-se rapidamente do negócio de secos e molhados, 
aproximando-se do ramo das drogarias e produtos quími-
cos. Em 1959, Julio Ricardo Mottin e José Pizzato tornam-se 
sócios da Drogaria Panitz em Porto Alegre. E era no balcão 
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da Panitz que José Pizzato preparava seu filho, Sérgio, para 
assumir o seu lugar na empresa. Desde muito jovem, Sérgio 
trabalhou ao lado de José e de Julio Ricardo Mottin: foi bal-
conista, gerente da noite, supervisor de filiais - crescia apren-
dendo os segredos da Panitz sem nem sonhar com o sucesso 
que viria pela frente.

Mas, meus caros, as boas histórias quase nunca podem 
ser contadas em linha reta... 

A história do Grupo Dimed é múltipla desde o seu co-
meço. E o outro afluente deste rio de narrativas vem lá da 
Alemanha: é o farmacêutico Otto H. Weber, que chega ao 
Brasil em 1912, contratado pela empresa Schroeder, uma 
grande importadora de produtos químicos. 

Otto Weber também prospera aqui no sul: em 1920, 
Otto funda a Farmácia Sanitas, que cresce e se fortalece no 
ascendente mercado de medicamentos gaúcho. Otto We-
ber convida um sobrinho para trabalhar com ele: o jovem 
Wolfgang O. Weber. Trazido ao Brasil pelo tio, Wolfang de-
sembarca aqui sem saber uma única palavra de português. 

Mas ele aprende o idioma rápido e mostra que puxou 
ao tio: familiarizado com a vida na capital rio-grandense, 
Wolfgang Weber prospera e torna-se sócio da rede de dro-
garias Velgos.

Esses personagens corajosos - José Pizzato e seu filho 
Sérgio, Julio Ricardo Mottin e Wolfgang O. Weber - vão 
fundar a Panvel, que nasceu da fusão das drogarias Panitz 
e Velgos. 

Mas isso só aconteceria lá em 1973.
Antes, Panitz e Velgos uniriam-se num objetivo em co-

mum: criar uma central para a compra dos medicamentos 
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que abasteciam o balcão das suas farmácias. Pizzato, Mottin 
e Weber mostram o seu pioneirismo em 1967, com a criação 
da distribuidora de medicamentos Dimed - isso num tempo 
em que fusão de empresas era uma novidade assustadora. 

A Dimed nasce fadada ao sucesso: além de fornecer re-
médios para as farmácias Panitz e Velgos, ela vende também 
para farmácias concorrentes que apelam à central de com-
pras. E, assim, a Dimed vai crescendo, vai crescendo para 
além dos sonhos de qualquer um daqueles imigrantes que 
atravessaram meio mundo na terceira classe de um navio. 

O sucesso da Dimed une os empreendedores tam-
bém num único laboratório: a rede Panitz tinha o labo-
ratório Lifar, enquanto a Rede Velgos tinha o Sanitas. 
Assim, em 1969, o Lifar incorpora o laboratório da Vel-
gos, mas mantendo uma linha de produtos com a marca 
Sanitas. E então, seguindo os bons ventos, finalmente as 
três famílias decidem unir também suas lojas, formando 
uma única força no varejo, a Panvel. 

Em 1973, a recém-formada Panvel contava com 33 
lojas, metade delas na capital, a outra metade no interior 
do Estado. Foi o pulo do gato: em seis anos, Sérgio Pi-
zzato, Julio Ricardo Mottin e Wolfgang Weber abriram 
mais 14 filiais pelo Rio Grande. 

E a história não parou de acontecer mais... 
A Panvel espalhou lojas pelo Estado, chegando até a 

fronteira com o Uruguai num tempo em que fazer uma 
chamada telefônica da fronteira para a capital podia le-
var coisa de uma semana. Quando chovia, as estradas 
interioranas eram engolidas pelo barro, e os caminhões 
atolavam e ficavam pelo meio do caminho. Mas a Dimed 
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distribuía seus medicamentos nem que fosse de avião, 
e as lojas da Panvel estavam sempre de portas abertas. 
Cada vez mais portas abertas, aliás, pois a Panvel multi-
plicava-se mais e mais.

Foi assim que a Panvel entrou na vida dos gaúchos. E 
a vida dos gaúchos não parava de entrar na Panvel: do-
res, resfriados, alergias, febres, cuidados com a beleza e 
estética, a Panvel tinha solução para tudo. E começou 
a costurar a sua história de sucesso com a história das 
gentes do sul. E foi crescendo, crescendo tanto que, em 
1980, entrou no mercado de Santa Catarina e instalou-
-se exitosamente por lá.

Em 2010, a Panvel também chegou ao Paraná. 
Em 2016, faz pouquinho ainda, a Panvel entrou no 

mercado paulista. 
Não sei se aqueles imigrantes que desembarcaram 

aqui com uma mão na frente e outra atrás chegaram, um 
dia, a sonhar um sonho tão grande... 

De todas as histórias, esta é a mãe: três homens que 
se uniram num projeto em comum, três homens que 
gostavam de pessoas. Porque a Panvel é um lugar onde 
as pessoas se sentem bem. 

Dá orgulho entrar numa Panvel. Para mim, é um Brasil 
que deu certo entre tantos exemplos de desacertos e pro-
blemas. A Panvel faz bem à minha saúde, mas também faz 
bem ao meu ego: muitos anos atrás, ainda antes da Segunda 
Guerra, meu avô polonês também decidiu emigrar. Aprendi 
com meu avô a ter orgulho dos imigrantes bem-sucedidos, 
porque a vida de quem chega num país sem saber uma pa-
lavra da sua língua, sem ter amigos, sem conhecer a terra, as 
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gentes, os costumes de um lugar, é uma vida de durezas. 
Uma vida de labutas que só se sustenta no sonho.
A história do Grupo Dimed é um sonho sonhado por três 

famílias, talvez por isso tenha três ramos que se completam à 
perfeição. 

É também uma história prolífica em números: hoje, sob a 
presidência de Julio Mottin Neto, são quase 400 lojas da marca 
Panvel. A empresa tem mais de 6.000 funcionários espalhados 
pela região Sul do país e por São Paulo. A Dimed distribui no 
Rio Grande do Sul 16.000 itens, entre produtos de higiene, be-
leza e medicamentos, que entram nas casas de muitos milhares 
de pessoas. 

O cruzamento desses números com uma constelação cada 
vez maior de clientes fiéis é o que dará o tom deste livro. Gente 
que está passando por apuros, pais nervosos, mães angustiadas 
com a febre do filho, homens, mulheres e crianças que precisam 
de um remédio, de um produto de beleza ou de algum item de 
higiene, que precisam de um sorriso, de compreensão e de aten-
dimento gentil.

De certa forma, todos os 6.000 funcionários do Grupo 
Dimed fazem parte destes textos, assim como fazem parte da 
nossa vida cotidiana. Os funcionários do balcão, os gerentes 
de vendas, aqueles que trabalham para atender às entregas, 
que trabalham atrás da Panvel.com, que estão nos laborató-
rios, nos depósitos aos quais não temos acesso, que traba-
lham nos amplos corredores da nova sede de Eldorado do 
Sul. 

Das muitas narrativas enviadas pelos funcionários a pedido 
da empresa, 20 foram selecionadas e reescritas com a minha 
ajuda, chegando às páginas deste livro. Histórias contadas por 
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gente que vem, há anos, trabalhando para fazer o seu melhor. 
Histórias contadas por gente que tem uma Dimed de histó-
rias para contar.

Porque tudo nesta vida são histórias.
E esta aqui também é. 
Uma história de 50 anos de trabalho duro, uma história 

de coragem, de centenas de lojas. Uma história com entregas 
em todo país, uma história de erros e de acertos, de progres-
so firme, de navios transatlânticos, uma história de italianos 
e de alemães, de gaúchos, catarinenses e paranaenses. Agora, 
uma história de paulistas também. 

Uma história de milhares de almas. 
Uma história que ainda tem muita história pela frente.

Leticia Wierzchowski
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História enviada por Julio Cesar Moreira, 
colaborador da Panvel.

A rede Panvel mantém o projeto social Troco Amigo. É 
uma iniciativa muito simples, mas que tem trazido um be-
nefício enorme à sociedade. Funciona assim: nas compras 
feitas na Panvel, o cliente pode doar qualquer quantia do 
seu troco para uma lista de hospitais participantes. No final 
do ano, todo o dinheiro angariado é investido em reformas, 
equipamentos e melhorias para os hospitais - cada Panvel 
arrecada suas doações para o hospital da sua região.

Pois bem, a história que vou contar aconteceu um pou-
co antes deste projeto, quando começamos a implantar, nas 
lojas, cofrinhos onde os clientes pudessem depositar as 
moedas do seu troco em benefício do Instituto do Câncer 
Infantil - e esta iniciativa, aprimorada, transformou-se no 
Troco Amigo.

Naquela época, tínhamos também o nosso cofre na 
filial de Carazinho, loja onde eu trabalhava. Ouvíramos 
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relatos de que alguns cofrinhos haviam sido roubados em 
outras filiais, então, na nossa loja, decidimos amarrar o 
cofre ao balcão do caixa para evitar possíveis transtornos. 

Porém, um certo dia, entrou na loja um garoto engra-
xate de uns dez anos com sua caixa nas costas, usando uma 
roupinha suja e chinelos visivelmente menores do que seus 
pés. O menino correu os olhos pela loja, parou na frente 
do caixa e observou com muita atenção um cliente que, na-
quele momento, estava depositando suas moedas no cofri-
nho do balcão.

Resolvi ficar de olho no pequeno engraxate, pois logo 
me veio à lembrança a história dos cofrinhos furtados em 
outras filiais. Aproximei-me e, com jeito, perguntei ao me-
nino o que ele queria ali no caixa.

Ele me olhou com seus grandes olhos e disse:
- Tio, por que o homem colocou moedas naquele co-

frinho?
Respondi que aquelas moedas eram para ajudar crian-

ças que estavam doentes, fazendo tratamento para o câncer.
O menino ficou apenas me olhando, pensativo. De-

pois, sem dizer palavra, deu-me as costas e foi embora com 
sua caixa de engraxate, ganhando a rua ensolarada. E eu, 
com a loja cheia de clientes, não pensei mais naquilo du-
rante o resto do dia, envolvendo-me com atendimentos e 
demandas que não paravam de se suceder.

Mas, no finalzinho daquela tarde, para minha grande 
surpresa, o garoto engraxate voltou à nossa Panvel com a 
sua caixinha nas costas e um sorriso no rosto. 

Eu estava atrás do balcão e ele veio direto ao meu en-
contro, dizendo:
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- Olha, tio, o que eu consegui! - e estendeu-me sua pe-
quena mão, que estava cheia de moedinhas. - Posso colocar 
também no cofrinho das crianças doentes?

A mão estendida do menino pareceu tocar direto o 
meu coração, e foi difícil falar naquele momento. Com a 
voz embargada, eu finalmente respondi:

- Claro que sim! Pode colocar suas moedinhas no co-
frinho e muito obrigado!

O menino aproximou-se do caixa e, com todo o cui-
dado, foi colocando, uma a uma, suas moedas no cofre de 
arrecadação. 

Depois, virou-se para mim e disse, luminoso:
- Tio, eu ajudei as crianças doentes?
- Sim, você ajudou - eu respondi.
A esta altura, meus colegas que estavam por ali tam-

bém observavam aquela cena tão singela. Mas o menino 
não percebia nada, estava tão feliz com a sua doação! Então, 
subitamente, ele olhou para mim com um sorriso enorme 
no rosto, no seu rosto de menino que trabalhava todos os 
dias na rua. Segurando sua caixinha de engraxate, deu um 
pulo e um grito de alegria e depois foi saindo da farmácia, 
muito satisfeito consigo mesmo. 

Não me segurei e fui atrás dele. Na porta da loja, ele 
virou-se para mim. Eu me agachei e o envolvi num abraço, e 
era um abraço de agradecimento pelas crianças doentes de 
câncer, mas também era um abraço de agradecimento por 
mim, porque aquele menino tinha me devolvido uma coisa 
muito preciosa, a capacidade de acreditar, de me libertar de 
preconceitos que a vida cotidiana nos impinge. Aquele me-
nino, aquele pequeno engraxate, que deveria estar na escola 
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junto com as outras crianças da sua idade, tinha se tornado, 
ali, um grande homem com a sua atitude.

Eu o abracei com força, com emoção, e o menino ape-
nas sorria para mim.

- Obrigado! - eu lhe disse mais uma vez.
- Tchau, tio! - ele respondeu, feliz.
E então o pequeno engraxate perdeu-se pelas calçadas 

da Avenida Flores da Cunha com a sua caixinha nas costas, 
em busca de novos clientes.

Ele ainda voltou algumas vezes à nossa loja, pergunta-
va como ia o “cofrinho das crianças”, tomava um chazinho 
comigo, e então ia trabalhar. Depois de um tempo, não o vi 
mais, mas a sua história e o seu gesto nunca mais saíram de 
dentro de mim.

 “Iniciei minha trajetória na Panvel 
de Carazinho (RS), em 1980, como 
Balconista, aos 16 anos de idade. 
Pouco tempo depois, saí da empresa 
para servir ao exército e retornei em 
1991 com um objetivo traçado: ficar 
na empresa até me aposentar. Desde 
1992, sou Gerente da Panvel de 
Carazinho. O Grupo Dimed me deu 
duas oportunidades e fiz delas a minha 
carreira, atuando há mais de 27 anos 
na empresa. Obrigado por me permitir 
fazer parte dessa história de 50 anos 
de sucesso.”

Julio Cesar Moreira
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História enviada por Eliezer Teixeira, 
colaborador da Panvel.

“Há algum tempo, quando meu esposo faleceu, eu não 
tive lágrimas para chorá-lo. Tenho Síndrome do Olho Seco, 
e isso me impediu de prantear a terrível perda do meu com-
panheiro.

Fiquei algum tempo muito abatida e sem vontade, se-
quer, de sair de casa. Então, certo dia, finalmente resolvi 
arejar um pouco e fui até a farmácia Panvel que fica na Ave-
nida Tamandaré, esquina com a Rua Andradas. Eu frequen-
to essa Panvel há muitos anos e criei um relacionamento 
especial com todos os funcionários que lá trabalham.

Pois bem, ao chegar à Panvel, o pessoal da loja rodeou-
-me e quis saber porque eu não aparecia ali havia tantos 
dias. Então, contei-lhes sobre o falecimento do meu com-
panheiro e sobre a minha profunda tristeza. Todos eles me 
ouviram e, depois do meu relato, me abraçaram, confor-
tando-me na minha profunda dor. E então eu, para meu 



20

espanto, vi que vários deles choravam emocionados, uni-
dos a mim na minha perda.

