
Injeção 
de capital 

Só quem já esteve em Porto Alegre é ca-
paz de entender a onipresença da rede 
de farmácias Panvel, a maior do Sul do 
país, com 280 lojas em cerca de 80 cida-
des da região. Mas essa situação confor-
tável pode não permanecer intacta por 
muito tempo. Um anúncio publicado no 
fim de junho no principal jornal local dá 
pistas do que vem por aí no mundo do 
varejo farmacêutico. A agressiva rede Pa-
gue Menos - maior do país em número de 
lojas e segunda em receita - abriu contra-
tações para vários cargos em suas unida-
des no Sul, numa sinalização de que pre-
tende intensificar a investida nos domí-
nios da concorrente, onde já tem quatro 
lojas. Em outros pontos do Brasil, a dis-
puta também é nítida: recentemente a 
Drogaria São Paulo comprou a Drogão e, 
assim, tomou da Pague Menos o pódio do 
ranking nacional do faturamento das re-
des (ver quadro), elaborado pela associa-
ção nacional do setor, a Abrafarma. Já a 
Drogasil e a Droga Raia duelam não só nas 
ruas, pelos melhores pontos e um melhor 
mix de produtos e serviços, mas também 
na bolsa, na busca por investidores. 

De todas elas, só ainda não estão na 
BM&FBovespa a Drogaria São Paulo e a 
Pague Menos. Mas, logo, isso deverá ser 
coisa do passado. Deusmar Queirós, dono 
da Pague Menos, anunciou no início deste 



ano a intenção de estrear na bolsa ainda 
em 2011. O presidente da Drogaria São 
Paulo também já mencionou que o grupo 
tem planos de abrir capital ano que vem. 
A recente chegada da Brazil Pharma, que 
reúne algumas redes - entre as quais a Ro-
sário, de Brasília e filiada à Abrafarma -, é 
outro sinal definitivo de que o varejo far-
macêutico chegou ao mundo do mercado 
de capitais para ficar. 

Há cerca de quatro anos, só a Drogasil 
e a Dimed, controladora da Panvel, esta-
vam listadas na BM&FBovespa. No início 
de 2007, ano em que migrou para o Novo 
Mercado, a Drogasil era um tanto desco-
nhecida e os papéis eram pouquíssimo ne-
gociados. Hoje, o valor de mercado da em-
presa está em torno de R$ 2 bilhões. Na 
época, captou R$ 235 milhões na oferta 
primária, que, investidos no crescimen-
to orgânico e na aquisição da Vison, uma 
rede do Distrito Federal, geraram um 
aumento do faturamento e uma melho-
ra na margem Ebitda, de menos de 5% 
para 7%. De olho na concorrência, a Raia 
não perdeu tempo e chegou ao pregão 
no fim de 2010, depois de embolsar 
R$ 525 milhões na emissão primária, 
destinada ao caixa da empresa. No fim 
do mês passado, foi a vez da Brazil Phar-
ma testar o apetite do mercado, com uma 
oferta que rendeu mais de R$ 400 milhões 

à empresa, controlada pelo BTG Pactuai. 
A movimentação na bolsa ajuda a 

entender por que o varejo farmacêutico 
tem sido visto com entusiasmo por ges-
tores de investimento e analistas. A cres-
cente participação das farmácias no 
mercado de capitais vem acontecendo 
por um motivo muito forte: a intensa 
evolução do próprio setor. "O fatura-
mento vem aumentando numa média 
de 13% ao ano, bem acima da média ge-
ral da economia", afirma lago Whately, 
analista da Fator Corretora. O aumento 
de renda do brasileiro e a maior longe-
vidade da população, que, ao ficar mais 
velha, faz mais uso de medicamentos, 
também contribuem para o bom de-
sempenho do setor. 

Além disso, há uma tendência de for-
malização no segmento por conta, sobre-
tudo, de um maior aperto de fiscalização 
da Receita Federal e da adoção do sistema 
de substituição tributária, que chegou a 
São Paulo em 2008 e atingiu com muita 
força o setor. Segundo um especialista em 
tributação, o imposto, que antes incidia a 
cada venda, passou a ser todo recolhido 
pelo fabricante distribuidor, o que facilita 
o recolhimento e a fiscalização. 

A grande pulverização do setor tam-
bém parece estar com os dias contados. 
As farmácias já perceberam que preci- -» 



sam ganhar escala e ter uma boa logística 
para sobreviver em um mercado com 
margens apertadas - o que é mais fácil para 
empresas maiores e mais bem estruradas. 
Hoje, o setor ainda é dominado por peque-
nas lojas. As maiores redes do país, reuni-
das na Abrafarma, não representam mais 
do que 36% do faturamento total do ramo. 
O restante está espalhado em pequenos 
grupos regionais ou drogarias de bairro. Se-
gundo o presidente da associação, Sergio 
Mena Barreto, das cerca de 70 mil farmá-
cias brasileiras, 75% das vendas (em unida-
des) estão concentradas em apenas 12 mil. 

Em breve, no entanto, essa realidade 
poderá mudar. A entrada de várias redes 
na bolsa deverá fazer com que elas cres-
çam mais rapidamente, seja de forma or-
gânica ou via aquisições. Tanto em um 
caso como no outro, as pequenas tendem 
a ser engolidas. 

