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COMUNICADO AO MERCADO
RAIA DROGASIL S.A. (“RD”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, a nomeação
de Bruno Pipponzi para diretor vice-presidente de negócios de saúde.
Formado em Odontologia pela USP e com especialização em Administração de Empresas pela FGV,
Bruno ingressou na RD em 2011 como gerente de planejamento comercial e de expansão, tendo
assumido entre 2017 e 2018 a diretoria de expansão da Companhia. Em 2019, Bruno fez uma
jornada imersiva nas áreas de saúde e inovação, tendo cursado o Executive Program da Stanford
University, o Strategy for Health Care Delivery pela Harvard Business School e visitado mais de 70
empresas e start-ups de saúde no Brasil, nos Estados Unidos, na China e em Israel.
Bruno passa a liderar o desenvolvimento de novos negócios e soluções em saúde pela RD, incluindo
o investimento em start-ups, que será feito juntamente com a área de Fusões e Aquisições, liderada
por Eugênio De Zagottis, e sob a supervisão do recém constituído Comitê de Negócios de Saúde,
que se reporta ao Conselho de Administração da RD.
Como primeiro passo nessa jornada de saúde, comunicamos o lançamento da solução digital Saúde
em Dia (www.RDsaudeemdia.com.br), que visa apoiar os nossos clientes e a população em geral
para cuidar da saúde e bem-estar durante a pandemia do COVID-19.
Ainda em fase experimental, a Saúde em Dia servirá ao Propósito da RD de cuidar de perto da saúde
e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida, e reflete a vocação para promover saúde
e prevenir doenças, alavancando os ativos digitais e as mais de 2 mil lojas em benefício dos nossos
36 milhões de clientes em todo o País.
Os serviços oferecidos incluirão a realização de consultas via telemedicina e o teleatendimento
psicológico, uma ferramenta de verificação de sintomas via chatbot, além de informações curadas
por médicos e especialistas em parceira com importantes empresas de saúde, incluindo Conexa,
Cuidaí, DASA, Doutor Consulta, Vitalk e Vittude.
A RD não terá qualquer ganho econômico com a Saúde em Dia durante a pandemia do COVID-19, e
todos os serviços prestados pelos nossos parceiros serão cobrados a preço de custo.
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