
A Brazil Pharma, do grupo
BTG, é a empresa do segmento
de farmácias que tem demons-
trado mais agressividade em ex-
pansão nos últimos anos. A
companhia, criada em 2009,
tem perseguido a meta de se
tornar o maior grupo do seg-
mento fora do Sudeste. Isto por-
que além da grande competi-
ção verificada na região, os cus-
tos também são mais altos nes-
ta área do país.

Porém, mesmo com a expan-
são acelerada — foram dez aqui-
sições em quatro anos — , e as
perspectivas de crescimento
deste mercado, a Brazil Pharma
admite que o varejo farmacêuti-
co reserva sérios desafios. “Um
ponto negativo do mercado é o
aumento da competição nas re-
giões Centro-oeste e Nordes-
te”, afirma André Sá, presiden-
te da Brazil Pharma.

No Centro-oeste, a compa-
nhia opera a Drogaria Rosário e
as franquias da Farmais. “Conti-
nuamos líder na região, mas se-
ria ingenuidade dizer que a com-
petição não vai aumentar”, diz
Sá. Na região Nordeste é o esta-
do da Bahia que apresenta uma
competição mais acirrada, afir-
ma o executivo. Lá, a compa-

nhia opera as unidades da Far-
mácia Sant’ana. A situação no
estado ficou ainda mais compli-
cada para a empresa no ano pas-
sado por causa do incêndio em
seu centro de distribuição locali-
zado em Salvador.

O acidente fez com que a em-
presa dependesse dos distribui-
dores para abastecer as lojas da
Bahia, o que tornou mais difícil
conseguir boas negociações
com os fabricantes. Agora, com
a conclusão do novo centro de
distribuição, em Camaçari, a
companhia espera retomar as
rédeas do mercado baiano.

Para este ano, está programa-
da a abertura de mais dois de-
pósitos: um no Nordeste e ou-
tro no Sul do país. A compa-
nhia também possui armazéns
em Belém (PA), Jaboatão dos
Guararapes (PE), Brasília (DF)

e Canoas (RS). O segundo pon-
to negativo enfrentado no vare-
jo de farmácias, segundo Sá, diz
respeito a custo e inflação. “A
inflação tem sido um problema
para o país como um todo. Esta-
mos tentando driblar isso com
aumento de nossa eficiência. Na
companhia, estamos com me-
nos gente fazendo mais”, afir-
ma.

O crescimento orgânico deve
continuar no mesmo ritmo do
ano passado, quando a compa-
nhia abriu 96 unidades. “Vamos
inaugurar por volta de cem uni-
dades. Acima disso aumenta a
possibilidade de cometer er-
ros”, diz Sá. Em 2012, a compa-
nhia faturou R$ 2,6 bilhões, alta
de 168,5% na comparação com
o ano anterior. Já o lucro líqui-
do do período caiu 63,8% para
R$ 2,9 milhões. ■

A marca Huis Clos, criada por
Clotilde Maria Orozco de García
em uma alusão à peça homôni-
ma do filósofo francês Jean-
Paul Sartre, deve ter mais difi-
culdade para superar os percal-
ços que tem enfrentado depois
da morte de sua fundadora na úl-
tima quinta-feira, 28.

“A Huis Clos perde sua princi-
pal porta-voz, uma administra-
dora que efetivamente estava à
frente do cotidiano da compa-
nhia. Isso traz uma situação deli-
cada, porque, ou a marca terá
de encontrar outras pessoas pa-
ra passarem a se expor mais e
sustentarem essa comunicação
e essa gestão, ou a tendência se-
rá ir se fragilizando cada vez
mais até uma eventual extin-
ção”, diz Marcos Bedendo, pro-
fessor de Gestão de Marcas e
Marketing Estratégico da ES-
PM. “Haverá um sobressalto,
pois a empresa era muito depen-
dente de sua fundadora”.

Segundo especulações do
mercado, as grifes de Clô — que
também incluem a Maria Garcia
— passavam por dificuldades fi-
nanceiras, motivo pelo qual te-

riam deixado de participar das
últimas edições do São Paulo
Fashion Week. Com três lojas
em São Paulo e 25 pontos de ven-
das em multimarcas espalhadas
pelo Brasil, a Huis Clos era atual-
mente comandada pela estilista
Sara Kawasaki, que assumiu em
janeiro de 2008. A marca jovem
Maria Garcia, criada em 2001,
era tocada desde sua fundação
por Camila Cutolo. ■

MINERAÇÃO

Anglo American desiste de projeto de carvão

Huis Clos enfrenta
fase de indefinições

Sob pressão para conter gastos após registrar perdas em 2012,

a mineradora Anglo American desistiu de um plano de US$ 555

milhões que previa a aquisição de um projeto de carvão em

Moçambique. A companhia disse que as condições do negócio

para o projeto Revuboe não haviam sido cumpridas e decidiu não

prosseguir com a transação. A Anglo disse ainda que tem o objetivo

de construir uma posição na região produtora de carvão. Reuters

Nordeste é desafio
para a Brazil Pharma
Rede de farmácias do grupo
BTG também vê aumento da
concorrência no Centro-Oeste
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Morte da fundadora e principal
porta-voz traz mais dificuldades
à empresa já fragilizada
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O MAPA DA EXPANSÃO

Brasil Pharma quer ser a maior do segmento fora do Sudeste 

708
TOTAL DE LOJAS PRÓPRIAS

388
TOTAL DE LOJAS FRANQUEADAS

LOJAS PRÓPRIAS POR REGIÃO

Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sul
Sudeste

117
251
130
210

0

UNIDADES POR BANDEIRA

BigBen
Farmácia Sant'ana
Rosário
Mais Econômica
Farmais (franquias)

248
118
132
210
388

Fonte: empresa

 Segunda-feira, 1 de abril, 2013 Brasil Econômico 19

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 abr. 2013, Empresas, p. 19.
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