E as grandes redes estão se reposicio-
nando para atender aos desejos de um 
consumidor que vai hoje à farmácia em 
busca de uma maior variedade de produ-
tos. A drogaria já se tornou um centro de 
conveniência - os itens que não são medi-
camentos, como produtos de higiene e 
beleza, já representam mais de 28% das 
vendas, segundo a Abrafarma. Mas a 
maioria dos clientes ainda entra na far-
mácia em busca do óbvio: medicamen-

tos. Se a drogaria não dispõe do produto 
procurado, o consumidor simplesmente 
atravessa a rua e entra numa loja concor-
rente. "Por isso, logística e um mix forte 
de serviços e produtos são fundamen-
tais", diz Gabriel Raoni, analista da gesto-
ra Investidor Profissional, que tem uma 
posição relevante no setor, na Dimed. 

Olho nos preços 
É inegável que as razões para manter o 

otimismo com o desempenho do setor 

são muitas, mas, para quem investe na 

bolsa, é preciso prestar a tenção t ambém 

aos preços pelos quais as ações estão 

sendo negociadas. Desde sua estreia no 

Novo Mercado, os papéis da Drogasil su-

biram quase 100% até 28 de junho . Os da 

Raia chegaram a ter alta de 16% desde a 

chegada ao pregão. Depois das recentes 

turbulências, acumulavam, até fins de 

junho, valorização de 7% desde dezem-

bro de 2010. 

Cotada, no fim de junho, por cerca de 

R$ 10,50, a ação da Drogasil atingiu seu pico 

de alta em outubro do ano passado, quan-

do chegou a valer R$ 16,30. Com os fortes 

ganhos, alguns avaliam que o papel já esta-

ria bem precificado. Segundo informações 

disponíveis na Bloomberg, no fim de junho, 

os papéis da empresa tinham seis indica-

ções de manutenção e cinco de compra. 



Marianna Waltz, analista do Banco 
do Brasil, estima preços-alvo, em 12 me-
ses, de R$ 17 para a Drogasil e de R$ 33 
para a Raia. 

Já o Bradesco mantém o entusiasmo 
com a Drogasil, que faz parte dos desta-
ques da carteira da corretora, com pre-
ço-alvo pro je tado de R$ 18,43. "Ela é 
c la ramente uma das consolidadoras 
desse setor. Seu crescimento pode ser 
tu rb inado por aquisições", informa um 
relatório de estratégia do banco. 

A questão é que, como se capitalizou 
antes - e logo investiu -, isso se refletiu 
nas cotações. "Agora, as lojas com mais 
de três anos começam a ganhar mais 
participação na base", lembra Renata 
Coutinho, analista do Deutsche Bank. 
Nessas unidades, vistas como matura-
das, o r i tmo de crescimento tenderia a 
ser menor. Para este segundo semestre 
está previsto mais um movimento forte 
de aber tura de lojas. 

"Desde a captação na bolsa, em 
2007, aumentamos o número de lojas de 
211 para 352 e nossa presença, que era em 
62 municípios, hoje é em 89", diz o ge-
rente de relações com investidores da 
Drogasil, Roberto Listik. Para 2011, a pre-
visão é de aumento de 15% sobre a base 
de 338 lojas do fechamento de 2010. Ou-
tros 15% estão projetados para 2012. 

Novidades no pregão 
Recém-chegada à bolsa, a Raia foi bem 

recebida diante da boa disposição de 

analistas e gestores com o setor. O preço 

saiu no teto do intervalo proposto na 

oferta e as ações subiram mais de 8% no 

dia da estreia, em dezembro. Alguns ges-

tores consideraram, porém, que naque-

le nível o preço já não era tão atrativo, o 

que, aliado aos tempos de mau humor 

geral no mercado de ações, fez com que 

os ativos não tivessem uma valorização 

mais significativa desde então. 

Mas, sobretudo após o anúncio dos 

números do primeiro trimestre, os pri-

meiros divulgados pela empresa depois 

da listagem, os analistas passaram a ver 

potencial de alta para as ações (ver quadro 

de recomendações). "O resultado foi positi-

vo e mostra que a companhia está conse-

guindo colocar em prática o que se propôs 

na abertura de capital", destacou em rela-

tório o Banco do Brasil. 

Já a Dimed, que, ao contrário da Dro-

gasil, não optou por migrar para o Novo 

Mercado, permanece fora do radar e 

prat icamente não tem cobertura de ana-

listas. No mercado, muitos imaginam 

que ela é só uma distribuidora, embora 

os negócios envolvam o varejo de farmá-

cias, com a rede Panvel, e a fabricação 

própria de cosméticos, além da distri-

buição para o setor farmacêutico. 

"Hoje, o negócio é mais varejo que 

atacado", diz Júlio Mottin Neto, vice-pre-

sidente da Dimed. O executivo acredita 

que o valor de mercado da empresa tão 

inferior ao de seus pares em bolsa é con-

seqüência, principalmente, da baixíssi-

ma liquidez dos papéis e do fato de o 

percentual de ações livres para negocia-

ção no mercado ser considerado baixo 

(ler mais na página 37). 

A mais recente novidade do setor no 

pregão, a Brazil Pharma, controla as re-

des Farmais, do Sudeste e Sul; Rosário, 

do Centro-Oeste; Guararapes, com lojas 

em Pernambuco e Alagoas; e Mais Eco-

nômica, forte no Sul. Segundo relatório 

da Fator Corretora, o plano agressivo de 

expansão é um dos pontos positivos da 

companhia. Já o principal risco assinala-

do é "a ausência de lojas próprias nos 

principais mercados do país". 

A movimentação no setor não deve-

rá parar tão já. Se, como planejado, a 

Pague Menos e a Drogaria São Paulo fo-

rem à bolsa, aumenta rá não só a lista de 

opções para o investidor, mas t ambém 

a disputa pelos primeiros lugares no 

f ragmentado segmento de varejo de 

medicamentos . Os próximos capítulos 

dessa história most rarão os efeitos da 

injeção de capitalismo no setor. • 

Text Box
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