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O QUE FAZEMOS

VISÃO
Com inovação tecnológica, transformar 
as organizações e melhorar a vida das pessoas.

MISSÃO
Liderar a transformação digital, com foco 
nas pessoas e no bem-estar da sociedade global.

VALORES
Superação | Inovação | Ética | Sustentabilidade

Glintt Porto4



Espaço Beloura

Com mais de 20 anos de experiência, somos uma empresa de referência 

na Península Ibérica em Consultoria e Serviços Tecnológicos. A nossa 

missão é liderar a transformação digital, com o foco nas pessoas 

e no bem-estar da sociedade global. Acreditamos que é através 

da inovação tecnológica que continuaremos a transformar 

as organizações e a ajudá-las no cumprimento dos seus objetivos 

de negócio, como também a melhorar a vida das pessoas. 

Somos líderes ibéricos no mercado da Saúde. Conseguimos oferecer 

aos nossos clientes um conjunto diversificado de soluções para Hospitais, 

Clínicas e Farmácias. Mais de 430 Hospitais, 600 Clínicas 

e 14 000 Farmácias em Portugal e Espanha sabem que podem contar 

com as nossas soluções.
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Ponto Pausa Beloura

O segmento de Farmácia Comunitária também conta connosco para 

a entrega de uma oferta completa de serviços, que engloba Software, 

Consultoria, Conceção e Projeção de Espaço de Lojas, Automação, 

Infraestruturas e Consumíveis. Orgulhamo-nos de construir o Futuro 

das Farmácias numa parceria próxima e com uma visão 360º.

Outro dos nossos pilares é a Consultoria Tecnológica onde, através 

da nossa marca Nexllence , promovemos a adoção e o desenvolvimento 

de soluções baseadas em tecnologias e infraestruturas emergentes, 

para organizações de média e grande dimensão e em vários setores 

de atividade.
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PRINCIPAIS INDICADORES

≈ 930 Pessoas Portugal
≈ 220 Pessoas Espanha

ESCRITÓRIOS em Lisboa | Porto | Coimbra 
| Bragança | Açores | Madrid | Barcelona 
| Valência | San Sebastián | Dénia | Huelva

5 CENTROS DE EXCELÊNCIA EM I&D DE SOFTWARE
Lisboa | Porto | Dénia| Valência | Huelva

Cotada na EURONEXT

PROJETOS em Portugal | Espanha| Benelux | França

VOLUME DE NEGÓCIOS: 102,6 M€
EBITDA: 14,6 M€
RL: 1.604 Mil Euros
Dados 2021
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Espaço Beloura
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Licenciatura
e Mestrado

Ensino 
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20-29 anos
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QUEM SOMOS 
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Ensino 
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8



02. COMO ESTAMOS
ORGANIZADOS

Academia Glintt 20179



ORGANOGRAMA EMPRESARIAL

51%

100%

BS

GI
T

100%ESPAÑA AÇORES

ANGOLA

100%

100%

13,77
%

100%

100% 100%

100%

100% 100% 100% 100%

100%100%
6,957

%
50% 100%

100%

55%

GIT

BS

HS

100%

60%

Vanity Meridian

Aseting Informatica

51%

INFORMÁTICA



NEXLLENCE

CORPORATE SERVICES GROUP

GLINTT SOLUTIONS

Marketing 
Product & 
Innovation

PHARMA 
SOLUTIONS

NEXLLENCE

Digital Transformation

P
R

O
D

U
C

TS
 &

 S
ER

V
IC

ES

Human
Resources

Organizational 
Development

Management 
Control

Economic and 
Financial

PHARMA HEALTHCARE

Corporate 
Marketing & 

Communication

CORPORATE SERVICES GLINTT

EXECUTIVE BOARD

Business 
Performance and 

Risk Analysis

PHARMA HEALTHCARE 

HEALTHCARE 
SOLUTIONS

DMO Group CSO Group

BUSINESS CONSULTING

PHYSICAL DESIGN

EQUIPMENT 
& AUTOMATION

SUPPORT SERVICES

BUSINESS CONSULTING

EQUIPMENT 
& AUTOMATIONP

R
O

D
U

C
TS

 &
 S

ER
V

IC
ES

LUIS COCCO 
(CEO/CFO)

