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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo apresentar um estudo de caso de uma farmácia 

integrada e como esta empresa se posicionou no mercado do varejo farmacêutico perante seus 

concorrentes, com uma estratégia focada no cliente idoso e como agregou valor aos seus 

serviços, criando valor para si e para seus clientes. A fundamentação teórica deste projeto está 

diretamente ligada aos conceitos de estratégias competitivas focada na diferenciação de 

serviços ao idoso. Na coleta de dados foi realizada uma pesquisa, a partir de uma amostragem 

por conveniência e não probabilística, com duzentos idosos nos bancos da cidade de Cabo 

Frio, para entender o perfil deste consumidor. Com base nos resultados apresentados, 

verificou-se a importância estratégica de uma pequena empresa identificar um nicho e se 

posicionar corretamente no mercado do varejo farmacêutico, conseguindo assim competir 

com as grandes redes de drogarias que já se estabeleceram na cidade.      

  

  

 

 

Palavras-chave: estratégias competitivas, agregação de valor, idoso, farmácia integrada, 

mercado do varejo farmacêutico. 
  



 

 

 

                                                   ABSTRACT 

 

 

 

The present study aims to present a case study of an integrated pharmacy and how 

this company has positioned itself in the pharmaceutical retail market before its competitors, 

with a strategy focused on the elderly client and as added value to their services, creating 

value for themselves and for their clients. The theoretical foundation of this project is directly 

linked to the concepts of competitive strategies focused on differentiation of services to the 

elderly. Data collection was carried out a survey, from a convenience sampling and non-

probability, with two hundred elderly banks in the city of Cabo Frio, to understand the profile 

of this consumer. Based on the results presented, it was the strategic importance of a small 

company to identify a niche and position yourself correctly in the pharmaceutical retail 

market, thus competing with the big drugstore chains that have established themselves in the 

city. 

 

 

 

 

 

Keywords: competitive strategy, adding value, elderly, integrated pharmacy, and retail 

pharmacy market.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O objetivo desta dissertação é investigar um caso de posicionamento estratégico de 

uma farmácia integrada, situada na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro e analisar como esta 

empresa agrega valor a vários tipos de serviços diferenciados, com foco principal aos clientes 

idosos¹. 

A decisão para a escolha deste tema baseou-se na disponibilidade de oportunidades 

identificadas pela empresa a partir do ano de 2006 no desenvolvimento das atividades 

criadoras de valor, face às evoluções recentes ocorridas no setor. 

 Primeiramente o consumidor do varejo farmacêutico evoluiu nos últimos anos: esse 

consumidor tem maior controle sobre sua saúde, está mais informado sobre terapias médicas 

que afetam seu bem-estar, está constantemente exposto às informações médicas (em jornais, 

revistas, televisão, Internet, etc.), ou seja, se mostra interessado por conhecimento que afete 

direta ou indiretamente seu bem-estar e seu estado de saúde (Huertas, 2004, p.36). Dessa 

forma, é possível observar uma crescente demanda por medicamentos e tratamentos 

preventivos. 

Em segundo lugar o avanço da tecnologia contribui para que os médicos indiquem 

cada vez mais medicamentos específicos de acordo com a necessidade de cada paciente.  

Em terceiro lugar o envelhecimento da população brasileira, que chegará a vinte três 

milhões de idosos em 2012 (IBGE, censo 2010) e, por conseguinte a população de idosos de 

Cabo Frio que já é de vinte mil cento e doze pessoas, do total de cento e oitenta e seis mil 

pessoas residentes (IBGE, censo 2010) e com os fatores socioeconômicos cada vez mais 

favoráveis, existe um crescimento em vendas excelente para o segmento do varejo 

farmacêutico. 

______________________________________________________________________ 

1 – O idoso no Brasil é definido como aquela pessoa maior de 60 anos de idade. É estabelecido na 

legislação brasileira pela Lei nº 8842 de quatro de Janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto nº 1948 de três 

de Julho de 1996 que dispõe sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Essa política busca a garantia 

de atenção adequada e digna para esta faixa da população brasileira através de atenção integral à saúde e 

promoção do envelhecimento ativo e saudável, onde se almeja preservar a autonomia e independência funcional 

das pessoas idosas. Outro documento que é grande de avanço é o Estatuto do Idoso, disposto na Lei N.º 10.741, 

de 1.º de outubro de 2003, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos (Brasil, 2003).   
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A partir dos anos 90 foi observada uma tendência ao consumo dos produtos 

customizados e os remédios manipulado vão ao encontro a essa tendência, visto que a 

população, principalmente a de idosos que tem procurado conciliar bom atendimento, preço e 

qualidade dos produtos.  

  

No Brasil, algumas farmácias integradas têm atuado como concorrentes da indústria 

e das drogarias, pois oferecem ao público não apenas fórmulas preparadas para pacientes 

específicos, mas verdadeiros similares dos produtos de referência existentes no mercado, além 

dos medicamentos de referência, genéricos, similares, higiene e perfumaria e correlatos. O 

impacto financeiro dessas farmácias integradas ainda não é significativo, pois o conceito de 

farmácia integrada, apesar de ser da década de oitenta (antes era chamado de farmácia única), 

começou a se desenvolver em meados da primeira década do século vinte um (Associação 

Nacional de Farmácias Magistrais, ANFARMAG). De todas as grandes redes de drogaria, 

somente a drogaria Pague Menos já possui no estado do Ceará algumas unidades de farmácia 

integrada. 

As farmácias integradas avançam no mercado oferecendo medicamentos 

manipulados a preços mais baixos para preencher uma brecha deixada pelos laboratórios 

farmacêuticos, a dos remédios com formulações específicas para cada paciente, por isso vêm 

conquistando através de preços mais competitivos e atendimento personalizado, fatias do 

mercado varejista de medicamentos, que inclui os grandes laboratórios do setor.  

Pode-se dizer que a grande importância da farmácia integrada é a facilidade ao 

acesso de vários produtos e serviços em um mesmo local e também a possibilidade que ela 

traz do fracionamento das substâncias manipuladas para cada caso clínico. Isso facilita a 

prescrição da receita médica ao paciente, possibilita a manipulação de diversas substâncias em 

dosagens exatas em uma mesma cápsula, além de possibilitar ao médico a liberdade nas 

prescrições, visando um melhor resultado ao seu paciente. 

As farmácias integradas representam um espaço ainda pequeno neste contexto, mas 

de grande atuação do profissional farmacêutico, pois resgata a prática de preparar, conservar, 

manipular, dispensar e atender de forma personalizada, oferecendo um leque de serviços 

adicionais à simples venda de medicamentos. Para o médico que prescreve uma receita 

magistral, há uma valorização deste profissional, melhora a relação “médico-paciente” e 

“farmácia-farmacêutico" e permite um equilíbrio da fórmula para o paciente que, como 

pessoa única e individual em sua sintomatologia, nem sempre se adapta a formulações já 

estabelecidas. 



17 

 

 

 Este trabalho foi estruturado em quatro capítulos e apresentados na seguinte ordem: 

 No primeiro capítulo é apresentado o problema desta dissertação. É contado um 

pouco da história da farmácia no Brasil, suas tendências e suas regulamentações. Também 

neste capítulo é colocada a formulação do problema e os objetivos gerais e específicos, bem 

como os resultados esperados. 

 No segundo capítulo é descrito o aporte teórico com algumas revisões das principais 

abordagens estratégicas relacionadas a esta dissertação. 