Eles choravam! Meus amigos da farmácia choravam 
as lágrimas que eu não pudera derramar pelo meu marido. 
Confesso que senti um certo alívio ao ver que, embora eu 
não tivesse lágrimas, aquelas pessoas da Panvel me empres-
tavam as suas, lavando assim a minha alma.

Até o gerente Eliezer estava com os olhos marejados, 
úmidos, envolvido naquela emoção. E isso que aconteceu, 
isso é algo que não tem preço. Isso não se compra. Amizade, 
solidariedade e carinho são coisas que nenhum laborató-
rio fabrica, porque a humanidade sempre será uma mágica 
como essa que eu vivi, recebendo as lágrimas alheias para 
chorar a minha própria dor, que estava seca dentro de mim. 
Amizade, solidariedade e carinho não podem ser compra-
dos em nenhuma farmácia. Mas, na Panvel, eu encontrei 
tudo isso de presente!”

Eu não escrevi essa história, eu a recebi, escrita de pu-
nho próprio, de uma cliente muito especial que frequenta a 
loja onde eu sou gerente, uma filial Panvel situada na cida-
de de Santana do Livramento. É a história da senhora Sirlei 
Dorneles Martinez, mas meus colegas e eu fazemos parte 
dela com muito orgulho.
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“Desde 2001, faço parte da história 
do Grupo. Iniciei minha trajetória 
como Assistente de Atendimento da 
filial 061, passando por 7 filiais e, hoje, 
gerencio a filial 463. Sempre com o 
mesmo sentimento de ética, trabalho 
em equipe e gratidão que me norteou  
em todos esses anos.”

Eliezer Teixeira
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História enviada por Jeferson Graeff, 
colaborador da Logística.

Uma experiência que me marcou nesses anos dentro do 
Grupo Dimed foi ter feito o acompanhamento e o processo 
de adaptação de um grupo de 12 pessoas com deficiência, 
todas elas com algum comprometimento cognitivo.

Era uma tarefa complexa. Aqueles jovens tinham graus 
variados de compreensão da realidade ao seu redor e nunca 
haviam experimentado qualquer tipo de relação profissional. 
Iniciamos o processo de adaptação ainda dentro do SENAI, 
mostrando-lhes as diversas tarefas e atividades que iriam de-
senvolver dentro do estoque da nossa empresa: coisas como 
a higienização do gelo reciclado e o fechamento de volumes - 
incumbências simples que, para aquele grupo, soavam como 
extremamente complexas. Alguns estavam muito nervosos, 
mas todos exibiam uma euforia emocionante diante do novo, 
da chance de entrarem de forma mais ativa na sociedade atra-
vés de um emprego, o primeiro emprego de todos eles.
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Havia neles também, implícito, o medo de não serem acei-
tos pelo grupo maior da empresa, pois alguns eram desacredi-
tados dentro de suas próprias famílias. Claro que trabalhamos 
essas questões em vários encontros, chamando-os em grupo ou 
individualmente de forma a sanar essas angústias totalmente 
compreensíveis dentro daquela situação tão nova para todos.

Como era um grupo grande de aprendizes, no começo, 
decidimos mantê-los juntos numa área onde eu pudesse acom-
panhá-los mais de perto. E escolhemos, então, o segundo andar 
do nosso centro de distribuição de Porto Alegre. Houve algu-
ma ansiedade também por parte do grupo de funcionários que 
já trabalhava lá; afinal, todos estávamos entrando num terreno 
desconhecido. Assim, os antigos funcionários também passa-
ram por um trabalho de adaptação para receber aquele grupo 
especial de aprendizes.

E, então, demos a largada no projeto, e os jovens começaram 
a trabalhar no nosso estoque. Após algumas semanas, fomos ajus-
tando a equipe de pessoas com deficiência de acordo com as suas 
aptidões, com o seu desenvolvimento pessoal e com a demanda 
de produção do próprio setor de estoque. Tivemos alguns percal-
ços, realinhamos combinações entre o grupo novo e o antigo; po-
rém, de repente, o ambiente de trabalho foi-se modificando, foi 
ficando mais leve, mais tolerante, e até mesmo o diálogo entre os 
antigos colaboradores daquele setor melhorou. Um ar novo tinha 
nos tomado a todos, e o clima ficou mais afetuoso e divertido.

Hoje, já se passaram três anos. Daqueles 12 aprendizes, 
seis ainda seguem conosco, totalmente inseridos à empresa e ao 
nosso grupo de colaboradores. Eles não ficam mais todos juntos 
como no começo, pois cada um foi trilhando seu próprio ca-
minho e abrindo seus espaços. Hoje, eles não são mais aqueles 
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jovens cheios de incertezas e de medo pelo novo; mas trans-
formaram-se em profissionais excelentes, que exercem seu 
trabalho dentro da Dimed com a mesma postura e a mesma 
produtividade de todos os nossos funcionários.

Foi uma história de vida e de superação muito bonita, 
uma história que não diz respeito apenas àquelas 12 pessoas 
com deficiência, mas a todos do nosso centro de distribuição 
de medicamentos, porque todos nós melhoramos e cresce-
mos nesse convívio que começou há três anos.

Eu tenho orgulho de ter acompanhado de perto as con-
quistas desses jovens perante a sociedade e aqui dentro da 
nossa empresa. Tudo isso me fez crescer como ser humano, 
valorizando e comemorando as pequenas vitórias do dia a dia, 
porque um passo adiante é sempre um passo adiante. Com es-
ses jovens, eu percebi que há espaço para todos na sociedade, 
basta trabalhar e acreditar.

“Fico muito feliz em dizer que estou na 
empresa há quatro anos. Iniciei ainda 
no CD de Porto Alegre (RS) como 
Responsável Técnico Farmacêutico 
e, hoje, além da Responsabilidade 
Técnica, atuo como Supervisor 
de Produção do CD de Eldorado 
do Sul (RS). Para mim, o Grupo 
Dimed é sinônimo de oportunidade, 
credibilidade e confiança. É um 
privilégio fazer parte desta história!”

Jeferson Graeff
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História enviada por Ricardo Carbonell, 
colaborador da Panvel.

Eu assumi a gerência da filial 182 no finalzinho do mês de 
novembro de 2015, em plena correria de Natal. Todos trabalhá-
vamos arduamente para atender bem nossa clientela e fazer uma 
marca histórica nas vendas natalinas da empresa.

Passado o Natal, com as coisas um pouco mais calmas na 
loja, certo dia, presenciei o atendimento de uma das nossas co-
laboradoras a uma senhora já idosa, de aparência muito frágil. A 
senhora quase já não tinha mais fôlego para dizer o que desejava, 
parando de falar a todo instante em busca de ar, sob o olhar en-
ternecido da nossa atendente. 

Aproximei-me um pouco mais, pois aquela senhora lem-
brava-me a minha avó, que tinha 97 anos e parecia não ter forças 
para terminar uma frase mais longa.

- Bom dia - eu disse à senhora quando cheguei mais 
perto, assumindo o atendimento. - Posso ajudá-la de algum 
modo?
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Fazia calor lá fora, mas a loja estava refrigerada e agra-
dável. A senhora passou a mão pela testa suada e, com 
grande dificuldade, contou-me um pouco sobre si: tinha 94 
anos, morava sozinha e precisava vencer quatro lances de es-
cadas para sair de casa, pois vivia num prédio antigo e sem 
elevador. Por isso, estava tão cansada! 

Como se não bastasse todo aquele desconforto, vi que, 
sob seu vestido leve de verão, ela ostentava marcas de uma 
cirurgia recente. Atenta ao meu olhar, a senhora puxou um 
pouco a alça do seu vestido, mostrando a longa cicatriz de 
uma operação de ponte de safena.

Lembrei-me da minha avó mais uma vez - eu costumava 
ajudá-la em tudo o que podia, e jamais poderia cogitar que a 
minha velhinha querida entrasse em algum lugar e não fosse 
plenamente atendida nas suas necessidades. Resolvi dar toda 
a atenção àquela cliente tão precisada de apoio.

- Como a senhora se chama? - perguntei.
E ela, olhando-me com seus olhos cansados, disse:
- Meu nome é Juraci.
Dona Juraci falou-me que estava muito angustiada, pois 

precisava de uma medicação de uso contínuo e controlado, 
mas seu médico pessoal saíra de férias sem que ela tivesse em 
mãos uma nova receita.  

Sugeri que fosse ao Hospital Moinhos de Vento pedir 
outro receituário; mas, aflitíssima, dona Juraci respondeu 
que já tinha feito isso, e que um novo médico só lhe daria a 
receita mediante a feitura de todos os exames que ela já efe-
tuara junto ao profissional que a acompanhava.

- Mas a senhora não tem nenhum outro médico com o 
qual tenha se tratado nos últimos meses? Alguém que saiba 
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do seu histórico de saúde? - foi o que me ocorreu perguntar.
Ela tirou da bolsa uma receita e me entregou:
- Esta médica eu consultei há algum tempo... - disse, de-

sanimada. - Mas não tenho como ir lá, fica muito longe, lá no 
final da zona norte.

Olhei a receita, era de seis meses atrás. O carimbo di-
zia Dra. Liziara, e constava um número de telefone. Pedi aos 
meus colegas que acomodassem dona Juraci numa cadeira a 
um canto da loja e, cheio de esperança, telefonei para a mé-
dica em questão.

Tive muita sorte, a doutora Liziara atendeu-me e, depois 
de alguns segundos de hesitação, lembrou-se claramente de 
dona Juraci. Contei-lhe o que estava acontecendo com a po-
bre senhora e a médica respondeu:

- Você pode liberar a medicação. Eu vou até aí e levo a 
receita.

Fiquei muito agradecido com a dedicação daquela pro-
fissional, pois seu consultório era bastante longe da nossa 
loja, mas ela se dispunha a vencer o trânsito e a distância para 
ajudar uma paciente idosa.

Quando lhe contei, dona Juraci ficou que era puro con-
tentamento! Mas depois, num suspiro, desabafou:

- Pobrezinha, vir de tão longe por minha causa!
Todos nós sorrimos da sua imensa doçura.
Algum tempo mais tarde, a doutora Liziara finalmen-

te chegou à nossa loja, e aquele foi um grande encontro: a 
jovem médica abraçou sua paciente já tão velhinha, e dona 
Juraci chorava umas lágrimas de gratidão. Ao final do abra-
ço, aproximei-me das duas e agradeci pessoalmente pelo 
desprendimento da médica. Nós não presenciamos dessas 
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coisas todos os dias por aí, e foi muito bom ver dona Juraci 
deixar a loja com seus medicamentos, já refeita de toda aque-
la angústia.

Depois daquele dia, dona Juraci veio em muitas outras 
oportunidades até a nossa filial. Às vezes, passava apenas 
para um olá, para dar-nos um abraço. Nas suas últimas visi-
tas, já quase um ano depois daquele janeiro em que ela surgiu 
na nossa vida, dona Juraci vinha à loja já bastante debilitada, 
trazida por uma cuidadora. 

Certa manhã, por fim, em meados de novembro de 
2016, recebemos a notícia de que ela tinha falecido, já muito 
fraquinha que estava a nossa amiga Juraci. Mas penso nela 
com frequência e sempre tenho a sensação do dever cum-
prido. Eu fiz o que pude pela nossa cliente, e essa é a minha 
obrigação fundamental aqui nesta loja.

“Faço parte deste grande time há 15 
anos. Comecei como Balconista e, 
hoje, com grande orgulho sou Gerente 
da filial 182 em Porto Alegre (RS). 
Agradeço ao Grupo por todos os 
ensinamentos e por me tornar quem 
eu sou. É com grande satisfação que 
comemoro os 50 anos de história 
desta empresa.”

Ricardo Carbonell
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História enviada por Milene de Oliveira, 
colaboradora da Panvel.

Chovia forte naquele dia e a água, correndo pelas calça-
das, criava grandes poças aqui e ali. Pela vitrine da loja, eu via 
as pessoas apressadas sob seus guarda-chuvas, com aquele in-
cômodo comum a todos os transeuntes num dia chuvoso de-
mais.

Aquela era uma filial pequena, e eu estava ao balcão quan-
do ele entrou. Era um homem de uns 50 anos de idade, guian-
do com perícia a sua cadeira de rodas. Não parecia temer o mau 
tempo, ou sequer notá-lo, vinha por uma medicação e parecia 
muito concentrado em resolver aquela tarefa. Aproximei-me 
para atendê-lo e, não sei por que, percebi que aquele cliente 
precisava de uma dose extra de simpatia. Sempre fui atenciosa 
com todos que entram na loja, e faz já cinco anos que traba-
lho no Grupo Dimed - nesse tempo todo de atendimento ao 
público, aprendi a sentir as pessoas. Ele fez-me seu pedido, e 
eu separei o medicamento com presteza, mas depois comecei 
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a conversar com ele, perguntando amenidades sobre seu dia, 
falando sobre a chuva que caía lá fora. Minha atenção pareceu 
comovê-lo, e ele disse:

- Olha, nunca fui tão bem atendido como hoje, aqui com 
você.

E apresentou-se: chamava-se Carlos. Foi então que vi o 
seu primeiro sorriso. Depois do caixa, eu o acompanhei até a 
saída da loja e trocamos mais algumas palavras. Seu Carlos en-
tão preparou-se para ir embora e ganhou a tarde chuvosa. Mas, 
apesar do mau tempo, ele saiu da nossa filial com mais do que 
a medicação que viera buscar, pois levava um sorriso no rosto.

Aquela foi a primeira visita do Seu Carlos... 
Depois daquele dia, voltava mensalmente. No meio de 

uma tarde qualquer, lá vinha ele na sua cadeira de rodas, sem-
pre meio tímido, mas com vontade de experimentar produtos 
diferentes. E sempre procurava por mim. Senti que ele neces-
sitava melhorar sua autoestima, e que eu podia ajudá-lo com 
nossa linha de dermocosméticos, com a nossa perfumaria, 
com toda uma gama de produtos de bem-estar, beleza e saúde 
que as nossas lojas têm a oferecer. 

Seu Carlos gostava de tudo o que eu lhe mostrava, passou 
a comprar coisas novas, perfumes e cremes. Gastava mais, saía 
de lá cada dia mais feliz, mais animado com a sua aparência e 
com a vida. E eu, eu ficava com o coração leve, estava ajudando 
uma pessoa a se redescobrir e, ao mesmo tempo, fazia um ami-
go, pois nossa relação crescia, e conversávamos bastante sobre 
muitas coisas.

Porém, depois de um tempo, eu fui transferida de loja. Ini-
ciei minha nova rotina e, na agitação do trabalho novo, alguns 
meses se passaram. Pensei no Seu Carlos uma ou outra vez, 
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mas sabia que meus antigos colegas estariam cuidando bem 
dele.