JOÃO PAULO 
CABECINHA

FILIPA FIXE
DARIO BASTOS

MARTINS MIGUEL LANÇA



GENERAL DIRECTOR

SOLUTIONS
COGIFAR TECH
PARCERIA COFARES

OFFICE

PRODUCTS 
& SERVICES

MARKETING
& COMMUNICATION

FINANTIAL DIRECTOR HUMAN RESOURCES

PHARMA 
EQUIPMENTS

PHARMA CONSULTING 
& DIGITAL CHANNELS

SUPPORT SERVICES
& DISTRIBUTION

ORGANOGRAMA ESTRUTURA | ESPANHA

LUIS COCCO 
(CEO/CFO)

JOÃO PAULO 
CABECINHA

FILIPA FIXE
DARIO BASTOS

MARTINS MIGUEL LANÇA



Glintt Porto

03. O QUE FAZEMOS

13



PHARMA PORTUGAL

(CONSULTORIA TECNOLÓGICA)

HEALTHCARE

PHARMA ESPANHA
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Farmácia Alcochete

Para o segmento de Farmácia Comunitária desenvolvemos uma oferta completa 

de serviços, que engloba Soluções Tecnológicas, Consultoria, Conceção e Projeção 

de Espaço de Lojas, Automação, Infraestruturas e Consumíveis. 

Acompanhamos diariamente as Farmácias no seu objetivo de serem uma rede 

de cuidados de saúde de proximidade, ao mesmo tempo que lidam com desafios 

de gestão e de sustentabilidade económico-financeira. É nossa prioridade conceber, 

em conjunto com as Farmácias, espaços de saúde e de bem-estar, onde 

a arquitetura comercial e a rentabilidade coexistem com as novas tecnologias. 

O objetivo é estarmos cada vez mais próximos das Farmácias e continuarmos 

a ser o seu parceiro de negócio, numa ótica de 360º.

Assim, mais do que uma escolha entre o físico e o digital, o desafio é ajudar 

as Farmácias a integrar soluções e a potenciar sinergias. Será essencial adaptar 

o espaço físico para otimizar a experiência de consumo e de como esta se estende 

para o digital, através de uma transformação tecnológica.

Treinamos as nossas equipas para pensar e executar as Farmácias de Hoje, 

tornando-as nas Farmácias do Futuro!

PHARMA PORTUGAL
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VISÃO
Com inovação tecnológica, 
transformar as Farmácias 
e melhorar a vida das pessoas.

MISSÃO
Conceber, em conjunto com as 
Farmácias, espaços de saúde e bem-
estar, onde a arquitetura comercial 
e a as novas tecnologias contribuem 
para a rentabilidade do negócio.

COMPROMISSO
PROXIMIDADE | EFICIÊNCIA | QUALIDADE

280
Colaboradores

35%65%

Equipa pluridisciplinar 

Gestores de Cliente; Consultores 
de Negócio, Gestores de Produto, 
Arquitetos e Designers, Gestores 
de Projeto e Pós-Venda, Técnicos 
de Assistência, Business Support

M €

Farmácia Costa Pinto17



PHARMA PORTUGAL
2021 EM NÚMEROS

Dra. Ana Loureiro 
Farmácia Pedome

+740 Farmácias 

Consultoria “Adjustt”

+2 400 Farmácias

Software Sifarma

+15 000 equipamentos

(de informática) instalados

+300 intervenções 

de obra e novas 
instalações

+26 projetos 

de robótica
ROWA

+1 100 
equipamentos 

instalados
(ex: Cashlogy, 

Balança, g-Counter, 
Termohigrómetro…)
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POSICIONAMENTO OBJETIVOS 2022

POSICIONAR A PROPOSTA GLOBAL – VISÃO 360º
Promover o cross-selling de soluções com vista a aumentar
o footprint de produtos no Mercado.

Potenciar o fator diferencial enquanto única empresa no Mercado 
com capacidade para entregar soluções para todas as necessidades 
tecnológicas e operacionais das Farmácias.

OFERTA 360º
Portfólio alargado de soluções com impacto direto no negócio 
dos nossos clientes – Áreas: Negócio, Projetos, Equipamentos, 
Consumíveis, Software e Hardware e respetivo suporte técnico.

PORTFÓLIO ALINHADO À CUSTOMER JOURNEY 
Soluções pensadas para potenciar a experiência do consumidor 
no espaço da Farmácia, com vista à potenciação da venda 
e profissionalização do serviço farmacêutico.