 No terceiro capítulo é abordada a estratégia metodológica, apresentando o modelo 

metodológico, os fins, os meios, as limitações do método, bem como o método da pesquisa de 

campo. 

 No quarto capítulo é apresentada a evolução do setor do varejo farmacêutico no 

Brasil, a análise do varejo farmacêutico na cidade de Cabo Frio, o modelo Porter e os 

principais concorrentes da empresa na cidade, as características do mercado de atuação da 

empresa, apresentação da farmácia Aromas do Vale, a proposta de valor, a curva de valor e o 

resultado da pesquisa.   

 Por fim são apresentadas as conclusões finais da dissertação. 
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CAPÍTULO 1 O PROBLEMA 

 

 

1.1 A história da farmácia no Brasil 

 

A história da farmácia no Brasil se confunde quase com o descobrimento, pois há 

relatos de que o primeiro boticário que aportou por aqui foi Diogo de Castro em 1549, trazido 

pelo governador Geral da Bahia, Tomé de Souza (Souza e Oliveira, 2002). Em 1550 os 

jesuítas desembarcaram no Brasil com a missão de evangelizar e promover a educação  

sanitária aos habitantes, atuando como boticários. Em 1645 a coroa Portuguesa autorizou o 

funcionamento das primeiras boticas no Brasil (Zubiolli, 1992). 

No século XVIII, foi outorgada a primeira lei que se tem conhecimento na legislação 

farmacêutica brasileira, chamada de regimento 1744, que proibia o comércio de drogas e 

medicamentos por estabelecimentos não autorizados (Zubiolli, 1992). 

Em 1839, foi criada a primeira escola de Farmácia no Brasil, situada na província de 

Minas Gerais, dando ares acadêmicos à profissão (Souza e Oliveira, 2002). 

Em 1870, as boticas situadas na capital do estado de São Paulo passaram a 

denominar Farmácias. Foram também criadas as Drogarias que nasceram para vender drogas 

e insumos para os Farmacêuticos, no entanto vendiam irregularmente para o povo (Zubiolli, 

1992). As primeiras farmácias com as características parecidas com algumas farmácias de 

hoje foram a Pellicano, de São Paulo; a Botica Ao Veado D’Ouro, fundada em 1858 em São 

Paulo; a farmácia Stelfeld fundada em 1857 em Curitiba e a Casa Granado, fundada em 1870 

no Rio de Janeiro (Souza e Oliveira, 2002). 

O Brasil é o sétimo maior mercado mundial no setor de farmácia e até 2015 deve 

ganhar mais uma posição e também dobrar seu faturamento, pois o setor vem crescendo quase 

20% ao ano segundo a Associação brasileira de redes de farmácias (ABRAFARMA). 

Segundo o CFF (Conselho Federal de Farmácia), no Brasil existe um total de 68194 farmácias 

privadas, sendo 59790 drogarias e 8404 farmácias com manipulação alopática e 

homeopática¹. 

___________________________________ 

¹ Existe uma diferença entre farmácia de manipulação Alopática e Homeopática. A farmácia Alopática 

produz medicamentos similares aos medicamentos industrializados, diferenciando-se, ou não, na combinação em 

uma única fórmula de vários insumos farmacêuticos. A farmácia Homeopática produz medicamentos retirados 

de plantas medicinais em concentrações mínimas do princípio ativo. 
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 É o país com o maior número de farmácias e o quarto em consumo. Considerando 

uma população de 190 milhões de habitantes, existe uma farmácia para cada grupo de 2800 

pessoas segundo a Federação Brasileira das Redes Associativas de Farmácias (FEBRAFAR).  

O segmento do varejo farmacêutico é altamente regulamentado com uma série de 

leis, resoluções, decretos e portarias. Para fins de esclarecimento, o anexo um apresenta de 

ordem cronológica as principais regulamentações. No próximo subcapítulo discorrerei sobre 

as principais regulamentações que interferem diretamente nas rotinas diárias do varejo 

farmacêutico. 
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1.2  Tendências recentes da regulamentação do setor 

 

Em novembro de 1960, foi promulgada pelo então presidente Juscelino Kubitscheck 

a lei 3820 que autoriza a criação do Conselho Federal de Farmácia e seus conselhos regionais. 

Em 1971, foi promulgada a lei 5772 que estabelecia a produção de medicamentos 

similares por cópia de processos, com custos menores, abolindo assim o privilégio sobre 

patentes no Brasil (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, 2012). 

Em 1973, a lei 5991 regulamentou o mercado do varejo farmacêutico. Esta lei dispõe 

sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos, correlatos em todo 

o território nacional. Para se abrir uma Farmácia, não é necessário que o empreendedor seja 

Farmacêutico, no entanto é necessário que tenha um Farmacêutico responsável técnico para o 

funcionamento do estabelecimento e este responsável tem que permanecer na empresa durante 

todo o horário de funcionamento da mesma, caso exceda o limite de horário do responsável, a 

empresa necessita contratar um responsável técnico substituto. 

Em setembro de 1976, foi promulgada a lei 6300 que obrigava os estabelecimentos 

do varejo farmacêutico a vender medicamentos somente com a obrigatoriedade da 

apresentação de uma receita médica e tendo como principal objetivo controlar o consumo de 

fármacos que provocassem dependência química. 

Em 1990, foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que tem 

poderes para regular o mercado farmacêutico em todo o seu processo, até mesmo na regulação 

de preços. 

Em Fevereiro de 1999, foi promulgada a lei 9789, que instituía a política dos 

medicamentos genéricos. Para ser um medicamento genérico, o produto teria que ser igual a 

um medicamento de referência, comprovando através de testes a sua eficácia, qualidade e 

segurança (bioequivalência e biodisponibilidade). Estes medicamentos são comercializados 

com o nome do princípio ativo e em sua embalagem vem uma logomarca com a letra G, 

identificando o mesmo como um medicamento genérico. O governo com esta lei queria 

estimular a baixa de preço do medicamento e facilitar e proporcionar à população a escolha de 

um produto de qualidade e com preço bem mais baixo do que o medicamento de referência 

(Brandão, 2009). 

Em Dezembro de 2000, foi promulgada a lei 10147, que criava três linhas de 

produtos de medicamentos com diferenças tributárias na farmácia, pois antes desta lei existia 

só um Mark-up de 42,86%, sobre o preço de custo, obtendo a farmácia uma margem de 30% 

sobre os medicamentos vendidos. Com a lei 10147 foram instituídas três linhas de produtos 
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farmacêuticos, a linha neutra com 29,27%, a linha positiva com 27,66% e a linha negativa 

com 24,81%. Isto fez com que o medicamento abaixasse seu preço entre 3% e um pouco mais 

de 4% (ANVISA). 

Em Outubro de 2007, a ANVISA publica a resolução 67 que dispõe sobre as boas 

práticas de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias. Esta lei atinge 

particularmente as farmácias de manipulação e as farmácias integradas que também 

manipulam medicamentos. No entanto, vale ressaltar que com esta regulamentação o setor de 

manipulação de medicamentos ficou confiável, pois transmitia para a população segurança e 

eficácia no produto preparado, visto que o controle sanitário ficou de alto rigor. Em Maio de 

2009, houve alteração desta lei e promulgada a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 21, 

que regulamentava mais ainda as boas práticas de manipulação de antibióticos, hormônios, 

citostáticos e substâncias de controle especial (o popularmente chamado de medicamento 

controlado). 