Um dia, para minha surpresa, Seu Carlos adentrou a mi-
nha nova loja! Lá vinha ele na sua cadeira de rodas, todo per-
fumado e feliz. Quando me viu, abriu os braços num gesto de 
carinho e disse alto:

- Minha amiga, Milene! Que saudades!
Fiquei com os olhos cheios de lágrimas, e foi entre né-

voas de emoção que retribuí o seu abraço. Seu Carlos tro-
cara de filial para seguirmos juntos naquele convívio que já 
passara a ser uma amizade. Vi que ele estava mais bonito, 
mais vaidoso e animado, e senti um imenso orgulho de tê-
-lo ajudado a trilhar aquele caminho de satisfação pessoal. 

Assim, durante muito tempo, Seu Carlos comprava 
sempre comigo, gastava sem parcimônia nos seus produ-
tos prediletos, e afinávamos aquela amizade tão peculiar e 
especial. Sempre que conversávamos, e ele me contava da 
sua trajetória de vida tão peculiar e difícil, eu tinha certeza 
de que meus problemas eram pequenos demais, a coragem 
dele me estimulava a superar tudo, assim como, creio, eu o 
estimulei a seguir em frente, investindo na sua aparência e 
na sua felicidade.

Hoje, somos amigos na vida e nas redes sociais. Sem-
pre que Seu Carlos tem um tempo, mesmo que não pre-
cise comprar nada, passa lá na loja para me desejar “boas 
vendas”. Todos já conhecem o Seu Carlos, e ele é estimado 
pelos meus colegas. 

O tempo passou, e adivinhem? Seu Carlos está de ca-
samento marcado! Vai casar em breve, e a madrinha dessa 
boda serei eu! Nossa amizade, que começou numa loja da 
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Panvel, extrapolou os limites do trabalho e do Facebook. 
Serei a madrinha mais orgulhosa deste mundo, porque aju-
dei Seu Carlos a trilhar, com sua cadeira de rodas, o cami-
nho da satisfação pessoal e da alegria.

Eu já estou há cinco anos na empresa e vi muitas coisas 
emocionantes ao longo desse tempo. Sempre trabalhei co-
locando muito amor naquilo que faço, e acredito que esse 
amor se multiplique, se expanda e gere frutos. Acredito até 
que um pouquinho desse amor que eu deixo cotidiana-
mente no meu trabalho foi que ajudou a guiar o Seu Carlos 
até o altar.

“Estou na empresa há cinco anos. 
Comecei como Assistente de 
Atendimento em São José (SC) e, 
hoje, sou Gerente na filial 499 em 
Rio Grande (RS). Fico feliz em saber 
que faço parte desta grande empresa, 
que valoriza muito seus funcionários, 
dando oportunidade de crescimento 
e desenvolvimento, como foi comigo. 
Obrigada!”

Milene de Oliveira
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História enviada por Luiz Carlos Rampazzo, 
colaborador da Dimed Distribuidora.

Sou supervisor da Dimed Distribuidora e atendo todo 
o Estado do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e 
o sudoeste do Paraná. Na área na qual eu atuo, nós identifi-
camos nossos clientes por um código, e cada um tem o seu - 
ou seja, cada farmácia tem o seu número de cliente, e assim 
organizamos os pedidos e fazemos a distribuição deles.

Pois a história que eu vou contar diz respeito ao clien-
te 604491, que nada mais é do que a Farmácia Esmeralda. 
Um estabelecimento que se localiza na pequena cidade de 
Esmeralda, próximo a Vacaria. O dono da Farmácia Esme-
ralda é um senhor chamado Dirceu Tollotti. Um senhor 
simpático, que compra conosco há muito tempo e que já 
passou dos 70 anos, mas segue firme administrando o seu 
negócio.

Quando a Dimed lançou o seu novo sistema de ven-
das, o e-Dimed, eu peguei o carro e viajei 180 quilômetros 
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para apresentar a nossa novidade ao senhor Dirceu. Expli-
quei-lhe que o e-Dimed traria muitos benefícios ao seu dia 
a dia: o sistema permite que o cliente tenha acesso ao esto-
que da Dimed, e ele pode fazer seus pedidos diretamente 
por ali.

Atrás do seu balcão, na tarde quieta de Esmeralda, o 
senhor Dirceu me ouvia com um sorrisinho desconfiado 
no rosto. Computador, ele até tinha, mas usar um aplica-
tivo! Seu Dirceu deixou que eu terminasse toda a minha 
explanação, mas quando eu disse que ele teria de instalar 
o e-Dimed na sua máquina, o homem não quis nem ouvir 
mais nada. Interrompeu-me, afirmando que tinha compu-
tador só por ter, que nem sabia ligar o negócio e preferia 
seguir fazendo seus pedidos pelo telefone, muito obrigada, 
Luiz Carlos.

O jeito foi ir embora, a Farmácia Esmeralda não queria 
nem saber de compras via internet, de aplicativos e dessas 
modernidades duvidosas. O senhor Dirceu era um homem 
tradicional; porém, eu sou insistente e, sabendo dos mui-
tos benefícios do nosso sistema, a cada nova visita, tentava 
amaciar o meu cliente mais um pouquinho. Era coisa de 
tirar-lhe o medo, convencê-lo de que o computador não 
mordia.

Certo dia, inesperadamente, seu Dirceu permitiu que 
eu instalasse o sistema no seu computador e o ensinasse a 
usá-lo. Com os olhos arregalados, ele ouviu a minha expla-
nação. Parecia assustado mesmo, mas estava decidido a tes-
tar o e-Dimed. Saí dali com a promessa de ajudá-lo em to-
das as suas dúvidas, mas ele rapidamente aprendeu a usar o 
novo sistema de compras e, mais do que isso, apaixonou-se 
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por ele. Nem pegava mais o telefone: as compras do cliente 
604491 agora eram todas feitas pelo e-Dimed.

Certo dia, durante uma viagem de atendimento, rece-
bo uma chamada do senhor Dirceu. Ele estava muito ner-
voso, ansioso mesmo. E me disse de supetão:

- Luiz Carlos, tive um problema no meu computador e 
precisei reformatar a tal da máquina!

Por causa disso, ele tinha perdido seu acesso ao progra-
ma e tivera de fazer seu último pedido pelo telefone. Aquilo 
era terrível, ele desabafou.  

- Pelo amor de Deus, venha aqui reinstalar o e-Dimed, 
pois não quero nunca mais ter de fazer meus pedidos pelo 
telefone!

E lá fui eu, vencendo estradas e quilômetros para so-
correr a Farmácia Esmeralda e o desesperado senhor Dir-
ceu. Mas fui feliz, satisfeito de ter ajudado meu cliente tão 
antigo a quebrar um paradigma daqueles. Dos meus 19 
anos de Dimed, esta é uma das histórias que mais me fasci-
na. O mundo muda e nós mudamos com ele. Aqui na Di-
med, mudamos sempre para melhor.
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“Estou na empresa há 19 anos. 
Comecei como Motorista na filial 
da Dimed Passo Fundo (RS), 
posteriormente atuei como Agente 
de Negócios e, hoje, estou como 
Supervisor de Negócios da Dimed 
Distribuidora nos estados do RS, SC 
e PR. O Grupo Dimed significa, para 
mim, oportunidade de desenvolvimento 
pessoal e profissional, pois é uma 
empresa que me proporcionou estrutura 
familiar e profissional. Sou muito 
grato por fazer parte desses 
50 anos de história.”

Luiz Carlos Rampazzo
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História enviada por Igor Santos, 
colaborador da Panvel.

Ao abrir o baú das minhas memórias de 20 anos de 
empresa, a fim de buscar uma entre as tantas aventuras de 
atendimento que eu já vivi, achei num cantinho, a brilhar 
timidamente lá no fundo, uma história querendo ser con-
tada.

Pego-a entre minhas mãos, e ela ressurge inteira, insu-
flada de memória: é desta história que falarei, pois vivi um 
enorme desafio para solucioná-la e emocionei-me muito 
com o seu resultado.

O cenário desta narrativa é o litoral gaúcho... Era um 
dia de semana qualquer do mês de janeiro de 2010, e havia 
sido um dia ensolarado, um dia de verão perfeito para os 
veranistas e para o comércio; mas, ao anoitecer, uma forte 
tempestade caiu sobre tudo e todos. 

Eu estava, então, próximo à cidade de Torres. Meu dia 
útil tinha terminado havia algumas horas quando recebi, lá 
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pelas dez da noite, o telefonema de um colega da praia de 
Atlântida. Tratava-se do problema de um cliente: ele ne-
cessitava de um medicamento para sua mãe, e esta deveria 
tomá-lo antes da meia-noite - mas, o amigo que tinha se in-
cumbido de trazer o remédio de Porto Alegre, não poderia 
fazê-lo em função daquele mau tempo. A loja de Atlântida 
identificara que a filial de Torres tinha o medicamento em 
estoque, e meu colega chamava-me pedindo orientação: 
como poderíamos proceder? Ele queria muito ajudar a se-
nhora necessitada, mas não sabia exatamente que atitude 
tomar.

A tempestade que dificultara a vinda do amigo desde 
a capital era a mesma que afligia o lugar onde eu me en-
contrava: pela janela, vi a chuva e o vento lá fora, as árvores 
descabeladas, o céu que se acendia de relâmpagos. Mas co-
loquei-me no lugar daquela família e garanti ao meu colega 
que eu mesmo levaria a encomenda até Atlântida, indepen-
dente do temporal que caía lá fora.

Na filial de Torres, acondicionamos bem o medica-
mento, e eu tomei o rumo de Atlântida. A estrada, mais 
para trevas do que para luz, estava muito perigosa: chovia 
torrencialmente e a água acumulava-se sobre o asfalto. Tro-
vões e raios ribombavam no céu. Mas eu dirigia com calma 
e concentração, ciente da importância da minha tarefa. Era 
já bem tarde, e eu precisava chegar em tempo na casa do 
cliente.

Entrei em Atlântida depois das 11 horas, e segui sob a 
chuva até o endereço que me tinham fornecido. Para a mi-
nha surpresa, toda a família estava na varanda me aguardan-
do e, quando me viram descer com a embalagem da Panvel, 
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fizeram a maior festa. Não sabiam como agradecer tanta 
dedicação, a noite estava horrenda, a estrada, perigosa; mas 
eu tinha feito o combinado e o remédio chegava às mãos 
da senhora doente em tempo hábil. Eles me encheram de 
abraços, e eu saí dali com a sensação do dever cumprido. 
Depois, refiz todo o caminho de volta, mas a chuva e o ven-
to já não me pareciam tão angustiantes.

No dia seguinte, a cliente foi até a filial de Atlântida para 
agradecer o que tínhamos feito por ela, desejando que me 
enviassem o seu carinho e a sua gratidão - nem a empresa, 
nem eu, nem o gerente de Atlântida, disse ela, jamais sería-
mos esquecidos. E, a partir dali, indicaria a Panvel a todos os 
seus amigos e compraria apenas conosco.

Passaram-se anos desde esse acontecimento, mas ain-
da me lembro da emoção e da chuva. Os nomes dos envol-
vidos, já os esqueci. Mas aquela noite ficou-me para sempre 
na memória. Foi uma alegria memorável, para mim, ajudar 
aquela família...

Agora, fecho meu baú de lembranças, reacomodando 
essa história entre outras tantas. Quem sabe, em breve, eu 
volte a ele novamente para guardar ali outra aventura pro-
fissional ou para resgatar outra memória destas que nos en-
grandecem a cada vez que as contamos.



40

“Estou na empresa há 20 anos. 
Comecei como Caixa Operador numa 
filial do Litoral e, depois, fui transferido 
para Porto Alegre (RS). Hoje, sou 
Supervisor de Lojas na área do Vale 
dos Sinos. O Grupo Dimed, para mim, 
significa oportunidade de crescimento, 
de ser desenvolvido e, acima de tudo, 
desenvolver pessoas no dia a dia. É 
uma honra fazer parte desta história.”

Igor Santos
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História enviada por Renata Bezerra, 
colaboradora da Panvel.

Era noite de sábado em Pelotas quando aquele casal 
muito bem-vestido entrou na nossa filial Panvel, e a mulher 
perguntou se seria possível fazer uma verificação de pressão 
arterial. 

No mesmo momento, eu fui ter com eles. A mulher, 
muito elegante e um pouco nervosa, contou-me que seu ma-
rido começara a se sentir mal na festa em que eles estavam 
havia pouco. Como a indisposição aumentava, eles tinham 
resolvido deixar a festa e procurar atendimento.

Eu sou farmacêutica clínica há muitos anos, e percebi ra-
pidamente que o homem estava bastante abalado e que qua-
se não conseguia prestar atenção à nossa conversa. 

Com a devida calma, eu os conduzi até a sala do Pan-
vel Clinic - pois a nossa filial aqui em Pelotas conta com este 
espaço especial que a empresa oferece aos seus clientes. São 
consultórios farmacêuticos onde profissionais habilitados 
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como eu podem aplicar injeções de acordo com a prescrição 
médica, auferir a pressão arterial, fazer teste de glicemia e, 
até mesmo, colocar brincos. Temos no Panvel Clinic até um 
programa de perda de peso e outro que ajuda os pacientes a 
abandonarem o fumo.

Mas, naquela noite, a questão com a qual eu lidava era 
visivelmente grave e urgente, pois o homem estava com pés-
sima aparência e eu precisava agir rápido. Acomodei-os na 
sala e fiz as perguntas de praxe. O paciente tinha menos de 
40 anos, não tomava medicamentos de uso contínuo, não 
fumava, não estava acima do peso indicado e não tinha con-
sumido álcool naquela festa.

Bastante desorientado, ele conseguiu dizer que sentia 
fortes dores de cabeça e que também estava muito tonto. Eu 
conheço esses sintomas e logo tratei de verificar seus sinais 
vitais.

Enquanto eles me passavam mais informações, fui pre-
enchendo a DSF (que é a Declaração de Serviços Farma-
cêuticos) e também auferi a pressão do paciente. Ela estava 
bastante alterada, por volta de 210x150. Era mesmo um re-
sultado preocupante, mas mantive a calma para não alarmá-
-los ainda mais. Na hora, na própria declaração, eu já fiz um 
encaminhamento do paciente para um serviço de emergên-
cia hospitalar, pois o caso parecia bastante grave. Então, ca-
rimbei e assinei a DSF.

Ambos olhavam-me angustiados em suas roupas de fes-
ta: a noite de sábado deles tinha mudado de forma impres-
sionante, e eles pareciam buscar em mim a certeza de que 
tudo ficaria bem. Mantive tranquilidade o tempo todo e, 
sem assustá-los ainda mais, expliquei para a esposa - pois 
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ela estava sã e atenta - que deviam sair dali e procurar ime-
diatamente um pronto-atendimento, visto que a pressão do 
paciente estava muito alta.

