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Marcas próprias, cartões de fidelidade e consultoras de beleza fazem parte da oferta de serviços.  
 
Além do cartão de fidelidade com bandeira própria, que dá desconto na compra de medicamentos 
e cosméticos, e do funcionamento 24 horas, as grandes redes de drogarias estão incrementando 
os pontos-de-venda com outros atrativos, como centro de beleza e linhas próprias.  
 
A rede Farmais lançou sua primeira linha de marca própria de produtos oficinais (água oxigenada, 
óleo de amêndoa etc), em 1996, fabricados pela Sidepal. "O principal objetivo era preencher uma 
lacuna que a indústria não estava atendendo, mas que o cliente tinha necessidade", afirma Paulo 
Shima, diretor comercial da rede de drogarias. "Os produtos dessa categoria eram muito simples, 
sem padrão visual e com rótulos pouco legíveis. Lançamos uma linha que já se destacava na 
apresentação, mostrando mais seriedade e cuidado."  
 
O resultado positivo perante os clientes levou à continuidade do projeto. Hoje já são três linhas - 
oficinais, farmais baby (fraldas, cotonetes, lenços umedecidos) e fitoterápicos - que somam cerca 
de 50 itens.  
 
A representatividade no faturamento ainda é marginal (cerca de 1%), mas os produtos são 
fundamentais para a divulgação da marca. "Se cada cliente tiver uma água oxigenada nossa em 
casa, que custa cerca de R$ 0,60, a memorização da marca será muito grande, resultando em 
força institucional", pondera.  
 
O cartão de crédito da rede já possui uma base ativa de 180 mil clientes. "Agora o cartão está 
sendo mais aceito, mais difundido no segmento, mas ele surgiu focado na população 
desbancarizada", conta Shima. Para fazer o cartão, a renda mínima é de R$ 150. "Com o plástico, 
esse público não pede favor, mas exerce o direito de adquirir o medicamento no dia em que 
necessita." A expectativa é chegar a 250 mil cartões até o fim do ano.  
 
A rede lançou, há nove anos, a revista Farmais Mulher, com edição bimestral de 140 mil 
exemplares. O investimento em cada edição é de R$ 118 mil. A rede possui um fundo de 
propaganda, de R$ 550/mês de cada unidade.  
 
O mix de cada unidade gira em torno de 5 mil produtos, entre medicamentos e perfumaria. Hoje 
são 615 drogarias (apenas duas próprias), nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. No ano 
passado, foram abertas 55 unidades e, para este ano, a diretoria espera abrir 85 novas unidades. 
"Daremos maior foco na prospecção de clientes e formas de incentivo para os atuais franqueados 
abrirem novos pontos."  
 
O crescimento de 12% no faturamento em 2005, totalizando R$ 680 milhões, foi conservador na 
opinião do diretor. "Em 1994, cada unidade faturava cerca de R$ 18 mil mensais. Hoje a média é 
de R$ 100 mil por mês para cada loja e, a medida em que marca se firma no mercado, a receita 
deve aumentar proporcionalmente", considera o diretor.  
 
Centros de estética  
 
Em 2000, algumas unidades da rede Drogasil foram incrementadas com o Beauty Center, um 
espaço dedicado a dicas e produtos de beleza. O objetivo era oferecer linhas de marcas famosas, 
como L’Oreal e Ox, com atendimento feito por consultoras especializadas. A experiência deu tão 
certo que hoje aproximadamente 50% das unidades Drogasil possuem Beauty Centers.  
 
Com 164 farmácias, distribuídas entre São Paulo e Minas Gerais, a Drogasil é uma empresa de 
capital aberto e a quinta maior rede de drogarias do País.  



 
Em parceria com a marca de cosméticos Vichy, a empresa instalou, em duas lojas, no Shopping 
Eldorado e Avenida Paulista, centros de diagnóstico capilar. Em poucos minutos, um profissional 
habilitado avalia o tipo de cabelo da cliente e ensina a utilizar produtos adequados para correção 
e/ou manutenção capilar. Esses diagnósticos são realizados gratuitamente pelas unidades.  
 
A rede criou ainda o sistema de encomenda expressa Drogasil (DEEX). Se o medicamento não 
estiver disponível na loja Drogasil de preferência (ou mais próxima), o atendente realiza uma 
consulta na central de distribuição. Caso o medicamento esteja disponível, ele providencia a 
encomenda dentro de 24 horas no máximo, para as lojas da capital de São Paulo, e em até 48 
horas para outras localidades.  
 
O cartão com bandeira própria da rede dá desconto mínimo de 10% em todos os medicamentos 
tarjados e acesso ao Listão Drogasil, com mais de 1,2 mil medicamentos, com desconto de 25% a 
55%. Outra forma de aproximação do cliente implantada é uma central de relacionamento.  
 
A receita bruta da rede no terceiro trimestre de 2005 (última divulgada) foi de R$ 170 milhões, 
23% maior que no mesmo período de 2004.  
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