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Empresa busca parceiros estratégicos para acelerar sua expansão e pode lançar ações em bolsa.  
 
Os planos de expansão da Pague Menos, rede de farmácias com 272 lojas em 16 estados 
brasileiros, envolvem bem mais do que a abertura de oito novas unidades este ano e dez no 
próximo, nos estados do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, e no Distrito Federal, o que 
representa investimentos da ordem de R$ 10 milhões.  
 
O empresário Francisco Deusmar Queirós, presidente do grupo que reúne 11 empresas 
controladas pela holding Renda Participações, confirmou, em entrevista exclusiva a este jornal, 
que está em curso o processo para tornar a Pague Menos uma empresa de capital aberto a partir 
de 2008.  
 
"Vamos buscar um parceiro estratégico, de preferência uma grande rede norte-americana do 
setor, para agregar tecnologia e expandir ainda mais os negócios", adianta Queirós. A empresa 
também não descarta a possibilidade de lançar ações em bolsa. Nesse processo de abertura de 
capital, a empresa está sendo assessorada por consultorias de bancos.  
 
A Pague Menos faturou, no exercício passado, R$ 767,063 milhões, com crescimento de 26,72% 
sobre 2004. Para este ano, a meta é entrar no clube de R$ 1 bilhão, diz o empresário.  
 
"Somos hoje a terceira maior empresa do setor em faturamento e a maior em número de lojas do 
País", diz Queirós. O objetivo é chegar a 290 pontos de venda até 2007 e depois fortalecer a 
participação no interior de São Paulo, Pernambuco, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
estados que já têm unidades na capital.  
 
A idéia é obter maior capilaridade e investir em cidades com população superior a 200 mil 
habitantes. "A indústria farmacêutica reconhece a importância dessa expansão, pois na hora de 
fazer uma campanha nacional, sabe que terá uma rede para suporte", observa.  
 
As lojas comercializam cerca de 12 mil itens, entre medicamentos, perfumaria, produtos de 
higiene e limpeza, de 400 fornecedores, e operam interligadas ao Centro de Distribuição, que 
registra movimento diário de transferência em torno de 300 mil produtos. Todas as lojas estão 
interligadas por um sistema on-line, que demandou investimento de US$ 2 milhões.  
 
No ano passado, o número de clientes atendidos alcançou 35,452 milhões, aumento de 9,64% 
sobre 2004. Somente as 78 lojas que realizam atendimento em domicílio contabilizaram 150 mil 
entregas/mês. O volume médio de transações atingiu 450 mil/dia. Outras 800 mil corresponderam 
aos cartões Sempre, de fidelidade, que conta com 1,8 milhão de usuários no País, e oferece 
descontos em medicamentos; e o Pague Menos Mastercard.  
 
A Pague Menos abriu sua primeira loja no bairro Éllery, em Fortaleza, dia 19 de maio de 1981 e 
completa 25 anos. "Estamos iniciando nossa caminhada dentro de um setor que tem empresas 
seculares."  
 
Estrutura das operações  
 
Os negócios do grupo - iniciados com a Corretora Pax, fundada em 1977 - abrangem hoje 
diversos segmentos, como a Pague Menos Manipulação; a gerenciadora de medicamentos E-
Pharma PBMS; a Renda Corretora; a Renda Florestal, que administra plantios de eucaliptos, 
pinheiros, cajueiros e coqueiros; a Joongbo, fabricante de produtos polietileno de baixa densidade 
como mantas de isolamento térmico e acústico, e a Mix FM.  
 



Prestação de serviços  
 
Neste ano, o grupo colocou em operação a prestadora de serviços Ame, no segmento de 
medicamentos especiais, que contempla orientações específicas, onde o atendimento é feito por 
profissionais treinados pela indústria. A empresa inclui ainda em seus serviços a credencial de 
correspondente bancário, via Pague Menos Serviços, com movimento de R$ 2,560 bilhões em 
2005, um aumento de 19,89%, comparado ao exercício anterior. Os atendimentos, realizados em 
168 lojas da rede, registraram média de 5,028 milhões transações por mês, evolução de 8,83% 
sobre o ano anterior.  
 
Queirós ressalta que a empresa começou a receber contas de água, luz e telefone ainda em 1989. 
"Fomos pioneiros não apenas nesse sistema, mas também no atendimento 24 horas da região." 
Na semana passada, a rede passou a integrar o programa Farmácia Popular, do Ministério da 
Saúde (Portaria 491), criado para subsidiar a venda de medicamentos a pacientes que sofrem de 
hipertensão e diabetes.  
 
Na área de responsabilidade social, a Fundação Deusmar Queirós, criada em 1999, investe em 
dois projetos: Moringa, a Semente da Vida, voltado ao tratamento da água, em parceria com os 
Correios, e o Mãos Livres, que busca a ressocialização de ex-detentas.  

 
 
Leia Mais 
 
Festa de 25 anos ganha campanha de R$ 10 milhões 
   
A rede de farmácias Pague Menos vai comemorar seus 25 anos com diferentes ações de 
marketing. "Vamos investir R$ 10 milhões entre mídia, produção, encartes, que chegam a 1 
milhão de unidades por mês", afirma Francisco Deusmar Queirós, presidente do grupo.  
 
"Amor. Esse é o melhor remédio", mote da campanha criada pela agência Advance Comunicação, 
de Fortaleza, inclui comerciais para televisão, rádio, peças em jornais e pontos de venda. O carro-
chefe fica com a promoção "Pague Menos 25 anos 25 Gols", que vai premiar os clientes com um 
carro 1.0, modelo 2006, resultado de investimento de R$ 556,4 mil.  
 
Para concorrer, os consumidores devem adquirir, no mínimo, R$ 25 em produtos diversos menos 
medicamentos nas lojas da rede de todo o País, recebendo em troca um cupom com a pergunta: 
"Qual a rede de farmácias que está presente no maior número de estados do Brasil?". Respondida 
a questão e preenchidos os dados, basta depositar na urna.  
 
A promoção - iniciada dia 3 passado com duração até 30 de novembro - contempla oito sorteios, 
acompanhados por auditores independentes, que serão realizados no programa Domingo Legal, 
comandado por Gugu Liberato, no SBT, sempre às 16 horas. O primeiro será dia 14 de maio e o 
último sorteio, 17 de dezembro. " Serão sete domingos de três carros e o de dezembro, com 
quatro", diz. O canal de Silvio Santos ganha ainda reforço dos comerciais.  
 
A TV Globo, onde a rede colheu bons resultados em 2005, com merchandising no programa da 
Ana Maria Braga, também entra no esquema. Nesta semana, a atriz Eva Vilma, que há sete anos 
divulga os produtos da rede, gravou o comerciais para a nova campanha.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 abr. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 