A formulação do problema desta dissertação é fundamental para que possamos 

refletir e analisar o seu andamento. Os objetivos e os resultados esperados, principalmente o 

financeiro, são partes relevantes deste contexto, pois toda empresa visa o lucro e sua 

consequente posição no mercado varejista. Nos próximos subcapítulos falarei sobre estes 

assuntos. 
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1.3  Formulação do problema 

 

 Quando o cliente escolhe uma farmácia para comprar o seu medicamento, ele leva 

em consideração vários fatores, que são: a confiança na empresa, a qualidade, o preço, os 

serviços oferecidos e principalmente o atendimento que ele recebe no seu primeiro encontro. 

 Na verdade duas perguntas são necessárias para resolver este problema:  

(a) Quais os atributos de valor importantes para atrair e manter o cliente do segmento do 

varejo farmacêutico?  

(b) Como explicar o diferencial competitivo de sucesso da farmácia Aromas do Vale? 

  

1.4  Objetivos 

 

 1.4.1 Objetivo geral 

 

 O objetivo deste projeto é estudar um caso de estratégia competitiva de uma farmácia 

integrada, situada na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro e analisar como esta empresa agrega 

valor a vários tipos de serviços diferenciados, com foco principal aos clientes idosos. 

 

 1.4.2  Objetivos específicos 

 

- Analisar o banco de dados da empresa e analisar especificamente o perfil de clientes idosos 

atendidos nestes serviços. 

- Pesquisar os consumidores-alvo da empresa para identificar as suas expectativas e os valores 

atribuídos aos vários serviços. 

- Descrever o processo de implantação dos serviços de Nutricionista, Fisioterapeuta, de 

medicamentos personalizados e Home Care na empresa. 

- Descrever e explicar como foi construída a estratégia da empresa, orientada para o 

relacionamento com idosos. 

- Explicar como a empresa se posicionou no mercado e a combinação do mix de produtos e 

serviços com o perfil do cliente alvo. 

- Analisar os principais concorrentes na cidade e descrever o posicionamento estratégico de 

cada um deles. 
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1.5  Resultados esperados 

 

 Espera-se ao final desta pesquisa apresentar resultados da estratégia adotada pela 

empresa, principalmente o financeiro, agregando valor para a empresa e também para o 

cliente, através de estratégias de posicionamento e de relacionamento e serviços para seus 

clientes. 

 No próximo capítulo descreverei o aporte teórico com algumas revisões das 

principais abordagens estratégicas relacionadas para esta dissertação. 
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CAPÍTULO 2  APORTE TEÓRICO 

  

 

2.1 Revisão das principais abordagens estratégicas 

 

 Neste capítulo abordaremos o referencial teórico deste trabalho. 

A fundamentação teórica deste projeto está diretamente ligada aos conceitos de 

estratégias competitivas focada na diferenciação de serviços aos idosos. 

Na segunda revolução industrial, em meados do século XIX, a estratégia surgiu nos 

Estados Unidos como uma maneira de moldar as forças de mercado e afetar o ambiente 

competitivo (Ghemawat, 2000). A construção das ferrovias americanas, a facilidade de 

obtenção de crédito bancário, facilitou o aparecimento das empresas multidivisionais e a partir 

delas surgiram os primeiros gerentes profissionais, encarregado da gestão (Chandler, 2004). 

Estes gerentes profissionais foram os primeiros responsáveis por articular o pensamento 

estratégico (Ghemawat, 2000). 

Existem várias definições para o termo estratégia e geralmente estas definições estão 

relacionadas com mudanças e estabilidade da empresa. 

Para Ghemawat (2000, p.16), estratégia “é um termo criado pelos antigos gregos, que 

para eles significava um magistrado ou comandante-chefe militar”. 

 Para Quinn (2001, p. 20) a "estratégia é o padrão ou plano que integra as principais 

metas, políticas, e sequência de ações de uma organização em um todo coerente". 

 Mintzberg (2000), no livro Safari de Estratégia, propõe cinco definições para o termo 

estratégia: 1º A estratégia como um plano, ou seja, um guia, um curso de ação futura, uma 

direção e um caminho. 2º A estratégia como um padrão, está relacionada ao comportamento 

da organização ao longo do tempo. 3º A estratégia como uma posição, ou seja, a localização 

de determinados produtos em mercados distintos. 4º A estratégia é uma perspectiva, a 

estratégia olha para dentro da organização, para a visão da empresa. Por fim a 5ª definição de 

estratégia está relacionada com um truque, é uma armadilha para enganar o concorrente. 

 Porter (1980), no seu livro clássico Competitive Strategy, define que a estratégia de 

negócios de uma empresa deveria ser baseada na estrutura do mercado no qual elas operam. 

 Ansoff (1977) considera que as empresas podem adotar estratégias que estão 

relacionadas a mercados e produtos. Ao definir tais estratégias há uma orientação para a 

empresa no que diz respeito aos mercados e produtos, resultando em um vetor de crescimento. 

O autor define que esse vetor de crescimento está relacionado às estratégias de penetração de 
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mercado, de desenvolvimento de mercados, de desenvolvimento de produtos e de 

diversificação. 

 Para Ansoff (1977) esta mudança de estratégia representa um alinhamento de 

mercado e de produtos da empresa, mas não significa necessariamente uma diversificação. 

Para ele, essa mudança pode ser divida em diversificação e expansão, visto que a 

diversificação é mais arriscada, envolvendo um distanciamento de produtos e mercados 

conhecidos. A expansão envolve apenas a penetração de mercado e o desenvolvimento de 

mercados e produtos. 

 Ao elaborar o planejamento estratégico da empresa é fundamental posicioná-la de 

modo que ela alcance e sustente vantagem competitiva. Para Porter (1986), é relacionar a sua 

empresa ao ambiente, ou seja, a meta é posicionar no setor em que a empresa possa melhor se 

defender das forças competitivas ou influenciá-las ao seu favor. É saber onde e como 

competir.  

 Barney (2012) apud Nobuiuki et. al. define a vantagem competitiva quando uma 

firma implementa uma estratégia de criação de valor que não pode ser simultaneamente 

implementada por qualquer outro competidor corrente ou potencial. 

 Porter (1986) comenta que existem três tipos básicos de vantagem competitiva que 

uma empresa pode possuir: a liderança em custo, diferenciação e enfoque. 

 Para Porter (1986), na estratégia de liderança em custo, o seu objetivo principal é 

obter a liderança por meio de políticas funcionais, devendo-se controlar os custos e as 

despesas da empresa, permitindo assim retornos para a empresa acima da média, defendendo-

a contra a rivalidade dos concorrentes e dos compradores poderosos e trazendo também 

flexibilidade para enfrentar os fornecedores, gerando assim barreiras de entrada, colocando a 

empresa em posição favorável com relação aos produtos substitutos. 