Entreguei-lhes a declaração e frisei:
- Assim que vocês chegarem ao hospital, mostrem 

este papel aos recepcionistas, é muito importante!
A mulher agradeceu, o marido ensaiou um sorriso, 

e ambos foram embora rumo ao hospital mais próximo. 
Eu fiquei na loja, torcendo para que o melhor aconte-
cesse àquele casal.

Uns dias se passaram; na terça-feira seguinte, eles 
voltaram à Panvel procurando por mim. A esposa disse 
que, graças ao documento que eu preenchera para eles, 
o seu marido não precisara ficar na fila da triagem de 
atendimento e fora encaminhado à emergência assim 
que chegaram ao hospital. E o homem, com lágrimas 
nos olhos, contou-me que, lá na emergência, depois de 
ser medicado, regulando assim a sua pressão arterial, 
o médico que o atendera dissera: “Se não fosse a far-
macêutica que o atendeu na Panvel, você não estaria 
vivo. Este documento aqui salvou a sua vida! Salvou-o 
de um AVC que, no mínimo, deixaria graves sequelas”.

Foi muito emocionante ter ajudado aquele casal 
e, mais ainda, receber a sua visita de gratidão. Já aju-
dei muitas pessoas em momentos graves de saúde aqui 
na nossa loja, mas poucas foram aquelas que voltaram 
para me agradecer ou, ao menos, para deixar-me a par 
do desfecho das suas histórias.

Aquele casal marcou minha vida pela generosida-
de com que me agradeceu. No nosso trabalho, estamos 
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sempre prontos a lutar pela saúde das pessoas; mas 
são histórias como essa que me dão a certeza de ser a 
profissional certa, no lugar certo. Honro diariamente a 
oportunidade que tenho de ajudar as pessoas que pas-
sam por mim, que vêm à nossa loja e à Panvel Clinic em 
busca de socorro e de suporte para os seus males.

“Entrei para o Grupo Dimed 
em janeiro de 2016, na Panvel 
345 de Pelotas (RS). Venho 
desempenhando um importante papel 
no desenvolvimento dos serviços e 
consultas farmacêuticas em toda a 
rede. Atualmente, sou Farmacêutica 
Multiplicadora do Panvel Clinic e 
Subgerente da minha filial. É uma 
honra e um prazer fazer parte do dia a 
dia desta empresa de valores tão sólidos 
e que tem como prioridade desenvolver 
pessoas.”

Renata Bezerra
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História enviada por Felipe da Silveira, 
colaborador da Panvel.

A história que eu quero contar não é sobre um aten-
dimento normal, mas sobre uma experiência que vivi em 
meados de 2015 numa filial das farmácias Panvel que nem 
sequer existe mais. 

Aquela loja ficava numa esquina da Avenida Farrapos 
com a rua Garibaldi, em Porto Alegre. Era um local com-
plicado, uma área bastante criminalizada da cidade. Lá, 
meus colegas e eu atendíamos todos os tipos de clientes - e, 
quando digo todos os tipos, preciso salientar que vinham 
até nós muitas garotas de programa que faziam ponto pelas 
redondezas, travestis, usuários de drogas e, até mesmo, al-
guns traficantes da região.

Na frente da loja, na Rua Garibaldi, existia então uma 
pequena “cracolândia”, onde muitos viciados passavam o 
dia a consumir drogas, sem que a gente pudesse fazer nada 
para mudar aquela realidade. De qualquer modo, com o 
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tempo, passamos a conhecer quase todos eles, eram clien-
tes como quaisquer outros e mereciam o nosso respeito e 
atenção; mas, claro, obviamente, mantínhamos cuidados 
redobrados com eles, sem nunca deixar de prestar nossos 
serviços com o máximo de excelência.

Além da prostituição e das drogas, naquela loja sofría-
mos muitos assaltos. Eu mesmo tinha presenciado 12 assal-
tos ali e já me sentia um verdadeiro Ph.D. na questão: tinha 
aprendido a sempre manter a calma, sabendo comportar-
-me direitinho no momento em que os eventos aconteciam.

Certo dia, um rapaz entrou na loja. A sua aparência era 
igual a de muitos que passavam por ali: estava magro e sujo, 
tinha olheiras fundas e as pupilas dilatadas. Ele parecia visi-
velmente alterado quando me chamou para atendê-lo num 
canto.

Eu aproximei-me com um sorriso no rosto e, cheio de 
tranquilidade, embora já esperasse por mais um dos assal-
tos corriqueiros, perguntei-lhe:

- Boa tarde, amigo, em que posso ajudá-lo?
O moço olhou-me e respondeu de imediato:
- É o seguinte, sou usuário de drogas e estou na fissura. 

Quero que você me passe todo o dinheiro do caixa agora.
Corri meus olhos pela sua figura. Ele não tinha me 

apresentado nenhuma arma e, sinceramente, depois de 
tantos assaltos, aquilo já não me apavorava mais. Não tive 
medo do rapaz, mas vi nele um ser humano desesperado, 
precisando de ajuda com urgência. Parecia perdido, sem 
chão, e decidi tentar conversar com ele. 

Olhei nos seus olhos e, sem titubear, falei:
- Cara, por que você está fazendo isso? Cadê seus 
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amigos, sua família? Olhe pra você, pense no que está fa-
zendo com a sua vida!

Nesse momento, os funcionários e clientes da loja es-
tavam todos atentos a nós, preocupados com o desfecho 
daquela situação. Ninguém se mexia, pois o jovem poderia 
estar armado e cometer uma tolice. Mas o rapaz, que supos-
tamente viera nos assaltar, olhou-me e começou a chorar 
bem ali, no meio da farmácia.

Entre lágrimas, passou a falar da sua vida: era viciado 
em drogas havia sete anos e tinha saído de casa para não dar 
mais desgostos à família.

- Você tem uma alma boa - eu falei, sinceramente. Eu 
sentia aquilo, a certeza de que aquele era um bom rapaz que 
estava muito perdido. - Como é o seu nome?

- Rafael - ele respondeu com voz trêmula.
- Rafael - eu prossegui - você não merece isto, não me-

rece estar aqui deste jeito. Lute por um futuro... Lute que 
você consegue, eu acredito em você.

Quando eu acabei de falar, ele começou a chorar como 
um menino desamparado. Na loja, ninguém podia acredi-
tar que aquilo estava mesmo acontecendo, e o que descobri 
ao levantar o rosto foi que clientes e colegas estavam pas-
mos, congelados nos seus lugares, e alguns pareciam mes-
mo boquiabertos. 

Aquele rapaz, que viera nos assaltar, tinha sido de-
sarmado com palavras sinceras e gentileza. Entendi que, 
depois de tanto tempo de trabalho com o público, eu re-
almente aprendera a conhecer os meus clientes. E aquele 
jovem era um exemplo típico da clientela que vinha à nossa 
filial naquela zona crítica da cidade.
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Então, toquei seu ombro e disse:
- Rafael, você me ouviu? Eu acredito em você. Isto não 

é vida para ninguém, largue as drogas - eu pedi. - Você tem 
filhos?

Chorando cada vez mais, ele me disse que sim, que ti-
nha filhos.

- Então! - eu falei. - Seja um orgulho para a sua família, 
mostre aos seus filhos que você consegue, que vai vencer o 
vício. 

Rafael olhava-me chorando, mas já um pouco mais cal-
mo. Ao nosso redor, a plateia seguia atenta.

- Você está com fome? - perguntei.
- Estou - ele disse.
 Pedi-lhe que me esperasse por uns instantes. Eu ti-

nha trazido um sanduíche para o meu lanche da tarde e ia 
lá dentro buscá-lo para saciar a sua fome. Fui rapidamente 
e, no caminho, servi-lhe também uma xícara grande de chá 
(sempre tínhamos chá quentinho para os clientes).

Quando lhe estendi a comida, ele falou:
- Muito obrigado. Ninguém me tratou assim como 

você, ninguém mesmo. Farei o que você me sugeriu, darei 
um jeito na minha vida.

E, num canto da loja, Rafael comeu todo o sanduíche e 
bebeu o seu copo de chá. Depois deu-me um abraço desa-
jeitado e foi embora. Após a sua saída, a loja, aos poucos, foi 
voltando ao normal, mas tenho certeza de que todos que 
estavam ali ficaram muito impressionados com o aconte-
cido.

Pois bem, duas semanas mais tarde, o rapaz voltou até a 
Panvel. Entrou na loja limpo, barba feita, trazendo pelo bra-
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ço uma suposta namorada, também de boa aparência. Do 
meu lugar atrás do balcão, fiz força para segurar o meu es-
panto e respirei fundo esperando o desfecho daquilo tudo.

Ao ver-me, ele caminhou até mim e, com um sorriso 
no rosto, espiou o meu crachá e disse:

- Felipe, eu só passei aqui para agradecer, para agrade-
cer de coração. Eu refleti muito sobre aquilo que aconteceu 
aqui e sobre tudo o que você me disse... Então, fiz questão 
de vir lá de Canoas para mostrar que hoje estou “limpo”. 
Não usei mais drogas, estou procurando um emprego. 
Obrigado!

- Estou muito orgulhoso de você, Rafael - eu respondi, 
emocionado.

E trocamos um abraço de amigos, depois do qual Rafa-
el partiu de cabeça erguida pela rua ensolarada, e achei que 
ele caminhava rumo ao seu futuro, e que venceria na vida.

Esse acontecimento marcou a minha trajetória profis-
sional, e hoje eu tenho certeza de que gentileza gera mesmo 
gentileza. Podemos conseguir quase tudo nesta vida com 
um sorriso no rosto, com atenção sincera e um pouco de 
jogo de cintura. Nem sei dizer se esta história é bonita ou 
não, mas creio que ela nos faz refletir sobre nossos precon-
ceitos e pode ajudar a lembrar-nos de que todos, mas todos 
mesmo, devem ser tratados de igual maneira, e que todas as 
histórias de vida merecem o esforço da nossa compreensão 
e a bênção da nossa empatia.
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“Estou na empresa há 11 anos e, após 
me formar na faculdade de Farmácia, 
iniciei como Farmacêutico na filial 44 
no bairro Teresópolis em Porto Alegre 
(RS), onde me tornei Subgerente 
Farmacêutico. Passei por algumas 
filiais e, hoje, sou Gerente da filial 323. 
O Grupo Dimed significa, para mim, 
uma filosofia de vida, que levo para 
minha vida pessoal, principalmente em 
relação a valores como ética e foco no 
resultado.”

Felipe da Silveira
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História enviada por Raquel Balejos, 
colaboradora do Call Center.

Eu trabalho no Call Center da Panvel. Aqui, meus co-
legas e eu tentamos solucionar os problemas dos nossos 
clientes sempre usando a seguinte fórmula: e se eu estivesse 
do lado de lá da linha telefônica? 

Tenho várias histórias para contar, já auxiliei muitas 
pessoas em momentos de dificuldade, já recebi emails de 
agradecimento e telefonemas de gratidão. Mas esta histó-
ria, entre todas, é especial para mim - é, também, uma histó-
ria que ainda não acabou, que segue sendo escrita pela vida.

No dia 23 de fevereiro de 2016, um cliente da cidade 
de Santa Maria fez um pedido de medicamentos para tratar 
a infertilidade e a esterilidade. Esses medicamentos seriam 
aplicados em uma clínica médica de Porto Alegre e a data 
da aplicação estava marcada para 3 de março. Porém, os 
Correios extraviaram o pedido do cliente e o medicamento 
não tinha sido entregue na sua residência. Como faltavam 



52

poucos dias para a data da aplicação, o homem cogitava ao 
telefone a possibilidade de cancelar o seu pedido, pois ha-
via grande urgência e eram produtos de custo altíssimo.

Resolvi buscar uma alternativa para que ele pudesse 
manter a consulta do dia 3 de março: aqui no Call Center, 
entramos em contato com a filial de Santa Maria, mas eles 
não tinham os medicamentos na quantidade necessária. 
Voltei ao meu cliente, que estava extremamente nervoso e 
angustiado, e perguntei-lhe onde seria exatamente a con-
sulta da sua esposa - se não podíamos entregar os medica-
mentos na sua residência em Santa Maria, quem sabe não 
arrumávamos um modo de entregá-los diretamente na clí-
nica médica?

De posse do contato da clínica, liguei para lá e falei com 
a médica responsável: poderíamos fazer o pedido no nome 
do cliente, entregando-o diretamente na clínica? A douto-
ra concordou com o arranjo. A partir disso, minha equipe 
e eu fizemos um pedido para a filial 701 de Porto Alegre, 
que tinha a medicação na quantidade necessária, e fizemos 
o acompanhamento do produto desde a baixa do estoque 
até o recebimento dele por parte da médica responsável lá 
na clínica.

Quando deu tudo certo, voltei ao meu cliente, informan-
do-o de que o medicamento já estava na clínica esperando 
por eles. A consulta do dia 3 de março estava garantida! Do 
outro lado da linha, o homem ficou extremamente emocio-
nado e começou até a chorar. Disse-me, entre lágrimas, que 
a Panvel estava ajudando-o a realizar o seu sonho de ser pai, 
e que nos faria um agradecimento por tamanha dedicação. 
Conversamos mais um pouco e desliguei o telefone com a 
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alma leve: sempre é bom ajudar os outros nesta vida!
Alguns dias se passaram e chegou a data da consulta do 

casal aqui em Porto Alegre. Eles deveriam ficar uma sema-
na na capital, pois o medicamento seria aplicado na mulher 
em horário específico uma vez ao dia, durante vários dias se-
guidos. No final daquela semana, o cliente ligou para o SAC 
(Serviço de Atendimento ao Cliente) e pediu-lhes para falar 
com a atendente que o tinha ajudado a resolver o seu proble-
ma - no caso, eu. Fui chamada ao telefone, e qual não foi o 
meu espanto ao reconhecer a voz do homem que tinha cho-
rado de emoção e gratidão pelo meu esforço em prol da sua 
vontade de ser pai. O cliente convidou-me para um jantar ou 
almoço, o que mais me agradasse, pois a esposa e ele gosta-
riam de agradecer pessoalmente pela minha dedicação. Um 
pouco espantada, consultei meu superior e recebi como res-
posta que sim, que deveria encontrar o casal que estava tão 
satisfeito com o nosso esforço - pois trabalhamos todos em 
conjunto para que cada caso tenha sempre a melhor solução 
possível.

Assim, no dia e hora marcados, o casal buscou-me no 
Shopping Total e levou-me para um almoço num lindo res-
taurante aqui de Porto Alegre. Depois, passeamos juntos pela 
orla de Ipanema, e ali iniciou-se uma amizade que segue co-
migo até hoje. Falamos pelas redes sociais, e acompanho-os 
no seu desejo de ter um filho. Pois, acontece que o casal não 
conseguiu engravidar naquele primeiro tratamento, e então 
partiram para a decisão de adotar uma criança. 