COMPLEMENTARIDADE DE SOLUÇÕES
Soluções integradas para potenciar a operação, a logística, 
a gestão e a rentabilidade do negócio.
Ex. Obra + Consultoria + Robótica + Equipamentos

INOVAÇÃO
Procura permanente em desafiar o Mercado para novas soluções 
e tendências de mercado.
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LINHAS DE OFERTA

UNIDADES DE NEGÓCIO

BUSINESS CONSULTING CONSULTORIA

PHYSICAL DESIGN PROJETOS

EQUIPMENTS & AUTOMATION EQUIPAMENTOS

SUPPORT SERVICES HARDWARE E ASSISTÊNCIA

PHARMA SOLUTIONS SOFTWARE

Farmácia Guilhufe



UNPLUGGED | BALCÃO MÓVELPHARMA PORTUGAL

SOLUÇÃO:
Trata-se de um posto de trabalho com mobilidade e autonomia, que pode ser 

utilizado em qualquer sítio dentro da loja.

• Balcão de apoio a campanhas

• Definição de fluxos alternativos de circulação

• Balcão para renting em Farmácias com picos sazonais

• Noites de Serviço - Postigo - Balcão mais cockpit alargado

• Ilha para apoio ao livre serviço - criação de nova centralidade dentro 

da zona de atendimento

• Piloto - teste das zonas ideais para novo layout e localização dos balcões fixos

• Apoio temporário ao Gabinete do Utente

• Apoio à entrada de grandes encomendas 

• Farmácias com espaço limitado - alternativa a balcão adicional fixo

• Transferência de posto entre Farmácias do mesmo grupo de acordo 

com a respetiva necessidade

BENEFÍCIO:
• Maior rapidez durante todo o atendimento

• Maior flexibilidade

• Redução do tempo de espera dos utentes

• Proximidade entre utentes e Farmacêuticos torna-se ainda mais estreita

• Atendimento mais personalizado

• Redução de custos, na medida em que a criação de mais postos fica facilitada

• O projeto-piloto vai permitir o aperfeiçoamento do balção, como por exemplo 

com o aumento do tamanho das rodas ou com a colocação de uma pega para 

facilitar ainda mais a deslocação

DESAFIO:
A criação de um balcão móvel surgiu na sequência da evolução e reinvenção 

que tem acompanhado a transformação digital das Farmácias e as novas exigências 

dos consumidores. Associar o conceito de livre serviço ao aconselhamento 

profissional dos Farmacêuticos, sem a barreira física do balcão, que está sempre 

no mesmo sítio e não permite uma maior proximidade e um trabalho em conjunto 

de quem está a prestar aconselhamento e que está preocupado se as necessidades 

dos utentes são preenchidas. Resolver a falta de acompanhamento e movimentação 

da pessoa na Farmácia.

Balcão Móvel muda conceito de atendimento na Farmácia (glintt.com)

CASE STUDY
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VEJA O VÍDEO AQUI

https://youtu.be/QmNsj6vE1f4
https://www.glintt.com/pt/o-que-somos/noticias/Paginas/balcao-movel-muda-atendimento-na-farmacia.aspx
https://youtu.be/QmNsj6vE1f4
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Somos líderes Ibéricos no mercado da Saúde onde desenvolvemos, implementamos 

e suportamos um conjunto diversificado de soluções especializadas para Hospitais, 

Clínicas e Farmácias Hospitalares. 

Mais de 430 Hospitais e 600 Clínicas em Portugal e Espanha utilizam as nossas 

soluções, que respondem aos requisitos críticos de todos os serviços de uma 

unidade hospitalar: desde a admissão do utente, da prescrição ao registo de atos

e medicamentos, até à relação do utente com a unidade de saúde a partir 

da sua residência. 

Temos reforçado as nossas competências em áreas que consideramos chave para 

uma eficaz transição digital na Saúde, tais como a Interoperabilidade de Sistemas 

de Informação, Cibersegurança, Proteção de Dados, Integração de Sistemas 

de Informação na Saúde, Gestão do Medicamento e Nutrição Hospitalar.

Para tal, temos apostado em parcerias com empresas de referência no mercado 

da Saúde. Em Portugal com a HealthySystems (transformação digital em Saúde 

com competências nas áreas de Interoperabilidade de SI, Cibersegurança e Proteção

de Dados) e em Espanha com a FarmaTools (soluções digitais para a Gestão 

de Farmácia Hospitalar).