 Porter (1986) informa também que na estratégia baseada na diferenciação, consiste 

na criação de um produto único no setor. A empresa pode se diferenciar por meio da marca, 

da imagem, dos serviços sob encomenda, da tecnologia, da rede de fornecedores. Na 

estratégia de diferenciação, a empresa não ignora os custos, no entanto isto não é o principal 

alvo. Este tipo de estratégia pode proporcionar margens maiores de lucro, devido à lealdade 

dos consumidores perante a marca, diminuindo a necessidade de baixar os custos. Com isso, a 

empresa pode negociar melhor com seus fornecedores e também diminuir o poder dos 

compradores, pois desta forma estará em melhor condição do que os produtos substitutos. 
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 Segundo Aaker (2001), existem diversas formas de diferenciação, porém para que a 

estratégia de diferenciação seja eficaz, ela deve permitir a geração de valor ao cliente, 

fornecer valor percebido e ser difícil de copiar. 

 Segundo Vasconcelos e Cyrino (2000), a década de setenta do século passado foi 

marcada por diversas teorias que abordavam a questão da vantagem competitiva e estas 

teorias abordavam usando conceitos diferentes. Eles também questionaram que estas teorias 

que tratam da vantagem competitiva podem ser divididas em dois eixos principais, 

classificando os estudos de acordo com a origem da vantagem competitiva e assim dois casos 

são identificados:  

 

a) As teorias que consideram a vantagem competitiva como um 

atributo de posicionamento, exterior a organização, derivado da 

estrutura da indústria, da dinâmica da concorrência e do mercado 

e b) as que consideram a performance superior como um 
fenômeno decorrente primariamente de características internas 

da organização. (Vasconcelos e Cyrino, 2000, p.22). 

 

  

 No primeiro caso, os autores (Vasconcelos e Cyrino, 2000) abordam o estudo da 

vantagem competitiva como um atributo de posicionamento, exterior a organização, derivado 

da estrutura da indústria, da dinâmica da concorrência e do mercado. Neste modelo, a 

vantagem competitiva está relacionada a fatores externos e também a fatores internos 

específicos a firma. 

 No segundo caso, os fatores decorrentes estão relacionados com as teorias que 

consideram a desempenho superior como um fenômeno primário com grandes características 

internas da organização. 

 Vasconcelos e Cyrino (2000) fazem uma discriminação segundo as premissas sobre a 

concorrência, havendo uma divisão entre pesquisadores a qual possuem uma visão estrutural, 

estática, fundada na noção de equilíbrio econômico, enfocando seus aspectos dinâmicos e 

mutáveis da concorrência e fenômenos como inovação, descontinuidade e desequilíbrio são 

acentuados. 

 Porter (1991) apud Vasconcelos e Cyrino (2000) ao fazer a análise estrutural da 

indústria, para obter uma vantagem competitiva, ele considera o posicionamento como seu 

principal motivo para o sucesso ou o fracasso no cenário competitivo. Neste contexto, a 

estratégia atua protegendo a empresa das forças competitivas, que são segundo Porter os 
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novos entrantes, ameaça de produtos substitutos, o poder de negociação dos compradores, o 

poder de negociação dos fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes já existentes. 

 Em 1996, Porter escreveu What is strategy? Revendo seus conceitos e reafirmando a 

necessidade de adotar uma estratégia competitiva baseada no posicionamento. Este 

posicionamento é entendido como um sistema de cadeias de valor, realizadas de maneira 

única, conferindo então vantagens competitivas para as empresas que montam modelos a 

prova de imitações. Dranove (2007) define valor como a “diferença entre os benefícios 

desfrutados pelos clientes de uma empresa e seu custo de produção”.  

 Porter (1985) define valor como um montante que os compradores estão dispostos a 

pagar por aquilo que a empresa lhes oferece. Informa também que criar valor para os 

compradores que exceda o custo disto é a meta de qualquer estratégia genérica. 

 Na RBT (Resource-based theory), o valor é considerado como um atributo do 

recurso da firma. Segundo Barney (2012) apud Nobuiuki et. al. um recurso é valioso se ele 

explora oportunidades e/ou neutraliza ameaças no ambiente da firma e também quando eles 

permitem uma empresa conceber ou implementar estratégias que aprimorem sua eficiência e 

eficácia.  

 Porter (1996) introduziu o conceito de fronteira da produtividade, que é um 

somatório das melhores práticas existentes naquele momento, quando a empresa melhora sua 

eficácia, ela ultrapassa a fronteira. Esta fronteira muda constantemente, devido às novas 

técnicas gerenciais, a novos insumos e novas tecnologias. Porter enfoca que tal vantagem 

competitiva não é sustentável somente, é necessário derivar para um posicionamento 

estratégico e relaciona três tipos: a) Baseado em variedade de produtos e serviços, neste caso 

a empresa é capaz de produzir determinados produtos ou serviços utilizando conjuntos de 

atividades diferenciadas; b) baseado em necessidades de um determinado grupo de clientes; 

surge quando há um grupo de clientes com necessidades diferenciadas e quando um conjunto 

de atividades sob medida é capaz de satisfazer melhor a essas necessidades; c) baseado em 

acesso, que pode ser em função da geografia ou do porte do cliente, ou qualquer outra coisa 

que exija um diferente conjunto de atividades para melhor alcançá-lo, Porter (1996). 

 Dranove (2007) relata que desenvolver uma estratégia é fácil, o mais difícil é 

selecionar qual estratégia é a mais apropriada. Ele coloca que a estratégia tem que ser 

orientada por fatos: da empresa; das suas rivais e fatos sobre os consumidores. 

 Para Dranove (2007) a etapa inicial da análise do posicionamento é identificar quem 

são os clientes da empresa e assim determinar uma proposição de criação de valor, gerando 
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benefícios acima e além do custo de produção (B-C). Encontrando o cliente certo significa 

segmentar corretamente o mercado, ou seja, o cliente alvo. 

 Para Porter (1986) a empresa pode obter uma vantagem competitiva baseada em 

foco, ou seja, a estratégia dela é procurar atender determinados segmentos de mercado ou um 

grupo de compradores, se diferenciando para conseguir satisfazer melhor as necessidades dos 

clientes, tais como os clientes idosos, que é o caso da Farmácia Aromas do Vale. Ele enfatiza 

que as empresas precisam fazer uma opção para obter esta vantagem competitiva. 

 No livro “A estratégia do oceano azul” (Kim e Mauborgne, 2005), os autores 

definem o termo oceano vermelho como sendo a representação de todos os espaços de 

mercados hoje conhecido e nesses espaços as fronteiras setoriais são bem definidas e aceitas, 

as regras competitivas do jogo são conhecidas e as empresas inseridas tentam superar suas 

rivais e então obter parcelas maiores da demanda existente. No entanto, à medida que o 

espaço do mercado fica mais concorrido, as perspectivas de lucro e de crescimento ficam cada 

vez menores, transformando assim os produtos em commodities e a guerra deixa as águas dos 

oceanos ensanguentadas, dando origens aos oceanos vermelhos.  

 Já o termo oceano azul é o contraste do oceano vermelho. Caracterizam-se por 

espaços de mercado inexplorados pela criação de demanda e pelo crescimento altamente 

lucrativo. A maioria se desenvolve dentro do oceano vermelho, mediante a expansão das 

fronteiras setoriais vigentes.  No oceano azul a competição é baixa, pois as regras do jogo 

ainda não são bem definidas. Para navegar neste oceano, é necessário ter inovação de valor, 

ou seja, ao invés da empresa tentar superar seus concorrentes, elas concentram o foco em 

tornar a concorrência irrelevante, oferecendo saltos de valor para os compradores e para a 

própria empresa, desbravando espaços do mercado até então inexplorados. Assim, estas 

empresas ao invés de escolher a estratégia de diferenciação e liderança de custo, elas o fazem 

os dois ao mesmo tempo (Kim e Mauborgne, 2005). 