Hoje, estão na fila de adoção, confiantes de que tudo 
dará certo. Eu torço muito por eles, são ótimas pessoas, serão 
excelentes pais - são amigos queridos e personagens de uma 
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história que extrapolou meu ambiente de trabalho aqui no 
Call Center da Panvel e ganhou lugar na minha vida pessoal.

“Estou na empresa há quatro anos. 
Comecei como Atendente no SAC em 
Porto Alegre (RS) e, hoje, atuo no 
BackOffice. O Grupo Dimed significa 
para mim, acima de tudo, uma 
trajetória de aprendizado e de objetivos 
alcançados. Sou feliz por fazer parte 
desses 50 anos de história.”

Raquel Balejos
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História enviada por Roberta Köhn, 
colaboradora da Panvel.

Sou gerente farmacêutica da Panvel há 16 anos, e até 
me casei com um outro gerente, o Giovane Köhn. Do nos-
so casamento, nasceram dois filhos: Matheus e Isadora.

Mas a história que eu quero contar envolve uma outra 
pessoa que eu amo muito: a minha mãe, dona Neusa. Ela é, 
ao mesmo tempo, uma cliente fiel da rede Panvel e também 
uma das pessoas mais importantes da minha vida, o meu 
exemplo de força e de coragem. 

Há nove anos, a minha mãe foi diagnosticada como 
portadora de um linfoma que não tem cura. Com uma for-
ça interior invejável, ela vem lutando contra essa sua do-
ença há anos - dona Neusa já fez químio e radioterapia, já 
passou por muitos percalços, mas nunca se deixou abater.

Depois de tentarmos todos os tratamentos conven-
cionais para o seu câncer, resolvemos buscar uma medica-
ção que ainda não havia aqui no Brasil - a IMBRUVICA 
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(Ibrutinib), cujo uso tinha sido altamente recomendado 
pelo médico que cuida da minha mãe. Assim, com a ajuda 
da Defensoria Pública do RS, lutamos na Justiça durante 
dois longos anos para que a dona Neusa tivesse acesso a 
esse medicamento tão importante na sua caminhada de 
saúde. 

Embora não tenhamos conseguido o remédio, eu nun-
ca perdi a fé e a esperança de que conseguiríamos isso mais 
cedo ou mais tarde. Como trabalho numa rede de farmá-
cias e laboratórios, resolvi pedir ajuda a um colega, o Sérgio 
Torige, que atua no Corporativo da Dimed - e o Sérgio foi 
um anjo na nossa vida: através dos seus contatos, chegou ao 
representante do laboratório que comercializava a IMBRU-
VICA, e esse representante, por sua vez, indicou-nos um 
advogado particular especialista na área de medicamentos 
especiais, dizendo que aquele homem poderia nos ajudar a 
conseguir a medicação necessitada pela minha mãe.

O advogado realmente foi excelente: logo tínhamos a 
autorização do juiz: o medicamento foi comprado e a en-
trega, feita em menos de 24 horas após o ganho da limi-
nar; aconteceu na filial 101 da Panvel, que fica no Shopping 
Praia de Belas aqui em Porto Alegre, onde eu mesma tra-
balho.

A emoção e a esperança que vinham com esse medica-
mento, eu não consigo descrever aqui. Foi um sopro de fu-
turo na trajetória desta guerreira que é a nossa dona Neusa. 
Vínhamos há dois anos lutando para ter acesso à droga e, de 
repente, ela estava ali, ao nosso alcance. 

Quando o medicamento chegou na loja, todos os meus 
colegas já sabiam da nossa luta e da história da minha mãe. 



57

Assim, embrulharam o remédio num lindo pacote de pre-
sente e o guardaram. Minha mãe iria passar na loja naquele 
dia mesmo para buscar algumas outras coisas de uso cor-
rente que ela estava necessitando, e a ideia de toda a equipe 
foi fazer-lhe uma grande surpresa.

Quando dona Neusa chegou, separamos o seu pedido 
no caixa, tudo como sempre, e ela não desconfiou de nada. 
Ao final da compra, chamei minha mãe para o fundo da 
loja com uma desculpa qualquer. E lá estavam reunidos os 
meus colegas com aquele lindo pacote. Dona Neusa tomou 
um susto, mas se ela não estava de aniversário nem nada? 
Abriu o presente e, quando viu o medicamento pelo qual 
vinha lutando na Justiça nos últimos dois anos, explodiu 
de alegria e de emoção. Eu chorei, ela chorou, meus colegas 
nos abraçaram. Em silêncio, ali na loja, agradeci ao Corpo-
rativo da empresa por todo apoio que nos tinha oferecido: 
finalmente, a minha mãe poderia iniciar aquele tratamento 
tão esperado, pelo qual lutáramos com tanto afinco! Den-
tro daquela caixa, não havia um remédio apenas, mas uma 
esperança que se renovava para a minha amada mãe, essa 
lutadora incansável.

Dona Neusa vem usando a IMBRUVICA nos últimos 
anos e seu tumor diminuiu bastante. Como é um medica-
mento extremamente forte, ela teve alguns efeitos colate-
rais, mas sempre resistiu a todos eles com a bravura que 
lhe é característica, e não há um único dia no qual eu não 
agradeça aos meus colegas a rede de apoio com a qual nos 
envolvem e nos confortam. 

A Panvel faz parte da minha vida de forma inalienável, 
todas as coisas importantes que me aconteceram nos últimos 
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anos - meu casamento, meus filhos, a saúde da minha mãe - 
passam por essa empresa que já é muito mais do que o meu 
local de trabalho, é parte da minha família.

“Há 16 anos, a Panvel faz parte da 
minha vida. Iniciei na filial 18, onde 
fui promovida a Gerente Farmacêutica, 
função que exerço, com muito amor 
e dedicação, na filial 101 atualmente. 
A Panvel é a família que escolhi e 
carrego no coração com a maior 
satisfação. Pelo reconhecimento à minha 
dedicação e pelo desenvolvimento 
pessoal e profissional, sou grata por 
fazer parte desta história!”

Roberta Köhn
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História enviada por Gustavo Machado, 
colaborador da Logística.

Naquele dia 31 de outubro de 2015, eu já tinha encer-
rado meu expediente, quando o telefone subitamente to-
cou. Confesso que pensei em ignorá-lo, eu tinha um monte 
de coisas para resolver na rua. Mas a responsabilidade falou 
mais alto: voltei até a minha mesa e atendi à chamada.

Do outro lado da linha, uma atendente do nosso SAC 
estava desesperada por causa de um pedido que não havia 
sido finalizado. A coisa era séria. Fora encomendada uma 
medicação para uma criança que tinha um tumor no cére-
bro, o pai viera de Pelotas especialmente para retirar o me-
dicamento, e não tinha como retirá-lo.

Naquele tempo, eu era um novato na empresa e não 
estava perfeitamente familiarizado com todas as teclas 
do sistema ORACLE - faturamento, consultas, itens. 
Tentei mexer sozinho no sistema, mas me confundi. En-
tão, liguei para vários colegas que me ajudaram a navegar 
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pelo sistema, até que consegui descobrir que realmente 
tínhamos aquele medicamento em estoque.

O problema seguinte era conseguir faturá-lo. Lá fui eu, 
novamente, para o telefone pedir socorro aos meus colegas. 
Quando, finalmente, deu tudo certo, num daqueles azares 
do cotidiano, o sistema trancou e não consegui imprimir a 
nota fiscal do produto.

Naquelas alturas da história, eu já tinha envolvido na 
situação até o nosso gerente de Logística, então atrevi-me 
a sugerir-lhe que realizássemos a entrega do medicamento 
sem a devida nota fiscal; afinal, tínhamos uma criança do-
ente muito necessitada do produto. Posteriormente, quan-
do pudéssemos emitir a nota, a levaríamos ao cliente. O 
gerente de Logística entrou em contato com a equipe de se-
gurança da empresa e conseguiu a aprovação para a minha 
ideia maluca. Mas havia um outro problema: quem levaria 
a medicação até o endereço cadastrado se não tínhamos, 
àquela altura, mais nenhum veículo disponível?

Ora, eu logo me ofereci para levar aquele remédio ao pai 
da criança doente - tenho duas lindas filhas, eu moveria céus 
e terra pelas minhas meninas, iria até ao inferno se necessário 
fosse: como não me colocar no lugar de um pai angustiado 
com a grave enfermidade da sua criança? Como surrupiar-
-lhe as esperanças depositadas naquela medicação?

Sem pestanejar, peguei meu carro e toquei para o en-
dereço cadastrado, levando comigo o precioso remédio. 
Em pouco tempo, estava lá. Nunca me esquecerei do olhar 
daquele pai quando me viu chegando com o produto de 
que seu filho necessitava tanto! Ele derramou em mim a 
sua gratidão pelo que tínhamos feito e, depois disso, eu fui 
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embora com um sentimento maravilhoso de dever cumpri-
do - e também entendendo um pouco mais profundamen-
te, sentindo com minha alma, a importância daquilo que fa-
zíamos no nosso dia a dia de trabalho. Por trás de planilhas, 
programas e listas de pedidos e faturamento, havia muitas 
vidas em jogo.

Foi uma história da qual eu não esqueci, entre tantas 
que já presenciei na nossa rotina aqui na empresa. E sempre 
me pergunto quanta esperança, quanto alívio conseguimos 
proporcionar diariamente a outras tantas famílias que, em 
momentos de doença, apoiam-se em nossa logística em 
busca da saúde daqueles que amam... Certamente, como 
essa, existem muitas outras situações que desconheço; por 
isso, queria deixar aqui a lembrança desse dia, desse pai, 
desse movimento que fizemos juntos lá na Logística da Di-
med para ajudar uma criança doente.

“Iniciei minha trajetória em 2015, 
precisamente no setor de Expedição do 
CD em Eldorado do Sul (RS), como 
Supervisor de Logística. Ao longo 
desse período, presenciei diariamente 
um atendimento para nossos clientes 
internos e externos de muita qualidade 
e excelência, o que me motiva e me 
faz ter orgulho de pertencer ao Grupo 
Dimed. É uma honra poder fazer parte 
desse momento tão importante.”

Gustavo Machado
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História enviada por Alessandra Rosa, 
colaboradora da Panvel.

Há dois anos, assumi a gerência da filial 501 da Pan-
vel na cidade de Curitiba, e nessa loja temos uma sala para 
atendimento clínico. Certa vez, entrou ali um senhor que 
deveria andar pela metade da casa dos 50 anos, acompa-
nhado da sua mulher. Ele me disse que era taxista e pediu 
que eu auferisse a sua pressão arterial, pois não se sentia 
nada bem.

Fomos para a sala de atendimento, verifiquei-lhe a 
pressão e constatei que estava realmente muito elevada. 
Sem que ele me pedisse, também verifiquei sua glicemia 
capilar e, de novo, o resultado apresentou grave alteração.

O senhor estava deitado, e comecei a fazer-lhe várias 
perguntas quando percebi que ele parecia estar perden-
do os sentidos. Sua esposa ficou muito nervosa, e então 
decidi ligar para o SAMU e pedir mais orientações sobre 
como proceder. Porém, enquanto eu telefonava, o homem 
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pareceu recuperar-se um pouco, e ele e a mulher decidiram 
que o melhor era irem para casa até que o mal-estar passasse. 

Ora, aquilo era impensável! Ao mesmo tempo em que fa-
lava com o SAMU, exigindo que viessem buscar o meu pacien-
te com toda a urgência, fiz com que o homem se acalmasse e 
voltasse a se deitar. Também conversei com a sua esposa, sem 
alarmá-la demais, mas explicando a gravidade da situação do 
seu marido.

Fiquei com aquele casal por quase três horas, três longas 
horas controlando a pressão arterial do paciente e rezando para 
que tudo aquilo terminasse bem. O SAMU chegou depois de 
todo esse tempo e encaminhou o homem para o hospital mais 
próximo. 

Eu fiquei ali na loja, na esperança de que tudo chegasse a 
um bom final e na tranquilidade de ter feito o certo, de ter dado 
o meu melhor, atendendo aquele casal com amor e segurança, 
e encaminhando-os para um hospital. 

Passaram-se uns 15 dias e, para minha surpresa, numa cer-
ta manhã, aquele senhor adentrou a nossa loja pedindo para fa-
lar comigo. Ele apresentava visíveis sequelas e contou-me que 
tinha tido um AVC mais tarde, ainda naquele dia, já no hospital. 
Ele queria agradecer-me por tê-lo segurado na farmácia e por 
acionar o SAMU. 

- Se eu tivesse voltado para casa - disse ele, com alguma di-
ficuldade - a coisa teria sido muito pior. E você cuidou de mim 
por três horas!

Emocionei-me muito com a atitude daquele senhor. Ainda 
cheio de sequelas, caminhando com dificuldade, viera até mim 
em agradecimento ao socorro que eu lhe prestara. Eu tinha feito 
somente o meu trabalho, e tentara fazê-lo com excelência.



6464

Quando o homem foi embora, ali na loja, eu jurei que 
sempre daria o meu máximo para cada cliente/paciente 
que viesse ter comigo, pois todos estamos aqui para servir 
da melhor maneira possível, ajudando quem necessita com 
todas as ferramentas que tivermos, inclusive com amor.

“Estou na empresa há quatro anos. 
Comecei como Farmacêutica na filial 
502 em Curitiba (PR) e, hoje, sou 
Gerente Farmacêutica na filial 501. O 
Grupo Dimed significa, para mim, a 
oportunidade de desenvolvimento e a 
ajuda ao próximo/paciente. Sou grata 
a Deus por me colocar numa empresa 
que me possibilita fazer o bem às 
pessoas, e estou feliz por integrar esse 
Grupo e por fazer parte desses 50 anos 
de história.”

Alessandra Rosa
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História enviada por Lucas Nunes, 
colaborador da Panvel.

Muito antes de entrar para esta empresa, eu tinha um 
sonho... Meus dois irmãos e meu pai eram militares e eu 
enxergava para mim um futuro igual - seguir uma carreira 
militar tornara-se o meu objetivo, pois eu admirava aquele 
universo cheio de organização, respeito e trabalho coletivo.

Quando atingi a idade necessária, entrei para o exér-
cito. Dediquei-me ao máximo e logo fui chamado para 
trabalhar com um capitão e um sargento, juntamente com 
outro soldado bem mais antigo, que já aguardava a sua apo-
sentadoria. Trabalhávamos no escritório que administrava 
a documentação e os processos burocráticos da nossa com-
panhia. Lá, a minha tarefa era atender às pessoas e resolver 
os seus problemas. 