KNOWLOGIS 2021

HEALTHCARE
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Viewer 2021

HEALTHCARE
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Novo Ecossistema da Saúde

As fronteiras entre diferentes indústrias e empresas serão mitigadas,
contribuindo para a prestação de cuidados mais eficiente e de maior qualidade.

Gestão da Saúde 
da População

Jornada Centrada 
no Cidadão

Sistema de Saúde 
em Tempo Real

A gestão de clusters
de utentes resultará 

em mudanças 
nas políticas de saúde

Os cuidados de saúde serão 
focados no cidadão

(saudável e não saudável)

Os sistemas irão permitir 
a aplicação e partilha 

de informações e 
conhecimentos médicos

em tempo real

A tecnologia permite ao cidadão ter o poder e a perceção de controlo sobre 

a sua jornada terapêutica, capacitando-o para a gestão ativa da sua saúde. 

Simultaneamente, disponibiliza aos profissionais de saúde o conhecimento 

imprescindível para a prestação de cuidados de saúde de qualidade,

potenciando uma relação de proximidade com o cidadão.



HEALTHCARE EM NÚMEROS
PORTUGAL

75%

Hospitais Públicos

70%

Hospitais Privados Hospitais Militares

70% 42%

Terceiro Setor

+1 000 000/mês
Prescrições 
de Medicamentos

+525 000/mês 
Notas Clínicas

+250
Hospitais e Clínicas

+1 000 M€/ano
Faturação

+10 000
Médicos

+350 000/mês
Pedidos de Exames

HINTT 202125



HEALTHCARE EM NÚMEROS
ESPANHA

85%

Hospitais Públicos

70%

Hospitais

+1 000 000/mês
Prescrições 
de Medicamentos

+180
Hospitais e Clínicas

+60 000 Doentes/Dia
Doente Servidos/Dia
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OFERTA HEALTHCARE

Viewer 202127

Uma nova solução que potencia o ecossistema de soluções de saúde focada em 3 pilares, 
o apoio à decisão clínica, a informação certa no momento certo
e a mobilidade dos profissionais de Saúde.

Produtos para
a gestão integral do 

ciclo do medicamento 
e nutricional em 

ambiente hospitalar

INOVAÇÃO

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL

DECISÃO

Apoiar o cliente na transformação e evolução dos seus processos tecnológicos 
através de consultoria de negócio. Potenciar a Informação dos clientes 
através de Business Analytics/Algoritmos.

Rede de parceiros 
tecnológicos 
com soluções 

complementares 
e integráveis com 

a oferta Glintt.
Capacitar as Unidades de Saúde 
de sistemas de gestão clínico
hospitalares para suporte 
à transformação tecnológica
dos processos de negócio 
com foco na segurança 
do doente e na decisão assistida.

Entregar aos clientes soluções de Segurança 
e Interoperabilidade entre sistemas de saúde

Licenciamento Projetos Manutenção

SEGURANÇA
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HEALTHCARE

VIEWER

VEJA O VÍDEO AQUI

https://youtu.be/u4KBnjl92NI
https://youtu.be/u4KBnjl92NI


HEALTHCARE APP Mordomo Digital | Reconhecimento de Voz

Reconhecimento de voz ao serviço da saúde (glintt.com)

SOLUÇÃO:
A solução Mordomo Digital é uma APP Móvel que visa simplificar a atividade clínica 

com garantia de registo da informação com segurança no doente certo, recorrendo 

a mecanismos de reconhecimento de voz para o diário clínico de internamento com 

acesso à informação em tempo real de dados de suporte e à prestação de cuidados 

clínicos. 

BENEFÍCIO:
Redução do risco de diagnósticos errados, mediante acesso imediato ao Processo 

Clínico Eletrónico AnyWhere, AnyTime.; visão 360º do utente com otimização 

da interação direta com o utente; processo de registo de dados mediante recurso 

a algoritmos de voice to text recognition, maior agilidade com redução dos tempos 

de registo dos dados de suporte à prestação de cuidados de saúde dos episódios 

clínicos dos utentes. 

DESAFIO:
Um dos principais desafios tem sido garantir que a Santa Casa da Misericórdia 

do Porto (SCMP) acompanha a designada transformação digital, ou seja, que 

consegue tirar partido das novas tecnologias para satisfazer as necessidades 

de todas as partes interessadas, quer sejam externas ou internas. Neste contexto, 

a SCMP tem apostado em iniciativas como o desenvolvimento da APP do Médico 

em conjunto com a Glintt, com aplicação de alguns dos aceleradores de inovação, 

nomeadamente o reconhecimento de voz devidamente integrado.

