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O Grupo Pão de Açúcar planeja concluir ainda neste ano o processo de instalação de farmácias em 
toda rede de hipermercados Extra , que conta, atualmente, com 45 drogarias em um total de 80 
lojas. No Carrefour , que iniciou a atividade em novembro passado e já atingiu 25 farmácias, o 
plano é levar a venda de medicamentos para todos os seus hipermercados (100 unidades 
atualmente) em mais três anos, enquanto o Wal-Mart prevê abrir nos próximos meses as três 
primeiras drogarias da rede BIG, adquirida do Sonae no Sul do Brasil. 
 
Os agressivos planos dos hipermercadistas sinalizam um aumento na concorrência do já 
competitivo varejo farmacêutico. A idéia é aumentar a gama de produtos oferecidos nas lojas e 
morder uma fatia de um grande mercado. “O medicamento é o terceiro item mais importante no 
orçamento das famílias, o que revela a viabilidade do produto nos supermercados”, afirma 
Alexandre Ribeiro, diretor de serviços e novos negócios do Carrefour, que tem a meta de atingir 
50 farmácias ainda neste ano. 
 
O forte ritmo de aberturas de farmácias acompanha a estratégia de ampliar a participação dos 
não alimentos nas vendas . O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, iniciou a atividade em 2001 e 
hoje tem uma rede de 111 farmácias. A meta é intensificar as aberturas em suas redes de 
supermercados mais populares: o CompreBem e o Sendas . Hoje existem 17 farmácias no 
CompreBem, mas até o final de 2007 a meta é de que praticamente toda a rede, de 175 lojas 
atualmente, tenha a comercialização de remédios entre suas atividades. O mesmo objetivo vale 
para o Sendas, que tem hoje 45 farmácias na sua rede de 66 lojas. 
 
“A joint venture com o Sendas, que tinha 35 farmácias antes da transação, fez com que a rede de 
farmácias do Pão de Açúcar ganhasse corpo. Hoje, a expansão dessa operação está dentro do 
planejamento estratégico da companhia”, conta Jaqueline Maneiro, gestora da área no grupo. 
Na rede Pão de Açúcar, de quatro farmácias, a tendência é de menor volume de inaugurações, em 
razão da limitação de espaço disponível nas lojas. 
 
Em geral, as drogarias dos supermercadistas oferecem por volta de 6 mil a 8 mil itens. Por força 
da lei, a operação deve estar em uma área delimitada. Geralmente ficam atrás dos caixas. “Uma 
farmácia pode consumir de R$ 80 mil a R$ 150 mil em investimento, dependendo de sua área de 
venda. A operação tem de estar dentro do padrão de qualidade do grupo”, afirma Ribeiro, do 
Carrefour, em que a área de venda das unidades existentes parte de 40 metros quadrados e pode 
chegar a 130 metros quadrados. 
 
Em média, os supermercadistas levam dois meses para obter as aprovações para a abertura de 
farmácia. São exigidas homologações da Anvisa, de secretarias estaduais de saúde e de conselhos 
regionais de farmácias. 
 
No Wal-Mart, a operação farmacêutica se tornou um negócio importante a partir da compra da 
rede nordestina Bompreço, que tem hoje 96 farmácias. Agora, o grupo desenvolve a atividade no 
Sudeste, onde tem oito farmácias, mas pretende abrir outras cinco até o final do ano na rede de 
hipermercados Wal-Mart Supercenter . 
 
“Já temos uma rede consolidada no Nordeste e agora vamos reforçar a presença no Sudeste”, 
afirma Eduardo Gouveia, vice-presidente de novos negócios da rede Wal-Mart. Fora isso, o grupo 
fará um projeto piloto no Sul do Brasil, com a instalação de três farmácias no BIG, em Porto 
Alegre (RS). 
 
O avanço dos grandes supermercadistas na venda de medicamentos acirra a disputa em um 
mercado já bastante concorrido, em que há a presença de grandes grupos especializados, como a 
Drogaria São Paulo , Drogasil e Drogaria Onofre , além de um grande número de farmácias 



independentes que partiram para o associativismo para sobreviver. A liderança no varejo 
farmacêutico, em faturamento, é ocupada pela Drogaria São Paulo, que tem 184 lojas e atingiu 
receita bruta de R$ 1,07 bilhão no ano passado. 
 
“A forte presença dos supermercados no varejo farmacêutico já é uma realidade em muitos países 
desenvolvidos. Nos Estados Unidos, o Wal-Mart tem uma das maiores redes de farmácias do 
País”, conta Ribeiro. 
 
Geraldo Monteiro, assessor econômico da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico 
(ABCFarma), avalia que os supermercados conquistaram parte do espaço dos varejistas 
especializados. “Tanto as grandes redes quanto as menores são afetadas pelo avanço dos 
supermercados. Mas, os menores são mais atingidos porque têm menor poder competitivo, por 
conta do reduzido poder de barganha com a indústria de medicamentos”, diz. 
“Além dos gigantes supermercadistas, redes menores investem na venda de medicamentos. 
Querem concentrar o máximo possível de produtos no mesmo local, o que tem atraído os 
consumidores”, diz Monteiro. 
 
Entre os esforços para se destacar no mercado, as grandes redes supermercadistas investiram em 
equipes especiais para o departamento farmacêutico. Só no Carrefour são 15 profissionais que 
cuidam do gerenciamento do setor fármaco, além dos funcionários que trabalham nas lojas.  
 
“É preciso ter pessoas que entendam como funciona o varejo de medicamentos, que saibam 
dissociar a venda de alimentos da comercialização de remédios”, diz o diretor do Carrefour. 
 
Para Jaqueline Maneiro, a evolução da operação gerou maior confiança dos consumidores em 
relação à venda de remédios nos supermercados. “É um serviço bem aceito por nossos clientes. O 
cliente sente que as farmácias são confiáveis e atuamos dentro da ética farmacêutica, com venda 
somente sob prescrição médica”, diz a gestora do Pão de Açúcar. 
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