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Diante de recentes aquisições e de planos de expansão agressivos para este ano, as grandes 
redes de farmácias estão, agora, investindo mais em logística e distribuição, ampliando centros 
de distribuição (CD) e frota de caminhões, por exemplo. As drogarias também estão cada vez 
mais preocupadas em acompanhar as novidades da indústria, trabalhando com mais 
fornecedores e mais itens nas lojas.  
 
A Drogaria São Paulo, por exemplo, que já havia anunciado a abertura de 20 lojas no primeiro 
semestre, revisou o plano para 50 unidades até o final do ano. Em 2007, foram abertas 15 
unidades. Com essa estratégia, a Drogaria São Paulo expande seus negócios a novos 
mercados, como no Estado de Minas Gerais e com a recente aquisição de cinco unidades da 
Drogaria Popular, no Estado do Rio de Janeiro.  
 
Por isso, a rede está fazendo uma readequação dos seus processos de logística, aumentando a 
sua frota de caminhões e estudando até a construção de um novo centro de distribuição. Hoje, 
a rede possui dois CDs em São Paulo, um no bairro da Liberdade e um em Diadema. A 
Drogaria, que conta com 210 unidades nos Estados de São Paulo, Bahia, Ceará e Rio de 
Janeiro, também faz toda a sua distribuição com 25 caminhões. Entretanto, apenas nas lojas 
do Nordeste a empresa terceiriza o serviço e procura distribuidores locais. "Estamos tendo de 
nos adequar. Agora, com a as unidades no Rio de Janeiro, já estamos ampliando a frota e 
contratando motoristas", explica Marcus Paiva, diretor superintendente da rede. 
 
Para construir cada drogaria são gastos em torno de R$ 700 mil, o que significa que a rede 
deverá investir em média R$ 25 milhões. Paiva também afirma que não descarta novas 
aquisições, mas no mercado farmacêutico ainda seria muito difícil conseguir comprar outras 
redes, devido à grande informalidade do setor.  
 
A Drogaria São Paulo ainda está reformulando seu endereço eletrônico, mas afirma que 
enquanto não houver uma regulamentação clara não deverá vender produtos pela Internet. 
Por enquanto, a rede vende por telefone e faz entregas em domicílio a partir de 17 unidades, 
devendo expandir gradualmente o serviço para todas as lojas. 
 
A Pague Menos, uma das redes de farmácia de maior cobertura geográfica, com 300 lojas em 
23 estados e no Distrito Federal, afirma que este ano será um marco para a empresa em 
relação à logística, já que deverá inaugurar um moderno centro de distribuição localizado em 
Fortaleza. Com 20 mil m² de área construída, o novo CD também contará com tecnologia de 
ponta, com uma linha de distribuição inteligente, chamada de Tecnologia Pick by Light, e 
equipamentos mais modernos.  
 
A diretora comercial da Pague Menos, Patriciana Rodrigues, diz que a rede continuará 
expandindo e deverá estar presente em todos os estados do País até 2009. Devido à sua maior 
proporção, a rede também está com mais fornecedores. "Temos um grande diferencial 
competitivo, que é a abrangência geográfica. Por sermos a única rede do setor que alcança 
esse número de estados, somos constantemente abordados por vários fornecedores e ter 
produtos em nossas lojas é uma grande vitrine", explica. 
 
Outra preocupação da rede é aumentar a diversificação de produtos. De acordo com a 
executiva, isto "já é uma realidade para todos os segmentos e não pode ser diferente com as 
farmácias que, desde a entrada dos supermercados na venda de medicamentos, estão 
oferecendo mais conveniência, além de um mix mais amplo".  
 
Outra empresa que depois de recente aquisição também está investindo em seu CD é a 
Drogasil. Com 237 lojas em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e agora em Brasília, onde adquiriu 
a rede Vison, com 24 unidades, a rede está ampliando a capacidade de seu centro de 
distribuição. Localizado em São Paulo, o espaço ganhará, neste mês, mais 3 mil m² para 
atender ao crescimento do volume de vendas. A rede deve abrir 50 novas lojas este ano, 



frente a 32 em 2007. A Drogasil está investindo mais após a abertura de seu capital, em 2007, 
quando teve lucro de R$ 21,6 milhões e vendas brutas de R$ 1 bilhão. 
 
Franquia 
 
A Farmais, por operar com franquias, terceiriza a distribuição e trabalha com duas empresas 
que fazem o abastecimento das suas unidades, em sete estados. Entretanto, a empresa não 
descarta trabalhar com mais parceiros, se necessário. Afinal, só neste ano deverá abrir mais 
92 franquias, consolidando sua posição no Estado de Minas Gerais.  
 
A rede está investindo também em tecnologia para melhorar o serviço de entrega em 
domicílio. Segundo Paulo Shima, presidente da Farmais, a rede fez uma parceria com a 
Embratel para adotar um único número de telefone para atendimento, que transfere a ligação 
para cada franquia mais próxima da origem da chamada. 
 
Distribuidoras 
 
As distribuidoras do setor também aproveitam a expansão dos negócios. A Galindo 
Distribuidora, por exemplo, uma das maiores distribuidoras de produtos farmacêuticos da 
Região Nordeste, deverá crescer de 30 a 35% este ano em relação a 2007, quando faturou R$ 
72 milhões. 
 
Hoje, o grupo atua com unidades nos Estados de Alagoas, Pernambuco, Pará, Rio Grande do 
Norte e Ceará. Segundo o presidente da empresa, Ivanilton Galindo, a unidade de Alagoas 
acabou de ser inaugurada, passando a atender 5% de pontos-de-venda. Uma nova sede 
também está sendo construída em Pernambuco, na qual estão sendo investidos R$ 2,5 
milhões, além de estar sendo aumentada a capacidade do CD do Rio Grande do Norte.  
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