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A Drogaria São Paulo ultrapassou a Drogaria Pacheco e virou a líder de vendas em 
2005, ao faturar R$ 1,07 bilhão, segundo o ranking da Associação Brasileira das 
Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) antecipado ao DCI.  
 
Em 2005, as grandes farmácias verificaram o aumento das vendas de 
medicamentos genéricos e dos não medicamentos. Foi um ano em que as grandes 
redes procuraram fechar pontos não lucrativos e abrir lojas em pontos melhores.  
 
Em 2006, os planos das empresas são disputar novas regiões na Grande São Paulo, 
litoral paulista e no interior paulista e mineiro, porque as grandes capitais das 
Regiões Sul e Sudeste estão saturadas. “Daqui a uma semana abriremos uma loja 
em Sorocaba e até o final do mês em Santos. Na capital paulista abriremos uma 
loja na zona norte”, diz Marcus Paiva, diretor superintendente da Drogaria São 
Paulo. 
 
Com 180 lojas, sendo 179 no Estado de São Paulo e uma em Fortaleza (CE), a 
Drogaria São Paulo pretende abrir 12 lojas em 2006. “Serão lojas na Grande São 
Paulo, no interior paulista e na Baixada Santista”, revela Paiva. 
 
O faturamento de R$ 1,07 bilhão alcançado pela Drogaria São Paulo em 2005 
representa um crescimento nominal de 8% sobre 2004, quando a rede faturou R$ 
998 milhões, e a coloca no topo do ranking da Abrafarma. “A empresa tem uma 
política muito consistente em termos de descontos, nível praticamente zero de falta 
de produtos e as lojas são estrategicamente localizadas. Isto contribuiu para este 
resultado”, argumenta o superintendente.  
 
Em 2006, com as novas lojas, Paiva acredita que o crescimento nominal da 
Drogaria São Paulo chegue a 15%, assim o faturamento deverá ficar entre R$ 
1,230 bilhão e R$ 1,250 bilhão.  
 
A Farmax, décima quinta do ranking em 2005, e que pertence à Drogaria São 
Paulo, faturou R$ 72 milhões em 2005 e abrirá cinco lojas em 2006. “Queremos ter 
um crescimento parecido com a da Drogaria São Paulo e atingirmos 15% e 
faturarmos R$ 83 milhões”, comenta Paiva. 
  
A Drogasil, que subiu uma posição no ranking de 2005 e alcançou o quarto lugar, 
deve abrir 15 lojas ou mais este ano no interior de São Paulo e Minas Gerais. 
 
“Queremos continuar crescendo nos patamares em que estamos crescendo”, diz 
Ricardo Azevedo, diretor financeiro da Drogasil.  
 
Em 2005 o faturamento da Drogasil atingiu o montante R$ 658,54 milhões, um 
crescimento nominal de 26% sobre 2004, quando a empresa faturou R$ 522,9 
milhões. Em 2006, o faturamento da empresa deve atingir R$ 830 milhões se a 
projeção de crescimento da diretoria se confirmar. 
 
O lucro da empresa atingiu R$ 9,72 milhões em 2005, ante R$ 7,95 milhões em 
2004, um crescimento de 22%. “Para 2006 o lucro deve crescer neste patamar”. 
 
Nós compramos bem, para vendermos bem. Além disto, a abertura de 15 lojas 
também nos permitiu vender mais e diminuir os nossos custos”, explica Azevedo. 
 
Segundo Azevedo, o quarto lugar no ranking reflete o esforço que a Drogasil vem 
fazendo, baseado na modernização e adaptação de todas as suas lojas para fazer 



um atendimento cada vez mais próximo ao consumidor. “Estamos recuperando 
uma posição que era nossa nos últimos dez anos e que perdemos em 2004, mas 
não temos a pretensão de irmos para terceiro no próximo ano. Queremos continuar 
crescendo acima da taxa de crescimento da concorrência”, argumenta o diretor.  
 
Ranking 
 
O ranking de 2005 da Abrafarma revelou que as 25 maiores empresas de varejo 
farmacêutico do País tiveram um faturamento de R$ 6,42 bilhões, um aumento 
nominal de 10,82% ante o ano de 2004, quando as grandes empresas faturaram 
R$ 5,79 bilhões. Em 2005, as 25 maiores empresas representaram 25% do total do 
faturamento do varejo farmacêutico. Em 2006, a projeção da associação é de que o 
segmento ultrapasse os R$ 7 bilhões em vendas.  
 
A pesquisa anual também mostra que em 2005 a venda de medicamentos foi 
responsável por 74,45% das vendas, ou R$ 4,78 bilhões, e os não medicamentos, 
entre os quais os cosméticos, 25,5%, ou R$ 1,6 bilhão. Em 2004 a porcentagem 
era de 75,14% e 24,86%, respectivamente. “No momento em que as farmácias 
ampliam o seu mix de produtos, são uma opção a mais para o consumidor comprar 
produtos de higiene e beleza, até porque o consumidor tem uma orientação 
adequada, o que faz a venda de não medicamentos crescer”, diz Sérgio Mena 
Barreto, presidente executivo da Abrafarma.  
 
Apesar de não revelar o faturamento isolado de cada empresa, o ranking aponta 
que, em vendas, a Drogaria São Paulo, que era a segunda em 2004, ficou em 
primeiro em 2005 e a Drogaria Pacheco, que era a primeira em 2004, caiu para 
segundo. A Pague Menos, a Drogasil e a Droga Raia ficaram em terceiro, quarto e 
quintos lugares.  
 
A Onofre, que foi a nona colocada em vendas e a 17ª em número de lojas, manteve 
a liderança no quesito faturamento por loja. No total, incluídas médias e pequenas 
empresas, o varejo farmacêutico brasileiro faturou R$ 22 bilhões em 2004. Em 
2005, a receita cresceu para R$ 24 bilhões. A projeção é faturar R$ 26,5 bilhões em 
2006. 
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