 Os autores listaram seis princípios que norteiam a estratégia do oceano azul, que são: 

reconstruir as fronteiras do mercado; concentrar-se no panorama geral e não nos números; ir 

além da demanda existente; acertar a sequência estratégica; superar as principais barreiras 

organizacionais e introduzir a execução na estratégia. 

 A estratégia primordial do oceano azul é o conceito de inovação de valor que resulta 

em uma nova maneira de raciocinar sobre a execução estratégica, ou seja, cria-se um novo 

espaço de mercado e no rompimento com a concorrência, desafiando um dos dogmas mais 

comuns baseados na concorrência que é o trade-off,  valor-custo. Ao invés das empresas se 
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esforçarem para alcançar ou superar a performance da concorrência, deveria sim cultivar a 

inovação de valor para atingir o crescimento sustentável. 

Kim e Mauborgne (2005) relatam que a estratégia do oceano azul é de minimizar os 

riscos e não de assumir riscos às cegas. Para tanto, ele apresenta um modelo analítico 

chamado de matriz de avaliação de valor, que consiste em dois propósitos: o primeiro em 

captar como está a situação atual no espaço de mercado conhecido da empresa e o segundo é 

o modelo das quatro ações que agrega valor para o comprador (reduzir, eliminar, criar e 

elevar). Ao responder estas quatro perguntas, formulamos um modelo de ações que nos 

permite verificar quais os atributos eliminaremos, reduziremos, criaremos e elevaremos.  

 Ao fazer a análise deste modelo analítico o autor resume em três atributos 

fundamentais para uma eficaz estratégia do oceano azul: foco, singularidade e mensagem 

consistente. Sem estes atributos qualitativos, a estratégia da empresa provavelmente será 

complicada, confusa e com uma estrutura de custo alta. Toda estratégia tem um foco e a curva 

de valor deve mostrar isto com nitidez quando se observa o perfil estratégico da empresa. 

Ao atingir os objetivos das perguntas do modelo de Kim (2005), a empresa está apta 

para entrar em uma nova curva de valor, onde se consegue reconstruir elementos de valor para 

os compradores. 

A nova curva de valor é um gráfico representativo que permite visualizar o 

desempenho da empresa versus os fatores chaves do setor.  

 Kim ao idealizar o conceito de estratégia do oceano azul, se baseou também nos 

conceitos da vantagem competitiva de Porter, aperfeiçoando o modelo e estabelecendo ações 

que agreguem valor para a empresa e seus compradores. Com isso estabelece novos 

elementos de valor e os utiliza para formar uma curva de valor representativa da empresa, 

facilitando ações corretivas que possam melhorar o desempenho e colocá-la em um patamar 

de conforto no segmento onde atua. 

  

2.2  Posicionamento de mercado e proposta de valor 

 

 O cliente para estar satisfeito, ele busca atender aos seus desejos, demandas e suas 

necessidades. 

 Kotler (2007) considera a distinção destes três elementos e caracteriza a necessidade 

do homem com a privação de alguma satisfação básica, como por exemplo, alimentação e 

moradia. Os desejos são carências por satisfações que venham suprir alguma necessidade, 

como exemplo a pessoa preferir um produto natural a um produto industrializado para saciar a 
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sua fome. A demanda ocorre quando a pessoa está apta e disposta a adquirir um produto que 

venha satisfazer seus desejos. 

 Portanto, a satisfação do cliente é após a existência destes três elementos e depende 

diretamente do desempenho do produto ou serviço que supere as suas expectativas. Na 

verdade a satisfação é o resultado da comparação entre o desempenho do produto ou serviço 

que o cliente comprou e suas expectativas em relação ao produto esperado antes da compra. 

 Geralmente os consumidores criam expectativas em cima de compras anteriores na 

empresa ou até mesmo por amigos e conhecidos que já tenham histórico de relacionamento 

com a empresa e também de informações prestadas pela própria empresa. 

 Kotler (2007) ressalta que as empresas que se preocupam com seus clientes, devem 

antes conhecer suas expectativas para assim poder reter mais clientes ao invés de perdê-los. E 

também lembra que tanto clientes quanto os concorrentes mudam e que para serem 

competitivas devem estar continuamente ampliando e fortalecendo os pacotes de valor 

agregado que acompanham o produto ou serviço. 

 Para manter os clientes fiéis a empresa não pode só vender produtos e serviços. Junto 

a eles a empresa tem que acoplar benefícios que satisfaçam os seus clientes, excedendo as 

suas expectativas e sair na frente da concorrência. 

 

2.3  Fidelidade 

 

 As empresas costumam perder de 15% a 20% de clientes a cada ano. Em alguns 

setores (p. ex.: telefonia celular) o índice é muito mais alto. Reduzir esta deserção de clientes 

está associado a compensações imediatas para as empresas (Bateson, 2001). 

 Para Bateson (2001), clientes leais tendem a recompensar as empresas com aumento 

de renda, pois devidos a vários tipos de risco percebido, os clientes preferem concentrar as 

compras nas empresas em que confiam. 

 Para Reicheld (2000), empresa alguma está apta para satisfazer as necessidades de 

todos os seus clientes. Entretanto é possível focar em determinados clientes que possam trazer 

um retorno financeiro maior. Empresas que trabalham com fidelidade do cliente têm que 

prestar muito cuidado em três regras: alguns clientes são fieis e previsíveis; outros são mais 

rentáveis e outros preferem os produtos e serviços desta empresa por acharem que valem mais 

do que os concorrentes. 

 Kotler (2007) menciona que, infelizmente, a maior parte da teoria e prática de 

estratégia de marketing diz respeito à arte de atrair novos clientes e não de reter os que já 
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existem, ou seja, as empresas praticam o marketing de vendas e não na construção de 

relacionamentos. Para ele, a empresa pode usar duas maneiras de fortalecer a retenção do 

cliente: a primeira é erguer barreiras elevadas para impedir a mudança (por exemplo: grandes 

descontos em cartão de fidelidade); a segunda é proporcionar ao cliente um alto grau de 

satisfação dos seus produtos e serviços, tornando mais difícil para seu concorrente atrair o seu 

cliente. Esta segunda opção é o melhor método a ser empregado. 

 

2.4  Comportamento do consumidor 

 

 De acordo com Kotler (2007), o comportamento de compra do consumidor é 

influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. 

 Os fatores culturais que são a cultura, a subcultura e a classe social são os mais 

influentes no comportamento de compra do consumidor. 

 Fatores sociais influenciam no comportamento do consumidor através de grupos de 

referência, ou seja, que exercem direta ou indiretamente influência perante o comportamento 

do consumidor. A família é a mais importante organização de compra de produtos de 

consumo na sociedade e representa o grupo de referência primário. Amigos, clubes, religiões, 

grupos profissionais entre outras entidades também afetam o comportamento do consumidor. 

 Ao passar por grupos diversos no decorrer de sua existência, o ser humano representa 

papeis diferentes e cada um deles representa um status, que na verdade é a posição que ele 

representa naquele grupo e que é refletido na sociedade. Quando este indivíduo escolhe o 

produto e/ou serviço, ele comunica o seu papel perante a sociedade e a sua posição social. 

Cada papel e posição social que ele assume influenciarão no seu comportamento de compra. 