Imagino que, ao ler meu pequeno relato, você deva es-
tar se perguntando: mas o que tudo isso tem a ver com a Di-
med, o Lifar ou a Panvel? Há muita coisa de familiar, você 



66

logo entenderá. Enfim, eu era feliz naquela vida e estava no 
lugar que tinha sonhado. 

Mas, alguns meses depois, após uma corrida matinal de 
rotina, meu coração disparou de forma anormal. Fui encami-
nhado ao posto médico e, depois de uma bateria de exames, 
diagnosticaram-me com “Wolff-Parkinson-White”, um tipo 
de arritmia cardíaca.

No dia seguinte, fui chamado ao escritório e me dis-
seram:

- Lucas, infelizmente, você não poderá mais permane-
cer no exército.

Naquele momento, meu mundo desabou. Todos os 
meus sonhos e projetos pessoais encontravam naquele 
diagnóstico um muro intransponível. Na frente do meu su-
perior, eu chorei naquele dia. Ele teve pena de mim, mas foi 
sábio ao dizer:

- Calma, Lucas. Deus sabe de todas as coisas, o melhor 
para você certamente virá. Você ainda vai ter grandes orgu-
lhos, tenho certeza.

Depois de uns dias e de uma breve formatura particu-
lar, me despedi dos meus amigos e daquela vida. Ao sair de 
lá, sem nenhum rumo, eu só pensava: e agora? Quais são 
meus planos? Para onde ir? 

Por sorte, sempre tive o apoio da minha família e, com 
a ajuda deles, coloquei minha cabeça no lugar e comecei a 
distribuir meu currículo em várias empresas, lugares onde 
eu pudesse trabalhar diretamente com as pessoas, com o 
público, porque eu sempre gostei do contato humano. 

Na época, um amigo que trabalhava na Panvel me disse 
que eu poderia encontrar ali aquilo que procurava. Fiquei 
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pensando nas palavras dele, imprimi um novo currículo e 
me dirigi para uma das lojas da Panvel em Pelotas, cidade 
onde eu morava com a minha família.

Fui até a filial 52 da Panvel e deixei meu currículo com 
o Gianni - hoje, um grande amigo. Durante vários meses, 
passei lá uma ou duas vezes por semana para perguntar ao 
Gianni se havia aberto uma vaga. Acho que fui o cara mais 
chato que ele já entrevistou, mas a minha vontade de entrar 
para a Panvel era grande.

Um dia, Gianni foi promovido a supervisor e uma 
vaga abriu na filial 91. Fui chamado para a entrevista e logo 
contratado. Era meados do ano de 2008 e esta mudança de 
rumo na minha vida mostrou-se muito especial: em pouco 
tempo, minhas expectativas de futuro e meus sonhos pro-
fissionais - tudo aquilo que eu perdera com meu diagnósti-
co no exército - foram-me todos devolvidos. 

Ali estava eu, na Panvel, resolvendo problemas, aju-
dando as pessoas, mas exposto a um público bem maior e 
mais variado, exposto à vida cotidiana de toda a gente.

Um dia, ao entrar na loja, tive certeza de que ali era 
o meu lugar. Deus sabia mesmo como ajeitar as coisas, e 
lembrei do meu superior lá no exército e das suas boas pa-
lavras. Desde então, cada cliente tem sido para mim uma 
inspiração para crescer e melhorar, para alcançar objetivos 
maiores. 

Hoje, mais do que nunca, entendo que aquilo que que-
remos nem sempre vem da forma como imaginamos. E re-
cordo de um ensinamento do meu primeiro gerente, que 
sempre dizia: “Não faça uma venda, conquiste um cliente”.

Eu venho, ao longo de todos esses anos que estou na 
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empresa, tentando conquistar clientes ao tornar cada aten-
dimento especial, fazendo com que cada cliente seja sem-
pre único. Que coisa boa você simplesmente poder dar um 
bom-dia e um sorriso para quem entra na loja, e ver os olhos 
da pessoa brilhando em retribuição. Como é bom quando 
alguém volta aqui e diz: “Gostaria de ser atendido por você, 
que outro dia resolveu o meu problema”. Como é bom 
quando a gente troca de loja e o cliente nos acompanha e, 
um belo dia, nos surge porta adentro, dizendo: “Você veio, 
eu vim junto!”. Como é bom receber aquele cliente de mais 
idade, servir-lhe um chá e perguntar: “Como está hoje, meu 
amigo?”. Como é bom saber que aquela senhora que você 
ajudou na semana passada indicou-o para as suas amigas. 
Como é bom atender aquele homem exigente e, ao final, 
receber o seu aperto de mão. Como é boa aquela correria 
quando precisamos acionar os colegas de outra cidade, sair 
atrás de um produto de urgência e ver que deu tudo certo 
no final, escutando do cliente: “Se não fosse vocês, não sei 
o que eu faria!”. Como é bom quando aquela senhora ami-
ga lhe traz um bombom, ou aquele senhor bem-humorado 
diz: “Quem acertar o meu peso, eu dou uma bala!”. E de-
pois distribui balas para a equipe inteira. Como é bom.

Eu acordo bem cedo pela manhã, dou um beijo na mi-
nha esposa, digo que a amo e escuto a sua voz ainda meio 
rouca de sono responder: “Bom trabalho, amor”. 

E sigo para a minha filial com a alma leve, pensando 
simplesmente: como será o dia, quem ajudarei, quais pro-
blemas resolverei hoje? E abro a porta da loja com vontade 
de trabalhar, com o desejo de ajudar quem entrar aqui, cada 
um dos clientes que entrarem na filial da Panvel onde eu 
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sou o gerente. Agora vivo em Rio Grande e gerencio a filial 
302.

Por que falei da minha história anterior? Porque tudo o 
que vivi lá atrás mostrou-me que nunca devemos deixar de 
sonhar, que sempre temos de buscar os nossos objetivos. 
Às vezes, quando menos se espera, tudo muda. 

A vida transforma-se todos os dias, e temos de nos 
reinventar sempre. Eu, com alegria e orgulho, com cuidado 
e atenção diária a cada cliente, reinventei a minha vida aqui 
na rede Panvel.

“Faço parte do Grupo desde 2008, 
quando comecei em Pelotas, onde tive a 
oportunidade de me tornar Subgerente. 
Há seis anos, atuo como Gerente na 
cidade de Rio Grande (RS), na filial 
302. Fazer parte do Grupo Dimed, 
para mim, significa a oportunidade de, 
a cada dia, construir novas histórias.”

Lucas Nunes
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História enviada por Cecília Eisenhardt, 
colaboradora da Panvel.

 
Estou na Panvel desde 2004 e sou gerente farmacêu-

tica há cinco anos. Há pouco mais de um ano, lá por maio 
de 2016, um pai procurou-me aqui na loja, a filial 149 da 
cidade de Rio Pardo. Ele estava desesperado atrás de uma 
medicação para a sua filha que iniciava um tratamento de 
câncer; porém, dependia de uma liberação judicial do di-
nheiro para poder efetivar a compra - o valor do remédio 
era bastante alto, cerca de R$18.000,00. 

Eu fiquei muito triste porque a moça doente era tam-
bém uma cliente fiel da nossa loja, uma bonita jovem de 26 
anos que vinha constantemente aqui comprar produtos de 
beleza e de higiene. Seu pai contou-me que ela tinha sido 
diagnosticada com um câncer muito invasivo nos rins e já 
apresentava metástases.

A situação da compra não era nada fácil: já tínhamos pas-
sado da metade do dia, e pedidos desse tipo de medicamentos 
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dependem sempre de uma série de liberações para chegar às 
nossas lojas. Além disso, o dinheiro necessário seria liberado 
apenas no dia seguinte, uma sexta-feira - dia em que a moça 
tinha de tomar a medicação, pois seu estado era muito grave.

Eu me solidarizei com aquele pai e o seu drama - também 
tenho filhos, não era preciso fazer muito esforço para enten-
der o que ele estava passando. Assim, mobilizei toda a nossa 
equipe, chamando meus colegas da capital, e solicitamos uma 
liberação de emergência à supervisora, que atendeu o nosso 
pedido na mesma hora. A seguir, liguei para a colega Tatiana 
Guma, que é do setor de Compras e está sempre disponível 
para nos ajudar a buscarmos o modo mais fácil de conseguir-
mos os medicamentos de alto custo. Claro que toda a equipe 
se envolveu naquela ação, todos correndo contra o tempo para 
que efetivássemos o pedido o mais rápido possível. E assim, 
no dia seguinte, tínhamos na loja o produto pronto para ser 
entregue ao nosso cliente. 

Ah, eu estava tão feliz por ter conseguido a medicação 
para a minha cliente, tão feliz por poder ajudar aquela família 
cujo o dia a dia eu acompanhava de longe, detrás do balcão da 
Panvel; e então o pai da menina entrou na loja naquela manhã 
de sexta-feira e contou que, lá no cartório onde a liberação do 
dinheiro seria feita, alguém esquecera de autenticar e encami-
nhar um documento para o fórum. O dinheiro não sairia na-
quele dia!

Depois que o pai da menina deixou a loja, guardei o me-
dicamento no cofre e passei o resto do dia arrasada. Foi um 
expediente terrível para mim! Afinal, estava em minhas mãos o 
medicamento que poderia ajudar a salvar a vida de uma jovem.

A liberação judicial demorou ainda alguns dias; mas, 
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na quinta-feira seguinte, eles puderam retirar a medicação. 
Porém, a moça precisou ser hospitalizada porque seu esta-
do tinha tido uma piora.

Acompanhei a luta daquela família com muito carinho 
- o pai comprou o medicamento ainda por mais dois meses. 
Depois, não veio mais à farmácia e soubemos que sua filha 
tinha falecido. Ficamos todos muito tristes. 

Infelizmente, nem todas as histórias têm final feliz. 
Mas aqui, na Panvel, nós não empilhamos vidas como 

quem empilha papéis em um cartório ou repartição públi-
ca. Nós lutamos pelos nossos clientes, travamos as suas ba-
talhas junto com eles e não esmorecemos por pouco. Sem-
pre que alguém entra na minha filial, eu movo céus e terra 
para ajudar a resolver os seus problemas de saúde - assim 
como fiz, naquela vez, com aquele pai e a sua filha.

“Estou na Panvel de Rio Pardo (RS) 
desde 2004. Entrei como Farmacêutica 
responsável, logo que saí da faculdade 
e sem nenhuma experiência. Hoje, 
sou Gerente Farmacêutica, graças 
às oportunidades de treinamentos 
e crescimento que a empresa 
proporciona. Tenho muito orgulho de 
fazer parte dessa grande empresa.”

Cecília Eisenhardt
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História enviada por Pedro Remonatto, 
colaborador do Lifar.

Eu trabalho no Laboratório Lifar há quase quatro anos, 
e atuo na área de marketing. Faz tempo, eu vim de Erechim 
para a capital, mas meus pais ficaram morando lá. Como 
as duas cidades se separam por uma boa distância, infeliz-
mente, nem sempre consigo vê-los com a frequência que 
eu gostaria, mas tento fazer-me presente de todas as formas 
possíveis.

No último Dia das Mães, agora em 2017, dei-me con-
ta de que, em função de um compromisso assumido an-
teriormente, eu não poderia ir até Erechim dar um abraço 
na minha mãe. Claro que a avisei com antecedência, e ela, 
como sempre, compreendeu. Porém, fiquei quebrando a 
cabeça em busca de uma forma de estar com ela naquela 
data tão especial. Então, na quinta-feira anterior ao Dia 
das Mães, resolvi fazer uma surpresa para dona Maria 
Inês, minha mãe.
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Ela sempre foi muito fã dos produtos da Panvel, mas 
não conhecia os lançamentos do Lifar que estávamos colo-
cando nas lojas, tanto que tinha comentado comigo sobre a 
sua grande curiosidade para experimentar a linha Hair The-
rapy Liso Perfeito - como todas as mulheres, a minha mãe 
também vive querendo deixar seus cabelos mais bonitos.

No último Natal, estando eu em Erechim, conheci o 
Leandro, gerente da filial na cidade. Lembro que ele dera 
uma entrevista na rádio local, divulgando os kits natalinos 
e, quando fui à sua loja, mostrou-me o áudio do programa 
e acabamos trocando nossos whatsapps. Pois bem, decidi-
do a surpreender a minha mãe, procurei o Leandro e ex-
pliquei-lhe a minha necessidade. Também disse que queria 
comprar o meu presente ajudando a meta de vendas da sua 
loja, e até perguntei se eles poderiam entregar a surpresa na 
casa dos meus pais. Claro que eu desejava que o presente 
chegasse com uma embalagem especial para deixar dona 
Maria Inês bem contente - não queria que fosse uma entre-
ga comum, destas que seguem junto com a nota fiscal.

O Leandro me ajudou em tudo! Combinamos que eu 
faria o meu pedido pelo site e que, inserindo o endereço 
da minha mãe em Erechim, ele iria atendê-lo pessoalmente. 
Assim, fiz o pedido, comprei um Kit Mães e um conjunto 
Hair Therapy, depois confirmei se o mesmo tinha chegado 
na loja de Erechim. 

O pessoal da loja separou os produtos que eu escolhi e 
montou uma sacolinha toda caprichada, colocaram até um 
recado especial na tag, como se eu mesmo o tivesse escrito! 
Tiveram, inclusive, o cuidado de enviar algumas fotos da 
embalagem para ver se ela me agradava. Foram todos muito 
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atenciosos, a equipe inteira tomando cuidado para que mi-
nha mãe recebesse a sua lembrança e ficasse feliz pelo seu dia.

Então, liguei para dona Maria Inês, pois precisava acer-
tar com o Leandro um horário em que ela estivesse em casa 
para receber a encomenda surpresa. E lá se foram eles fazer 
a entrega!

Minha mãe adorou todos os produtos e, mais ainda, o 
carinho do presente a distância. E os meus colegas lá da 
Panvel de Erechim salvaram o nosso Dia das Mães, propor-
cionando-me muito mais do que um simples atender - eles 
todos agiram como filhos num cuidado amoroso com cada 
detalhe do meu presente, desde a embalagem até a entrega 
no horário marcado. Eles representaram, naquele momen-
to, meu amor e minha atenção para com a minha mãe quan-
do eu não podia estar presente. Graças a tudo isso, meu 
amor materializou-se na porta da dona Maria Inês numa 
tarde de sábado, e ela amanheceu feliz e cheirosa naquele 
Dia das Mães.

“Estou no Lifar há quase quatro 
anos, onde trabalho no crescimento de 
diversas marcas e linhas de produtos. 
O Grupo Dimed também proporciona 
o meu crescimento profissional, pois 
desenvolvo novos trabalhos e ideias. É 
gratificante crescer com a empresa.” 

Pedro Remonatto
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História contada por Alexandre Arnold, Alvaro Azevedo, 
Carolina Monteiro, Isabel Bertolucci e Roberto Sartori, 
colaboradores de diversas áreas do Grupo Dimed.