CASE STUDY
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VEJA O VÍDEO AQUI

https://youtu.be/8K4ajSKAxoE
https://www.glintt.com/pt/o-que-somos/noticias/Paginas/reconhecimento-voz-saude.aspx
https://youtu.be/8K4ajSKAxoE


Nexllence 2020

(CONSULTORIA TECNOLÓGICA)
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A Nexllence surge da evolução de duas unidades de negócio (consultoria aplicacional 

e infraestruturas), que atuam em áreas tecnológicas de grande especialidade. 

Uma marca que alinha tecnologia e negócio, garantindo a competitividade 

das empresas e o foco na sua transformação digital.

Oferecemos aos nossos clientes um conjunto muito abrangente de competências

e com inúmeras certificações de qualidade, para os seus desafios de digitalização. 

O nosso compromisso, para com as empresas que confiam em nós, obriga-nos 

a estar em contacto muito próximo com os fabricantes de software especializado. 

Em Low Code, trabalhamos com a OutSystems. Em Desenvolvimento Aplicacional, 

com a Microsoft e a Oracle. E em Analytics, trabalhamos com soluções 

de Inteligência Artificial. 

Em todas estas tecnologias somos altamente reconhecidos no mercado como uma 

consultora de aceleração de negócios da era digital e acreditamos que somos um 

ator decisivo no ecossistema da inovação e da transformação digital dos nossos 

clientes.

Nexllence 202131



Nexllence 2020

Consulting Services

Application Management

Cybersecurity

Cloud Management

Service Management

Low CodeApplication  
Development

Advanced 
Analytics

Middleware
Process

Automation

OFERTA E COMPETÊNCIAS 
NEXLLENCE
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NEXLLENCE EM NÚMEROS

+90 Clientes em Portugal e Espanha

5 Linhas de oferta e 5 competências tecnológicas

5 setores de atuação: 

Serviços Financeiros | Utilities | Administração Pública | TELCO | Indústria

240 Projetos em Portugal | Benelux | Espanha | França 

33 Nexllence 2021



NEXLLENCE CHAVE MÓVEL DIGITAL | AMA (PUBLIC ADMINISTRATION)

SOLUÇÃO:

A Chave Móvel Digital (CMD) é um projeto da Glintt em co-parceria com a Agência 

para a Modernização Administrativa (AMA). É uma forma simples e segura 

de autenticação em vários sites públicos e privados, apenas com um número 

de telemóvel e um PIN de 4 a 8 dígitos. Possibilita a realização de inúmeros serviços 

online - para cidadãos e empresas - mas também a assinatura de documentos PDF 

entre outros formatos.

No site Autenticação.Gov explicamos como fazer. Também pode usar a App 

“Autenticação.GOV". A solução CMD foi a grande vencedora dos Portugal Digital 

Awards 2018 na categoria Best Digital Transformation, em 2018.

BENEFÍCIO:
Principais serviços para cidadãos:

Todos os serviços do Portal de Cidadão, do Portal das Finanças, do Portal da Saúde 

e da Segurança Social Direta, Registo Criminal Online, renovação da Carta 

de Condução, Escola 360 e pedido de Certidões de Registo Civil.

Principais serviços para empresas:

Todos os serviços do Balcão do Empreendedor, criação e Registo de Empresas, 

Marca na Hora, Certidão de Registo Comercial, Estabelecimentos Comerciais 

e Industriais, Registo de Alojamento Local e Mediação Mobiliária.

DESAFIO:
Libertar os cidadãos da necessidade de usar um leitor de cartões sempre 

que precisarem de se autenticar nos serviços online da Administração Pública 

ou assinar digitalmente um documento.

Chave Móvel Digital: A Glintt explica como funciona, sem sair de casa!