 Os fatores pessoais, tais como idade, personalidade, ocupação, estilo de vida e 

valores também influenciam nas decisões de compra. 

 Os fatores psicológicos são determinantes para a escolha do consumidor, a 

percepção, as necessidades passam a ser um motivo importante para levar a pessoa ao impulso 

de compra. Teorias sobre a motivação humana de Freud, Maslow e Herzberg, trazem 

implicações bem diferentes para análise do consumidor (Kotler, 2007). 

 Silva e Motta (2004) afirmam que o comportamento do consumidor idoso é tido 

como resultado de um processo de envelhecimento e de experiências através do espaço de 

vida que é diferente para cada indivíduo em virtude da consequência da história e de 

contextos culturais aos quais os seres humanos estão inseridos. O processo de envelhecimento 

ocorre de maneira diferente através do espaço de vida e não se pode assumir que pessoas com 
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idades semelhantes possam dividir as mesmas experiências ou tenham o mesmo processo de 

envelhecimento. 

 Por exemplo, o envelhecimento biológico pode levar a ter uma preferência por 

alimentos dietéticos, se o idoso for diabético, o uso de fraldas descartáveis para incontinência 

urinária e roupas apropriadas para idade, visto que o corpo se modifica com o avanço da 

idade. No caso do envelhecimento psicológico, o processo pode estar relacionado à busca de 

informações e as habilidades em resolver problemas, tais como lembrança, compreensão, 

avaliação e retenção. Estes problemas são influenciados pelo envelhecimento biológico e por 

fatores psicológicos, como por exemplo, a saúde mental. Os fatores socioculturais e 

ambientais também influenciam no envelhecimento psicológico. Com isso, a empresa pode 

definir segmentos de mercado com base na idade cognitiva do indivíduo, ao invés da sua 

idade cronológica e então desenvolver apelos de comunicação sem precisar lidar diretamente 

com a aceitação e rejeição psicológica da idade cronológica do consumidor (Silva e Motta, 

2004). 

 O envelhecimento sociológico pode ser identificado no caso do consumidor assumir 

novos papéis com o seu amadurecimento biológico e psicológico, tendendo a redefinir sua 

prioridade e necessidades de consumo. Assim sendo, a empresa pode se beneficiar da 

compreensão dos estágios de transição dos indivíduos, segmentando melhor o seu mercado, 

podendo posicionar produtos e serviços com o objetivo de facilitar a adaptação dos novos 

papéis desses consumidores (Silva e Motta, 2004). 

  

2.5  Bens e serviços 

 

 Kotler (2007) define serviço como qualquer atividade ou desempenho, 

essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra que não resulta na propriedade 

de nada. Informa também que a execução de um serviço pode ou não estar ligada a um 

produto concreto. 

 Para Kotler (2007) existem cinco categorias para o mix de produtos: 

- Bem tangível: é um bem palpável, tipo sabão, sal. Não há nenhum tipo de serviço. 

- Bem tangível associado a serviços: a oferta consiste em oferecer um bem tangível associado 

a um serviço, por exemplo: carro em que sua venda dependerá da sua qualidade e 

disponibilidade de serviços ao cliente. 

- Híbrida: a oferta é tanto de bens quanto de serviços. Por exemplo: restaurantes em que as 

pessoas frequentam tanto pela comida quanto ao serviço oferecido. 
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- Serviço principal associado a bens ou serviços secundários: consiste em um serviço principal 

com serviços adicionais de apoio. Por exemplo: companhias aéreas. 

- Serviço puro: a oferta consiste somente em um serviço. Por exemplo: baby-sitter. 

 Bateson (2001) descreve que é extremamente difícil definir um produto puro ou um 

serviço puro. Para ele, um produto puro o consumidor obtém benefícios do produto, sem valor 

agregado pelo serviço, e da mesma forma um serviço puro não há o elemento produto no 

serviço que o cliente recebe. A maioria dos produtos oferece algum tipo de serviço, mesmo 

que seja apenas a entrega. 

 Os serviços apresentam quatro características, que são: Intangibilidade, 

inseparabilidade de produção e consumo, variabilidade e perecibilidade ou duração. 

- Intangibilidade: o serviço é intangível porque são desempenhos e não objetos, ou seja, não 

podem ser tocados ou vistos, são vividos. 

- Inseparabilidade de produção e consumo: os serviços são primeiramente vendidos, depois 

produzidos e consumidos simultaneamente. Ao contrário dos produtos que são produzidos, 

depois vendidos e depois consumidos. 

- Variabilidade: dependem de por quem, onde e como são fornecidos, os serviços são 

variáveis. 

- Perecibilidade: os serviços não podem ser poupados, não se pode reivindicar capacidade 

ociosa e, portanto não podem ser estocados. 
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CAPÍTULO 3  ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

 

 Neste capítulo trataremos a metodologia aplicada no trabalho, como os dados foram 

coletados e como suas informações foram obtidas e desenvolvidas. A forma realizada nesta 

pesquisa foi baseada no estudo de caso da Farmácia Aromas do Vale, situada na cidade de 

Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. 

 Este estudo adotará uma abordagem qualitativa. Para Godoy (1995) tanto na 

perspectiva qualitativa quanto quantitativa, a pesquisa se caracteriza como um esforço 

cuidadoso para a descoberta de novas informações ou relações ou para verificação e 

ampliação do conhecimento existente, por conseguinte, o caminho a seguir nesta busca pode 

ter diferentes contornos. 

 A pesquisa qualitativa não procura enumerar ou medir os eventos estudados, nem usa 

estatística para analisar os dados. O pesquisador parte de questões ou de focos de interesse, 

que vão sendo definidos à medida que a pesquisa avança e se desenvolve. Este tipo de 

pesquisa envolve a obtenção e dados descritivos sobre lugares, pessoas, processos interativos 

de contato direto do pesquisador com o contexto estudado. A pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental 

(Godoy, 1995). 

 O método qualitativo tem como principal preocupação o estudo e a análise do mundo 

empírico em seu ambiente natural. Valoriza o contato direto do pesquisador e o ambiente e a 

situação que está sendo estudada. A pesquisa qualitativa é descritiva, a palavra escrita ocupa 

papel fundamental nesta abordagem. Os pesquisadores qualitativos tentam compreender os 

fenômenos que estão sendo estudados sob a ótica dos participantes. Como não se parte de 

hipóteses pré-estabelecidas, os pesquisadores utilizam o enfoque indutivo da análise de dados. 

 Para Godoy (1995) quando o pesquisador está lidando com problemas pouco 

conhecido e a pesquisa é de cunho exploratório, a abordagem qualitativa é a mais adequada 

para a investigação. No estudo de caráter descritivo e o que se busca é o entendimento do 

fenômeno como um todo, ou ainda quando a preocupação do pesquisador é a compreensão da 

teia de relações sociais e culturais que se estabelece no interior das organizações, o estudo 

qualitativo pode oferecer dados interessantes e relevantes. Ela também relata que o estudo 

qualitativo pode ser conduzido por caminhos diferentes, citando três tipos bastante conhecido 

e utilizados: a pesquisa documental, a etnografia e o estudo de caso. 
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 Existem várias taxonomias de tipos de pesquisa, Vergara (2010) propõe dois critérios 

básicos: Quanto aos fins e quanto aos meios. 

 

3.1  Quanto aos fins 

 

 Vergara (2010) classifica a pesquisa como: exploratória; descritiva; explicativa; 

metodológica; aplicada e intervencionista. 

