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De olho na rota do crescimento puxado pelo boom imobiliário, pelas áreas de exploração de 
petróleo e pela riqueza do campo, com a força do agronegócio, redes de farmácias e drogarias 
desenham seus planos de expansão com a abertura de novas unidades, seja por meio da 
aquisição de mercado, seja via franquias ou construção de novas lojas. São estes os planos de 
redes como Drogaria São Paulo, Drogasil e Farmais, por exemplo. 
 
Geraldo Monteiro, assessor econômico da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico 
(Abcfarma), diz que a concorrência e a forte concentração de drogarias nos grandes centros 
urbanos tem justamente obrigado as redes a buscar outros estados e regiões que têm 
potencial para crescer. Segundo ele, existem no País cerca de 74 mil farmácias mal 
distribuídas. O setor movimentou em 2007 mais de R$ 31 bilhões e deve crescer cerca de 7% 
esse ano, estima Monteiro.  
 
Para ele, áreas de exploração petrolífera descobertas recentemente, como na Paraíba, por 
exemplo, atraem empresas de todos os setores e diversos empreendimentos imobiliários e 
universidades; logo, tornam-se pólo para a venda de medicamentos e perfumaria. "O preço de 
medicamentos é regulamentado no Brasil, e a margem de lucro é pequena; por isso, as redes 
têm de ganhar por escala, fazer um grande volume de vendas. Desta maneira, é natural que 
se instalem em regiões onde a renda aumenta", afirma Monteiro. 
 
Exemplo de rede que investe este ano em mercados onde ainda não atuava é a Drogaria São 
Paulo, que, até então com 210 unidades, só tinha farmácias em São Paulo e no Nordeste. 
Agora, a empresa entra no Rio de Janeiro, onde comprou cinco unidades da rede carioca 
Drogaria Popular. Além disso, tem a intenção de entrar no sul de Minas Gerais e mira também 
continuar expandindo no interior de São Paulo e no litoral, de olho na rota do agronegócio e do 
petróleo. 
 
Segundo Marcus Paiva, diretor superintendente da rede, o interior do estado "sempre foi uma 
região muito pujante em função do desenvolvimento agrícola". A meta da Drogaria São Paulo, 
que em 2006 foi a primeira do ranking de farmácias em faturamento, é abrir cerca de 20 
unidades no primeiro semestre, frente a 15 do ano de 2007 inteiro — e crescer o dobro em 
2008. "Temos a meta de crescer 10% por ano, mas desta vez estamos em fevereiro e já 
temos fechada a abertura de 20 unidades: estamos adiantados, e devemos crescer mais." 
 
Marcus Paiva afirma que adquirir outras redes é uma das melhores maneiras de crescer e 
entrar em outros mercados e diz que não descarta outros negócios do tipo. Todas as unidades 
que serão abertas são próprias, e não franquias, segundo Paiva. "A rede possui caixa para 
continuar a expansão por lojas próprias", afirmou, sem abrir valores. Como a construção de 
cada unidade custa em média R$ 800 mil, a rede investirá ao menos R$ 16 milhões na sua 
ampliação, no primeiro semestre.  
 
Aquisições 
 
As redes também devem seguir para a abertura de capital, como fez a Drogasil, que 
recentemente adquiriu a rede Vison, de Brasília, com o capital adquirido na Bolsa de Valores. 
Foi a primeira aquisição da Drogasil, com 24 unidades. A empresa deve continuar a expansão 
em mercados que apresentem potencial, por aquisições e crescimento orgânico. Hoje, a 
Drogasil conta com 237 lojas em São Paulo, Minas Gerais e Goiás e garante estar otimista para 
2008, quando abrirá 50 novas lojas, revisando a previsão anterior de abrir 30 unidades. 
 
A Farmais, a maior rede de drogarias em número de franquias, com mais de 600 unidades, 
deve enfocar, no segundo semestre deste ano, a entrada no Estado de Goiás e no Distrito 
Federal, que seriam vistos como fortes mercados, além de consolidar sua presença no Estado 
de São Paulo. 
 
Atualmente, a rede está presente em sete estados, entre eles Mato Grosso, Minas Gerais, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande Sul. De acordo com Paulo Shima, presidente da 



Farmais, a previsão é abrir 92 unidades, mais que o dobro do inaugurado em 2007, quando 40 
lojas foram criadas. A maior parte das novas farmácias ainda será localizada no Estado de São 
Paulo, sendo 26 na capital e região do ABC, oito na região de Sorocaba e cinco só em Bauru, 
municípios com forte desenvolvimento e que concentram população de alta renda. 
 
Baixada Santista 
 
Outra região que se destaca é o litoral de São Paulo e a Baixada Santista, que deverá ter o seu 
crescimento impulsionado graças ao petróleo e ao grande índice de aposentados, grandes 
consumidores de medicamentos. A Drogaria Iporanga, com 40 lojas no interior do estado e no 
litoral, afirma que a Baixada Santista continua sendo seu principal mercado e vai abrir mais 
três unidades agora, no começo do ano, também na região. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 27 fev. 2008. Comercio, p. B12. 
 