No dia 14 de abril de 2016, em torno das 6:30 da ma-
nhã, um problema na fiação elétrica deu início a um incên-
dio no centro de distribuição de São José, Santa Catarina, 
o segundo maior dos três CDs da Dimed, responsável por 
100% da distribuição nos Estados de Santa Catarina e Para-
ná, atendendo, naquela época, um total de 80 lojas.

Em pouco tempo, as chamas ganharam uma fúria in-
controlável, espalhando-se por todo o imenso depósito e er-
guendo uma assustadora coluna de fumaça que podia ser vista 
em toda a Florianópolis, e cujos desdobramentos fecharam o 
trânsito da BR-101. Os bombeiros tiveram muito trabalho e 
foi preciso conter as chamas para que elas não se alastrassem 
pelo entorno.

A notícia do incêndio desabou como uma pedra sobre 
todos os colaboradores da empresa. Naquela manhã, Isabel 
Bertolucci dirigia-se para o trabalho, quando a colega do setor 
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de Compras, Carolina Monteiro, chamou-a no celular:
- Isabel, está pegando fogo em Santa Catarina!
- Mas o que aconteceu? - perguntou Isabel. - Qual foi 

o problema?
E a voz do outro lado da linha repetiu:
- É fogo mesmo, Isabel! Fogo! Não é figura de lingua-

gem. Um incêndio enorme está destruindo o CD de São 
José.

Perplexa, Isabel acelerou o carro, era mais do que ur-
gente chegar ao trabalho naquele dia. Como ela, muitos ou-
tros colaboradores da Dimed acorriam à sede de Eldorado 
do Sul, todos abismados com o incêndio, preocupados com 
as possíveis vítimas, mas ainda sem entender o tamanho do 
impacto que aquele incidente poderia ter na vida da em-
presa.

Na Dimed, todos reuniam-se em busca de mais infor-
mações. A primeira grande angústia coletiva era o bem-es-
tar dos colegas: havia alguém no CD durante o incêndio? 
Por sorte, às 6:30 da manhã, o local ainda estava vazio - em-
bora o centro de distribuição trabalhe num horário mui-
to amplo, ainda não havia funcionários por lá, portanto, o 
incêndio não fizera vítimas. Mas a tragédia derrubava, de 
um momento para outro, um dos pontos cruciais da em-
presa. Responsável por 20% do abastecimento da Dimed, 
o CD de São José tinha sido completamente destruído 
pelas chamas. Além disso, naquele dia, ele estava com o 
seu estoque máximo, pois o governo recém autorizara um 
aumento dos medicamentos, e a Dimed reforçara seus es-
toques para se precaver. Os produtos e o prédio estavam 
segurados, mas como a empresa atuaria para resolver o 
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problema emergencial? A Dimed perdia o seu segundo 
maior CD e era preciso achar uma forma de atender, com 
a maior urgência possível, todas as filiais de Santa Catari-
na e do Paraná.

A empresa não tinha um plano de recuperação de de-
sastre. Imediatamente, criou-se uma força tarefa para re-
solver o enorme problema: era preciso atender às 80 lojas 
afetadas, recomprar os medicamentos perdidos, enviá-los 
de Eldorado até Santa Catarina e Paraná, reorganizar o CD 
de Eldorado de forma a substituir as funções do CD quei-
mado - aumentando em 70 mil itens a sua produção diária 
-, tudo isso no menor tempo possível. 

Alexandre Arnold conta que uma troca de CD, com 
todas as necessidades tecnológicas, logísticas e fiscais, 
pode ser feita sem atropelos num período de três a quatro 
semanas. Naquela quinta-feira, 14 de abril de 2016, todos 
os colaboradores da Dimed uniram-se, montaram uma sala 
de guerra no térreo da sede em Eldorado do Sul, e ali plane-
jaram a estratégia geral que os faria, em menos de 24 horas, 
num encadeamento humano e tecnológico sem preceden-
tes na história da empresa, entregar os primeiros medica-
mentos às lojas de Santa Catarina na sexta-feira, 15 de abril. 
No Paraná, os primeiros caminhões de medicamentos che-
gariam no sábado, 16 de abril.

Foi um trabalho em equipe, uma união de pessoas e 
de capacidades – Varejo, Fiscal, Logística, Compras, TI e 
tantas outras áreas da empresa trabalharam com desespero 
e amor para que nenhuma loja ficasse sem produtos, para 
que nenhuma família ficasse sem seus medicamentos, para 
que cada funcionário de cada loja pudesse garantir aos seus 
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clientes a perfeita continuidade do atendimento.
O setor de Compras precisou reabastecer o estoque 

queimado em tempo recorde, renegociar títulos, ajustar 
todo o sistema de reposição de mercadorias; a Logística 
conseguiu um galpão extra e organizou os funcionários do 
CD Eldorado para trabalhar com a mercadoria que chega-
va; o TI teve que fazer milagres para criar uma rotina susten-
tável, e o Fiscal, apesar de toda as dificuldades, conseguiu 
emitir suas primeiras notas para as lojas de Santa Catarina 
apenas 15 horas depois que as chamas começaram a arder 
em São José.

Quando as primeiras mercadorias chegaram nas filiais 
catarinenses, a emoção dos envolvidos foi indescritível. A 
empresa sofrera um revés sem precedentes, um verdadeiro 
ataque cardíaco - mas todo o espanto e perplexidade trans-
formaram-se em reação, e o evento mais duro do Grupo 
Dimed, hoje pode ser lembrado por todos com muito orgu-
lho, até mesmo com emoção. A união foi interna e externa: 
fornecedores deram o seu máximo para cumprir prazos, e 
até competidores ofereceram à Dimed espaço dentro dos 
seus próprios CDs - o que não foi preciso. 

O CD de São José, hoje, não existe mais, e as suas 
funções foram absorvidas definitivamente por Eldorado 
do Sul. Com o fechamento do centro de São José, o RH 
da empresa atuou na recolocação daqueles funcionários 
obsoletos no mercado de trabalho catarinense. O prejuízo 
financeiro da queimada finalmente foi recuperado com o 
pagamento do seguro. Nenhuma filial ficou desabastecida 
graças ao trabalho feito por todas as áreas naquela operação 
de guerra sem antecedentes dentro da história da Dimed. 
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E todos saíram fortalecidos do evento, todos saíram mais 
unidos, mais irmãos e mais corajosos.

Em 50 anos de vida, aprende-se muitas lições. O in-
cêndio em São José talvez tenha sido a maior de todas elas, 
a mais inesperada, aquela que envolveu a equipe como um 
todo.

Naquele ano de 2016, o mote anual, o slogan das ações 
internas da empresa era #2016 é com a gente. E nada nunca 
foi tão verdadeiro.

É pra fazer milagre? É com a gente.

“Estou na empresa há três anos. Entrei 
e continuo como Gerente Executivo 
de TI do Grupo, trabalhando em 
nossa sede em Eldorado do Sul (RS). 
Me sinto privilegiado e honrado em 
participar de uma pequena parte desses 
50 anos, nesta empresa que significa 
pra mim trabalhar com prazer e para 
o bem de outras pessoas, sejam meus 
colegas ou nossos clientes.”

Alexandre Arnold
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“Estou na empresa há 18 anos, e 
comecei como Motorista no CD POA, 
atuando hoje como Supervisor de 
Logística em Eldorado do Sul (RS). 
O Grupo Dimed significa, para mim, 
uma oportunidade de aprendizado e 
desenvolvimento. É um privilégio poder 
fazer parte desses 50 anos de história.”

“Estou na empresa há 13 anos, e 
iniciei minha carreira no Grupo 
como estagiária do Setor de Vendas 
do Atacado. Nessa minha trajetória, 
passei pelos setores de Compras, 
Trade Marketing e, hoje, sou Gerente 
da Gestão de Estoques. O Grupo 
Dimed contribuiu muito no meu 
desenvolvimento profissional. Tenho 
orgulho de fazer parte desses 50 anos!”

Alvaro Azevedo

Carolina Monteiro
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“Comecei na empresa como Balconista 
em uma filial, depois passei pelas 
áreas de TI e Contabilidade, até 
chegar à Supervisão Administrativa 
da Panvel. Estou na empresa há 21 
anos, e a minha história profissional 
e de vida se confundem com a minha 
história dentro do Grupo Dimed. 
Estou muito feliz por fazer parte desta 
comemoração”. 

“Ingressei no Grupo Dimed há 16 anos, 
como Analista Fiscal, compartilhando 
o local de trabalho com profissionais 
capazes e dedicados que contribuíram 
imensamente para que eu crescesse 
profissional e, sobretudo, pessoalmente. 
Hoje, como Especialista Fiscal, tenho 
o privilégio de dizer que faço parte da 
história de 50 anos do Grupo Dimed.”

Isabel Bertolucci

Roberto Sartori
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História enviada por Jonatan Idalencio, 
colaborador da Panvel.

Foi no ano passado que esta história aconteceu, mas 
lembro daquele dia como se fosse hoje. Eu trabalhava na 
filial 99, na época, a única de Esteio - hoje temos duas lojas 
na cidade.

Estava no balcão tirando a alteração diária - a relação 
de medicamentos cujos preços alteram todo dia -, quando 
uma senhorinha de cabelos grisalhos, com cara daquelas 
vovós de filmes e com cheirinho de infância, se dirigiu a 
mim, entregando-me a sua lista de medicamentos. 

Ela contou-me que fizera uma cirurgia recentemente 
e que ainda sentia muitas dores. Alguma coisa nela mexeu 
comigo - para uma pessoa que, como eu, já perdeu toda a 
família, pode parecer normal apegar-se a alguém assim de 
súbito; mas eu realmente fiquei emocionado com a aparên-
cia doce daquela senhora. Confesso que sempre fui assim, 
sempre me doei para os outros, e aquela vovó queixando-se 
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de dores ali no balcão seria mais uma cliente pela qual eu 
haveria de fazer o meu melhor.

Convidei-a então para sentar-se, ofereci-lhe um chá e 
disse que iria separar seus medicamentos. Enquanto isso, 
ela deveria ficar ali quietinha para não se cansar mais, eu 
retornaria em breve.

Voltei com a sua medicação separada num cesto e 
guiei-a até o nosso caixa para que ela pudesse efetuar o seu 
pagamento. Enquanto caminhávamos, a vovó contou-me 
que era muito sozinha na velhice, que ninguém a havia vi-
sitado no hospital após a sua cirurgia e que fizera um tra-
tamento muito difícil, pois a doença que ela tinha era um 
câncer. 

Bem, eu vivera momentos assim com a minha própria 
mãe e sabia exatamente o que aquela senhora tinha passa-
do - as memórias todas até paralisaram-me por um instante. 
Quando chegamos ao caixa, desejei-lhe uma boa recupera-
ção, dizendo que estaria sempre ali na loja caso ela necessi-
tasse de alguma coisa e que toda a equipe da Panvel estava 
à sua disposição.

Deixei seus medicamentos no guichê enquanto meu 
colega fazia a soma total da compra. Quando lhe informa-
ram o valor, a senhorinha arregalou seus olhos tristes, di-
zendo que não possuía dinheiro suficiente para o pagamen-
to e que levaria apenas os remédios da farmácia popular.

Naquele momento, eu não me aguentei. Interrompi 
o atendimento e perguntei à vovó se ela precisava de to-
dos aqueles medicamentos. Algo dentro de mim tinha-me 
impelido a esse gesto, e era uma vontade louca de ajudar 
aquela senhorinha doente. Ela respondeu-me que sim, que 



85

precisava de todos os medicamentos da lista, mas simples-
mente não tinha todo o dinheiro.

Então, sem pensar duas vezes, tirei a minha carteira do 
bolso e, com a quantia que eu separara para pagar minha 
conta de luz na hora do almoço, quitei os medicamentos 
da cliente. Ela agradeceu-me bastante, garantindo que vol-
taria para me devolver cada real. Nunca mais hei de vê-la, 
eu pensava comigo; mas, mesmo assim, achava que ajudá-la 
era o certo a fazer naquele momento, e o fiz.

- Quando a senhora puder, volta e me paga. Eu me cha-
mo Jonhy - disse. E mostrei-lhe o meu crachá.

- Eu voltarei sim - ela garantiu com aquela sua vozinha 
frágil.

Nos despedimos ali.
A vovó saiu da farmácia e meus colegas todos vieram 

falar comigo. Um deles disse que a senhora tinha entrado 
num carrão estacionado lá fora, outro alertou-me que a ci-
dade grande não era igual ao interior, que aqui havia golpes 
e golpistas de todas as idades e aparências. 

- Você nunca mais verá esse dinheiro - sentenciou um 
terceiro colega, com pesar.

Fiquei triste naquela hora, mas alguma coisa dentro 
de mim garantia que eu fizera o certo. Poderia não ser um 
golpe, a pobre senhora precisava dos medicamentos todos. 
Lembrei-me da minha mãe, suspirei fundo e tentei não 
pensar mais naquele assunto, concentrando-me outra vez 
nos meus afazeres cotidianos. Eu arranjaria o dinheiro para 
pagar a minha conta de luz e tudo terminaria bem; e então 
o dia correu até o final do expediente, e voltei para casa sem 
pensar mais na vovó.
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Passado algum tempo, apareceu na loja uma moça pe-
dindo para falar comigo. Eu estava arrumando o estoque 
quando um colega me chamou. 

Desci até a loja, e a moça estava lá.
- Você é o Jonhy? - ela perguntou.
Respondi que sim, eu poderia ajudá-la em alguma coi-

sa especial?
- Já ajudou - disse a moça com voz embargada, e pu-

xou-me para um abraço apertado. 
Foi uma das coisas mais inesperadas que me acontece-

ram. Então, ao final daquele abraço, ela tirou do bolso do 
seu casaco um pequeno maço de notas e estendeu-o para 
mim:

- Muito obrigada, Jonhy. Você pagou os medicamentos 
da minha sogra há alguns dias. Meu marido e eu estávamos 
viajando, e você foi muito generoso ao ajudá-la!

Fiquei surpreso e emocionado e, claro, chorei bem ali 
no meio da loja. Respondi que eu aprendera bem cedo que 
todos nós deveríamos fazer a diferença na vida dos outros. 
Aquele era o meu jeito de ser e eu não mudaria jamais.

Olhando-me com um sorriso no rosto, ela me agradeceu 
uma vez mais e contou que a sua sogra estava internada nova-
mente, mas que seu quadro era estável. Depois, despediu-se 
e foi embora.

Eu fiquei algum tempo parado ali no meio da loja com o 
dinheiro na mão, pensando em tudo o que tinha acontecido. 
Meus colegas, entre emocionados e brincalhões, mexiam co-
migo, chamando-me de bom samaritano.