 Quanto aos fins desta pesquisa ela foi descritiva e explicativa.  

 Vergara (2010) informa que uma pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno, podendo estabelecer correlações entre 

variáveis e definir a sua natureza. A empresa a ser pesquisada, por ter um foco direcionado ao 

consumidor idoso, percebeu a importância da equipe de profissionais qualificados e a 

variedade de produtos direcionados ao seu principal cliente, proporcionando a geração de 

valor para a empresa e também para seu cliente. 

 Vergara (2010) também define que a pesquisa explicativa tem como principal 

objetivo esclarecer quais fatores contribui de alguma forma, para a ocorrência de determinado 

fenômeno. O sucesso da estratégia de posicionamento, focado no cliente idoso, da empresa 

objeto da pesquisa está ligado diretamente aos trabalhos de atenção de todos os profissionais 

envolvidos. 

 

3.2  Quanto aos meios 

 

 Quanto aos meios Vergara (2010) descreve que podem ser: pesquisa de campo; 

pesquisa de laboratório; documental; bibliográfica; experimental; ex post facto; participante; 

pesquisa-ação e estudo de caso. 

 A estratégia da pesquisa foi baseada na pesquisa bibliográfica, na pesquisa de campo, 

na pesquisa documental e no estudo de caso. 

 A pesquisa bibliográfica foi referenciada em publicações como livros, dissertações, 

artigos e em sites específicos do setor do varejo farmacêutico e entidades públicas e privadas 

do setor. 

 Para Vergara (2010), a pesquisa de campo é uma investigação empírica realizada no 

local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. 

Podem incluir entrevistas e questionários.  Foi realizada uma pesquisa aleatória com duzentos 

idosos nas filas de idosos nos bancos da cidade de Cabo Frio, os resultados da pesquisa foram 
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analisados no capítulo quatro. Para uma transparência dos fatos e sem a interferência do 

mestrando, um pesquisador independente foi contratado para conduzir a pesquisa com os 

participantes. 

 Vergara (2010) coloca que a investigação documental é realizada em documentos no 

interior de órgãos públicos e de empresa privada de qualquer natureza. Nesta pesquisa, foram 

utilizados documentos eletrônicos e pesquisas já realizadas pela empresa nos últimos três 

anos. 

 Vergara (2010) define estudo de caso como um ato circunscrito a uma ou poucas 

unidades, entendidas essas como pessoas, família, produto, empresa, órgão público, 

comunidade e até o país. Tem caráter de profundidade e detalhamento. Podendo ser ou não 

realizado no campo e utiliza métodos diferenciados de coleta de dados. 

  Yin (2010) aborda o estudo de caso como uma das formas de se fazer pesquisas 

sociais. No estudo de caso, uma das condições importantes da estratégia da pesquisa é 

identificar o tipo de questão que está sendo apresentada. Questões do tipo “como” e “por que” 

facilitam o estudo de caso, porém o pesquisador tem pouco controle dos eventos, focando 

mais em eventos contemporâneos. Desta forma este estudo buscou identificar como a 

farmácia, com uma boa estratégia de relacionamento e serviços pôde agregar valor para a 

empresa e o cliente e mantê-la competitiva perante seus concorrentes.  

 Portanto, para Yin (2010) o método de estudo de caso é definido como uma 

indagação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo, dentro do contexto na vida 

real, especialmente quando as fronteiras entre fenômeno e contexto não estão claramente 

evidentes. 

 Segundo Godoy et all. (2006), “o estudo de caso deve estar centrado numa situação 

ou evento particular cuja importância vem do que ele revela sobre o fenômeno objeto de 

investigação”. 

 Hartley (1995, apud Godoy et all. 2006), enfatiza que o estudo de caso tem sido 

amplamente utilizado na área de comportamento organizacional, principalmente quando quer 

compreender processos de mudança a partir da complexa interação entre situações internas e 

externas ao ambiente. Para o autor, o estudo de caso permite rastrear processos de mudança, 

identificando e analisando as forças históricas, pressões contextuais e a dinâmica dos vários 

grupos de stakeholders na aceitação ou oposição a tais processos, em uma ou mais 

organizações, ou em grupos específicos no seu interior. 

 Os estudos de casos são úteis quando se busca compreender os processos de 

interações sociais que se desenvolvem na organização, situando-os no contexto histórico, 
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atual e, ou passado, no qual estão inseridos. Ademais, possibilita uma análise processual, 

contextual, e, em algumas situações, longitudinal das várias ações que ocorrem no interior das 

organizações e dos significados a ela atribuído. Trata-se de uma pesquisa, especialmente 

indicada, quando se deseja capturar e entender a dinâmica da vida organizacional, tanto 

quando se trata das atividades e ações formalmente estabelecidas quanto àquelas ações que 

são informais ou secretas (Hartley,1995 apud Godoy et all, 2006). 

  

3.3  Delimitações da pesquisa 

 

 As dificuldades e limitações sobre a metodologia para este projeto de pesquisa são as 

seguintes: 

- Não foi possível analisar todos os dados da empresa referente aos processos de 

relacionamento com o cliente, limitando-se aos últimos três anos. 

- A quantidade de clientes que já usufruíram dos serviços da empresa é muito grande, como o 

foco principal é o cliente idoso, foi limitado a este grupo de clientes.   

- Por se tratar de uma pesquisa com amostra não probabilística, por conveniência, não há 

como avaliar se todas as pessoas incluídas na amostra são representativas da população em 

estudo. 

  

3.4 Método da pesquisa de campo 

 

Durante sete dias úteis do início do mês de Julho foi realizada na fila de idosos de 

cinco bancos da cidade de Cabo Frio, uma pesquisa quantitativa com amostra não 

probabilística, por conveniência (Malhotra, 2001), com duzentos idosos (com idade igual ou 

superior a sessenta anos, conforme estatuto do idoso, lei 10.741/03) visto que nestes locais há 

uma grande concentração deles em virtude do recebimento de suas aposentadorias e pensões e 

também dos pagamentos das suas contas pessoais, facilitando a interação com o pesquisador, 

pois em média, cada idoso permanece na fila do banco aproximadamente trinta minutos. Esta 

pesquisa foi necessária para se tentar traçar um perfil desta faixa etária no que tange ao modo 

de como este idoso escolhe a farmácia de preferência para fazer suas compras de 

medicamentos, medicamentos manipulados, produtos e serviços farmacêuticos.  

Como toda pesquisa, existe uma margem de erro e entre os possíveis erros que 

podem impactar neste estudo está o fato de que uma amostra de apenas duzentos entrevistados 
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e somente em um local específico, no caso, nas filas de cinco bancos, pode não ser totalmente 

condizente com a realidade da população de idosos da cidade. 

Alguns dados secundários foram obtidos das pesquisas anteriores realizadas pela 

empresa internamente com seus clientes e foram inseridos na pesquisa dos atributos 

relevantes levantados por pesquisas do varejo farmacêutico, tais como preço, layout de loja, 

marca e reputação, localização, variedade de produtos, atendimento, indicação do médico, 

recomendação de amigos e serviços que são realizados pelas drogarias como aplicação de 

injeção, entrega em domicílio e medição da pressão arterial. Junto com estes atributos 

genéricos também foram inseridos outros atributos diferenciados necessários para confirmar a 

estratégia realizada pela empresa e que agregam valor para a mesma, tais como atendimento 

nutricional, atendimento fisioterapêutico, home care e medicamentos personalizados. 