CASE STUDY

34

VEJA O VÍDEO AQUI

https://youtu.be/TV26Xe6EfMo
https://www.autenticacao.gov.pt/cmd-pedido-chave
https://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/noticias2016?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=/asset_publisher/view_content&_101_returnToFullPageURL=/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/noticias2016/-/asset_publisher/JmTXTfCdm5fe/content/id/213262&_101_assetEntryId=206090&_101_type=content&_101_urlTitle=cmd-vence-portugal-digital-awards&redirect=https://www.ama.gov.pt/web/agencia-para-a-modernizacao-administrativa/noticias2016?p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3DCMD%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252Fweb%252Fagencia-para-a-modernizacao-administrativa%252Fnoticias2016%252F-%252Fasset_publisher%252FJmTXTfCdm5fe%252Fcontent%252Fid%252F213262&inheritRedirect=true
https://www.glintt.com/pt/o-que-somos/noticias/Paginas/chave-movel-digital-glintt-explica.aspx
https://youtu.be/TV26Xe6EfMo


PHARMA 
ESPANHA

Farmácia Manolo Castro35



Farmácia Real Madridejos

PHARMA ESPANHA

Em Espanha oferecemos soluções de software para Hospitais, Farmácias 

e Clínicas Dentárias e reafirmamos o nosso compromisso de desenvolver

ferramentas e sistemas para melhorar a saúde de todos. O vasto conhecimento

do mercado e a relação de credibilidade e de confiança construída com os nossos 

parceiros permite-nos compreender o que é relevante e transformar o conhecimento 

em soluções sustentáveis e de valor para as organizações.

Garantimos uma cobertura nacional das mais de 12 000 Farmácias, que funcionam 

com os nossos softwares e têm um acompanhamento diário através da nossa rede 

de distribuidores.

É através da nossa oferta adaptada de 360º, dividida pelas áreas de Software, 

Reformas e Design, Consultoria e Serviços, e Equipamentos, que conseguimos ajudar 

os nossos clientes no cumprimento dos seus objetivos de negócio, bem como 

no seu percurso rumo à transformação digital. Estarmos a par das suas necessidades 

é essencial para nós, no desenvolvimento de ferramentas e sistemas que permitem 

fazer crescer o negócio dos nossos clientes. 

Hoje em dia, oferecer ao cliente uma melhor experiência de compra e um melhor 

serviço é a chave para fidelização e atração de novos clientes. Oferecemos 

a possibilidade de implementar ferramentas e soluções para melhorar a gestão 

das Farmácias e Clínicas Dentárias. Co-criamos com os nossos clientes espaços 

e negócios mais rentáveis, funcionais e tecnológicos.
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PHARMA ESPANHA E CLÍNICAS 
EM NÚMEROS

Farmácia El Mercat

+12 000
Farmácias usam o software    
(Farmatic e Nixfarma)

600 Clínicas Dentárias
+ 2 500 profissionais 
usam o software Odontonet

3 Software Houses
Farmatic (8 000 Farmácias) 

Nixfarma (4 000 Farmácias)

Odontonet (600 Clínicas)

11 Empresas

Farmasoft

Qwerty

Alpes 

Informática

Monsegur

Loginfar

Concep

Cogifar

Glintt Espanha 

Odontonet

Pulso

Consoft

70 Distribuidores
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Rede de Distribuidores

Consultoria Projeto, 
Mobiliário e Obras

Canais Digitais
e Equipamentos

FARMÁCIA

Plataforma de Integração B2B

PHARMA ESPANHA E CLÍNICAS
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Rede de Distribuidores

Consultoria Projeto, 
Mobiliário e Obras

Canais Digitais
e Equipamentos

CLÍNICAS
DENTÁRIAS

PHARMA ESPANHA E CLÍNICAS
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A COGIFAR nasce em 2019 como uma PLATAFORMA TECNOLÓGICA, fruto de uma 

joint venture entre a Glintt e o Grupo Cofares. A missão é acelerar a transformação

digital das Farmácias, através da ligação entre os serviços e os softwares de gestão

de Farmácia.

A Wolcare consolida um produto totalmente integrado no ERP da Farmácia 

e interligado com o restante ecossistema, expandindo a omnicanalidade dos serviços.

Os benefícios passam por uma melhoria do nível de serviço da Farmácia 

e dos diferentes intervenientes, assim como de uma homogeneização e centralização 

do atendimento, aumentando o nível de atenção ao cliente. O objetivo é criar novos 

canais de comunicação e serviço entre os vários stakeholders e o cliente, 

enriquecendo sempre o valor da Farmácia como elemento central nesta relação.

41

PHARMA ESPANHA

JV 50/50 Glintt-Cofares



TRANSFORMAÇÃO TECNOLÓGICA DO NIXFARMA

42

VEJA O VÍDEO AQUI

https://vimeo.com/537129989
https://vimeo.com/537129989


Até já!
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