Mas, por mais que a Panvel seja uma empresa de varejo 
e que tenha uma meta de vendas a cumprir, nós trabalhamos 
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aqui sob o slogan “Panvel, você sempre bem”. Eu não me es-
queço disso nunca e costumo agir cotidianamente com o in-
tuito de ajudar os meus clientes a ficarem bem, sanando, na 
medida do possível, as suas dores e incômodos. 

O caso daquela senhora tão sofrida e frágil tinha sido 
assim - eu não fizera apenas o possível, eu fizera o meu me-
lhor: cedendo meu dinheiro para ajudá-la naquele momen-
to difícil, eu segui meu coração. Porque ajudar os outros 
ajuda a nós mesmos, é gratificante demais. 

Estou fechando meu primeiro ano de empresa, e a Pan-
vel tornou-se uma espécie de lar para mim. Quem entrar 
aqui na loja, eu trato e tratarei sempre como se fosse um 
membro da minha família.

“Completei um ano de empresa 
em setembro de 2017. Iniciei como 
Assistente de Atendimento em Esteio e, 
hoje, trabalho na filial 174 de Canoas 
(RS). O Grupo Dimed é, para mim, a 
oportunidade de recomeço. Gratidão 
por poder fazer parte desses 50 anos de 
história.”

Jonatan Idalencio
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História enviada por Michele dos Santos, 
colaboradora da Panvel.

Aplicar medicamentos fazia parte da minha rotina na fi-
lial 428 da Panvel, que fica no bairro Estreito, região continen-
tal de Florianópolis. Aquele dia, quando me chamaram para 
mais uma aplicação, encontrei na loja uma família apreensiva: 
uma menina de lindos olhos azuis e cabelos compridos estava 
abraçada à sua mãe; ao lado, o pai tinha um semblante bastante 
tenso.

Eu sempre tive muito jeito com as crianças, então, ao 
aproximar-me deles, abri o meu melhor sorriso e, como de 
praxe, quis saber como poderia ajudá-los.

O homem deu um passo à frente:
-Você é a Michele? A farmacêutica que faz aplicações em 

crianças? Na clínica onde tratamos a minha filha, eles disseram 
que viéssemos aqui procurar por você.

Com o mesmo sorriso de sempre, indaguei qual era o tipo 
de aplicação que eu deveria fazer. O pai explicou-me que sua 
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filha tinha problemas de crescimento e puberdade precoce, e 
que, por isso, ela vinha fazendo uso de um medicamento inje-
tável.

- Mas as aplicações anteriores foram traumatizantes para 
ela. Aliás, para todos nós - disse ele.

Olhei a linda menina e vi, no fundo dos seus olhos, aquele 
medo que já era meu velho conhecido. 

Então, com muito carinho, levei o pai e a garota à sala de 
procedimentos, preparando o remédio conforme as instru-
ções que eu já conhecia. Enquanto a menina - que se chamava 
Luiza - esperava no colo do pai, pois a mãe preferia aguardar na 
loja, o homem intervia a todo instante, pedindo que eu cuidas-
se a diluição, que cuidasse a agulha, e isso e mais aquilo. 

Aquele pai angustiado já deveria ter lido a bula do remé-
dio uma meia centena de vezes! Eu só sorria para ele e, em 
pouco tempo, preparei a medicação.

Deixei o homem de lado e me concentrei na menina. 
Chegando bem perto dela, ajoelhei-me para que meus olhos 
ficassem à altura dos seus e disse:

- Luiza, você já sabe que o meu nome é Michele, não é? 
Olha, você pode ficar tranquila, eu já fiz esta mesma injeção 
em diversas garotas. - Então, pisquei-lhe o olho: - Mas nenhu-
ma era tão bonita quanto você. Estou bem segura do que pre-
cisa ser feito e vai dar tudo certo, ok?

Luiza perguntou apenas, num fio de voz:
- Vai doer?
Respondi com sinceridade: iria doer um pouco, mas o pa-

pai estaria ao lado dela, abraçando-a com força.
- E, se doer muito, você abraça mais forte o seu pai, com-

binado?
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- Combinado - ela disse.
Então, eu apliquei-lhe a medicação. Deu tudo certo, 

e Luiza não chorou. Ao final, abrimos a porta, lá estava a 
mãe, toda ansiosa e espantada com aquele silêncio. Quan-
do saí com a menina, a mãe olhou-me tão fundo, um olhar 
de tamanho agradecimento, um olhar que somente as mães 
sabem dar... 

Aquilo me emocionou. 
Despedi-me deles, combinando que voltariam à loja 

quando precisassem. 
Aquele tipo de tratamento era bem longo. Assim, por 

vários meses, recebemos na filial 428 a Luiza e a sua famí-
lia. Com o tempo, a mãe também animava-se a presenciar 
a aplicação, e ambos os pais revezavam-se para dar apoio à 
menina. Tudo corria bem e Luiza já era minha amiga.

Um dia, porém, fui transferida para a filial 332, que fica 
na cidade de São José, na Grande Florianópolis. Nessa nova 
loja, não se faziam aplicações.

Mas, certo dia, recebo uma ligação do pai da Luiza. Ele 
soubera da minha transferência e queria marcar uma visita 
para que eu fizesse nova aplicação na sua filha. Expliquei-
-lhe que, ali onde eu estava, aquele tipo de serviço não era 
possível. Disse-lhe que na filial 432 havia outros profissio-
nais plenamente capacitados para aplicarem a medicação 
na Luiza e tudo iria correr bem. Mas o homem desligou 
contrariado.

Dias depois, foi a vez da mãe da Luiza telefonar. Senti 
pena deles, mas onde eu trabalhava era impossível fazer 
aquele procedimento. A mãe da menina acabou enten-
dendo a situação. Porém, no dia seguinte, o pai da Luiza 
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apareceu pessoalmente na minha nova filial. Luiza preci-
sava de mim e ele estava disposto a pagar para que eu me 
deslocasse até a residência da família, a fim de fazer lá a 
aplicação do medicamento. Enquanto ele falava e insis-
tia, pensei no meu próprio menino. Se aquilo fosse com o 
meu filho, Pedro, eu teria agido exatamente como aquele 
pai e aquela mãe, eu teria insistido, teria lutado pelo seu 
conforto e segurança.

Então, sugeri:
- Vamos fazer assim: amanhã cedo, irei até a loja onde 

eu trabalhava e farei lá a aplicação da Luiza. Fica bem para 
vocês? Vou conversar com o gerente da filial 432 e acertar 
tudo.

O pai, que era sempre meio ranzinza, abraçou-me cheio 
de euforia, de gratidão, e disse:

- Você é muito gentil. Faremos isso amanhã. Mas fique 
tranquila, procurarei um novo profissional para as próximas 
aplicações da Luiza.

E assim, no dia seguinte, fiz a minha última aplicação em 
Luiza. Eu acompanhava-a havia muito tempo, e a menina as-
sustada do nosso primeiro encontro era já uma mocinha cheia 
de coragem, cada dia mais bonita. Ao final do procedimento, 
nos despedimos e corri para a minha nova filial, pois eu preci-
sava assumir meu posto por lá.

Achei que nossa história terminava por ali, mas não... 
Meses mais tarde, em meados de 2016, no meio de um 

expediente, Luiza e sua família chegaram lá na loja. Tinham 
vindo contar-me que seu tratamento finalmente terminara. 

Luiza trazia uma linda orquídea nos braços e entre-
gou-a para mim com um sorriso radiante. Toda a família 
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encheu-me de abraços e de agradecimentos; pois, segundo 
eles, eu fora fundamental no sucesso do tratamento.

Eu ainda tenho lá em casa a orquídea que ganhei da 
Luiza e ela floresce sempre, enchendo de alegria a minha 
sala - quando vejo as suas flores, recordo daquela menina 
de olhos azuis, e também das muitas outras crianças que 
eu ajudei a vencer a dor e a superar seus desafios pessoais. 
Luiza representa, aqui nesta história e no meu passado, um 
pouquinho de todas essas crianças que cuidei - e sei que o 
reconhecimento delas é o mais puro e incondicional que 
pode existir neste mundo.

Um dia, um pediatra de renomada clínica da cidade li-
gou para mim. Ele queria saber o que eu fazia para deixar as 
crianças tão tranquilas durante uma aplicação, eu colocava 
alguma coisa no medicamento, algo para dor? Respondi-
-lhe que, além do meu conhecimento técnico e da minha 
segurança e paciência, a única coisa que eu colocava em 
cada procedimento era apenas o meu amor.

- O amor pelo que eu faço é aquilo que me move - eu 
respondi.

Do outro lado da linha, ele ofereceu-me um emprego 
na sua clínica.

Agradeci o contato e o seu reconhecimento, mas ex-
pliquei que estava muito feliz na minha empresa. O mais 
gratificante era mesmo saber que as crianças falavam bem 
de mim para ele, que as crianças não me esqueciam. Sobre 
a mesa, enquanto eu falava ao telefone, lá estava a orquídea 
que Luiza me dera. 

Amor, pensei comigo, amor e dedicação - esta é a recei-
ta para fazer diferença na vida de uma criança.
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“Em toda a minha trajetória de 13 
anos no Grupo, aprendi, reaprendi 
e ensinei. Escolho servir a empresa, 
minha equipe e nossos clientes. 
Atualmente, sou Gerente Farmacêutica 
em São José (SC). O sentimento 
que define o que sinto pelo Grupo é 
gratidão, por ser protagonista desta 
bela história!”

Michele dos Santos
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História enviada por Flávia Haisser, 
colaboradora da Panvel.

Eu estou na empresa há cinco anos e meio, e hoje atuo 
como promotora na área do Litoral do Rio Grande do Sul. 
Mas a história que eu jamais esqueci, aquela que resume 
a minha experiência nesta empresa, aconteceu no período 
em que eu era Consultora de Beleza Plena na filial 340 da 
cidade de Osório. Foi um fato que me tocou profundamen-
te e do qual eu lembro em todos, absolutamente todos os 
atendimentos que faço.

Era um dia tradicional de trabalho lá na nossa filial 
340, e eu estava realizando uma demonstração de dermo-
cosméticos e maquiagens da Panvel para algumas clientes 
interessadas.

Então aquela mulher entrou na loja.
Não havia nada de especial na sua aparência: deveria 

estar pela casa dos 50 anos, era morena, magra. Ela andou 
um pouco pela loja e então, meio tímida, aproximou-se de 
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onde eu estava. Perguntei-lhe se gostaria de participar da 
ação, eu recém-terminara de maquiar uma cliente. Ela pa-
receu em dúvida por um momento e, então, sentou-se na 
minha cadeira com um sorrisinho no rosto, dizendo que 
passara ali na Panvel por acaso, pois acabara de sair do seu 
dentista, que ficava ali pertinho.

Comecei a aplicar-lhe alguns cosméticos, explicando o 
que combinava com seu tom de pele e de cabelo. Ela ouvia-
-me atentamente e, aos poucos, apesar da sua evidente ti-
midez, pude perceber que estava feliz. Ela contou-me que 
tinha acabado de fazer a sua carteira de motorista e que 
comprara um carro, seu primeiro carro! Aquilo me tocou: 
ver uma mulher como ela, já com mais de 50 anos, bata-
lhando pela vida e se renovando, aprendendo a dirigir, era 
muito bonito. Desejei-lhe sorte com o carro novo e ela me 
agradeceu.

Então, segui com a maquiagem e, quando terminei a 
aplicação e mostrei a ela a sua própria imagem no espelho, 
aconteceu uma coisa surpreendente! 

A cliente ficou muito emocionada, dava para ver 
que mal continha as lágrimas, olhando-se no espelho da 
loja como se tivesse ganhado um presente muito espe-
cial. Não sei dizer o quão genuína foi a sua euforia, mas 
vi aquela mulher comum, sentada na cadeira da nossa fi-
lial num dia qualquer de semana, iluminar-se por dentro 
de pura emoção.

Ela levantou-se da cadeira e, olhando-me nos olhos, disse:
- Você não tem ideia do que fez por mim hoje! - e me 

abraçou com força.
Naquele momento, eu me senti muito dentro da 
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missão da nossa empresa: proporcionar saúde e bem-es-
tar às pessoas. Com uma simples aplicação de maquia-
gem, eu tinha deixado aquela senhora tão feliz! E perce-
bi, ali em frente a ela, que o que eu fizera era exatamente 
aquilo que nós nos propúnhamos a fazer todos os dias 
nas lojas da Panvel.

Ficamos ali, as duas emocionadas - cada uma pelos 
seus próprios motivos. Mas o mais incrível foi que, depois 
daquele abraço, a cliente começou a contar-me da sua vida: 
disse que tinha saído de um casamento de mais de duas dé-
cadas, e que aquela relação conjugal a colocara entre os nú-
meros da triste estatística de violência contra a mulher, pois 
ela era constantemente agredida pelo seu ex-companheiro 
e tinha tomado surras tão violentas, que ainda estava ten-
tando deixar as suas marcas para trás.

- Eu passei por aqui casualmente - ela falou. - Meu den-
tista é bem pertinho e fui fazer uma revisão, pois acabei de 
colocar o último implante dos cinco dentes que perdi apa-
nhando do meu ex-companheiro.

Ela sorriu para mim, eu vi seu sorriso - um sorriso que 
era novo, ela tinha acabado de ganhar! - e entendi a emoção 
que ela sentia.

Ali na minha frente estava ela. E era uma mulher co-
meçando uma vida nova aos 50 anos, deixando para trás 
a violência e a humilhação. Com a maquiagem que eu lhe 
aplicara, com seus dentes novos, ela estava redescobrindo-
-se e redescobrindo a beleza de viver. E eu, como instru-
mento do meu trabalho, a ajudara a sentir-se mais plena!

No meu contato com aquela cliente, tenho certeza 
de que realizei a missão maior de todos nós aqui nesta 
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empresa. Ajudei-a a sentir-se bem, ajudei-a a sentir-se 
bonita. Aquilo foi muito marcante para mim, e acho que 
para a cliente também - pois ela acabou adquirindo to-
dos os produtos que eu lhe aplicara. Mas, acima de qual-
quer valor que aquela venda tenha me proporcionado, 
a experiência que eu vivi naquele dia foi, para mim, a 
essência do meu trabalho de consultora de Beleza Plena, 
a essência do que buscamos aqui, todos nós, no dia a dia 
na Panvel.

“Faço parte do Grupo há seis 
anos. Comecei como Auxiliar de 
Atendimento numa vaga temporária 
e me apaixonei pela empresa, 
atuando hoje como Promotora de 
Vendas da Área 13. O Grupo Dimed 
significa, para mim, um exemplo de 
empreendedorismo e a certeza de que 
com, foco e determinação, os sonhos são 
possíveis. Fazer parte dessa história é 
motivo de muito orgulho.”

Flávia Haisser
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