A relação entre a teoria desta dissertação e a pesquisa, está no fato de tentar 

identificar se a empresa estudada realmente possui atributos de valor que faça ser diferente de 

outras empresas do mesmo setor e agregue valor para ela e seus clientes. 

Foi formulado então um pequeno questionário para a entrevista contendo o nome do 

entrevistado, idade, sexo, escolaridade, bairro e cidade. Uma pergunta sobre como ele reside, 

se mora sozinho; com esposa e/ou filhos; só com filhos e outros. E seis perguntas principais, 

que foram apresentadas as respostas pré-selecionadas em forma de disco:  

1) Quando você procura a farmácia para comprar seu medicamento, qual seu critério 

de escolha para optar por esta farmácia e não por outra?  

2) Você já usou medicamento manipulado? Se sim, qual foi o seu critério de escolha? 

3) Algumas farmácias oferecem determinados serviços ao cliente, quais destes 

serviços você já utilizou e agregou mais valor para você?  

4) Como você descreve o atendimento ao idoso nas farmácias em geral?  

5) Você é cliente da farmácia Aromas do Vale? Se sim, como você descreve o 

atendimento?  

6) Quais destes serviços você já utilizou na farmácia Aromas do Vale? 

 A partir desta pesquisa foram criados atributos de valor para o cliente com o 

objetivo de criar categorias de análise destes dados com a finalidade de melhor avaliar o 

desempenho da farmácia Aromas do Vale diante do mercado do varejo farmacêutico na 

cidade de Cabo Frio. Estes dados coletados na pesquisa para avaliar os atributos de valor 

foram tabulados em uma planilha Microsoft Excel® e analisados descritivamente.    

 Este estudo não oferece resultados que possam ser generalizados, no entanto, o 

que se propõe são discussões, contribuições e enriquecimento para o setor do varejo 
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farmacêutico, visando um nicho de mercado que ainda deve ser mais bem explorado, que são 

os serviços direcionados aos clientes idosos. Vale ressaltar que este estudo aborda diferentes 

pontos de vista: dos idosos, do pesquisador e as diferentes abordagens teóricas. 

No próximo capítulo será abordada a evolução do setor do varejo farmacêutico no 

Brasil, a análise do varejo farmacêutico na cidade de Cabo Frio, o modelo Porter e os 

principais concorrentes da empresa na cidade, as características do mercado de atuação da 

empresa, a apresentação da farmácia Aromas do Vale, a proposta de valor e a curva de valor e 

por fim o resultado da pesquisa. 
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CAPÍTULO 4  EVOLUÇÃO DO SETOR DE VAREJO FARMACÊUTICO NO 

BRASIL  

 

Para uma análise do setor do varejo farmacêutico é importante identificar os diversos 

agentes do setor. Utilizando um modelo adaptado da indústria farmacêutica elaborado por 

Shah et al (2001) apud Albizzatti et al para o varejo farmacêutico, propõe-se em primeiro 

plano a figura do governo, que regulamenta o setor, em segundo plano os fabricantes de 

remédios, a farmácia e o consumidor e em terceiro plano os fornecedores e os canais 

substitutos. 

O segmento do varejo farmacêutico ainda é muito pulverizado no Brasil, no entanto 

o crescimento das grandes redes já afetam as pequenas redes e as farmácias independentes. 

Com o advento das fusões e aquisições, a tendência é concentrar o poder nas grandes redes, 

pois em termos de vendas estas grandes deverão vender, até 2015, o equivalente a metade de 

todo o faturamento do setor no ano (ABRAFARMA). O faturamento total em 2011 foi de 

aproximadamente 42 bilhões de reais (ABRAFARMA), sendo que as grandes redes venderam 

o equivalente a 40,9% (ABRAFARMA), as pequenas redes, as redes de supermercados e as 

independentes venderam aproximadamente 53,1%, as farmácias de manipulação venderam 

aproximadamente 6% (Associação Nacional de Farmácias Magistrais, ANFARMAG). 

No entanto, a quantidade de lojas somadas destas grandes redes equivale há pouco 

mais de 5% do total de pontos comerciais no Brasil. Doze mil cento e dez lojas de redes 

faturam o equivalente a 75% do mercado (ABRAFARMA) sendo que destas, mais de duas 

mil lojas tem faturamento anual superior a quatro milhões de reais, que equivale a 

aproximadamente trezentos e cinquenta mil reais por mês (ABRAFARMA). Um fato que 

chama a atenção é que uma loja de grande rede pode chegar a vender até 20 vezes mais que 

uma farmácia independente, justificando esta concentração de capital (ABRAFARMA). 

Segundo a ABRAFARMA, em seu ranking anual, ano base 2010, as cinco maiores 

redes de varejo farmacêutico do Brasil eram, em vendas e em ordem decrescente: Drogaria 

São Paulo, Drogaria Pague Menos, Drogasil, Drogaria Pacheco e Drogaria Raia. Em 2011, 

houve mudanças no ranking no quesito faturamento e ficou desta forma: Drogaria Pague 

Menos, Drogaria São Paulo, Drogasil, Drogaria Raia e Drogaria Pacheco. Conforme Tabela 1: 
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RANKING DE DROGARIAS POR FATURAMENTO 

2011 2010 DROGARIA UF 
 

2011 2010 DROGARIA UF 

1 1 Pague Menos CE 
 

16 14 Drogasmil RJ 

2 2 São Paulo SP 
 

17 15 Venâncio RJ 

3 3 Drogasil SP 
 

18 17 Drogal SP 

4 5 Raia SP 
 

19 16 Angélica AM 

5 4 Pacheco RJ 
 

20 18 Drogacenter SP 

6 6 Araújo MG 
 

21 19 Indiana MG 

7 8 Big Bem PA 
 

22   A Nossa Drogaria RJ 

8 7 Panvel RS 
 

23 20 Permanente AL 

9 9 Nissei PR 
 

24 23 São Bento MS 

10 11 Onofre SP 
 

25 21 Moderna RJ 

11 10 Imifarma PA 
 

26 22 Santa Lúcia ES 

12 12 Santana BA 
 

27 24 Minas Brasil MG 

13   Mais Econômica RS 
 

28 25 Redepharma PB 

14   Wal-Mart SP 
 

29 26 Vale Verde PR 

15 13 Rosário DF 
 

        

Tabela 1: Ranking de Drogarias por faturamento 

Fonte: ABRAFARMA (www.abrafarma.com.br) 

 

 No entanto, as fusões entre a Drogasil e Raia e Drogaria São Paulo e Pacheco, 

ocorreram somente em 2011 e também o grupo BR Pharma que é composto pelas redes de 

drogarias Mais Econômica, Big Bem, Rosário e Santana foram computadas separadamente. 

No ano base de 2011, A ABRAFARMA computou também as redes já integradas, ficando 

desta forma o ranking em faturamento, em 2011: Raia/Drogasil, DSP/Pacheco, Pague Menos, 

BR Pharma e Araújo. Conforme tabela 2: 

RANKING DE DROGARIAS POR FATURAMENTO - GRUPOS 

2011 2010 DROGARIA UF 
 

2011 2010 DROGARIA UF 

1 2 Raia/Drogasil SP 
 

13 14 Drogal SP 

2 1 DSP/Pacheco SP/RJ 

 
14 13 Angélica AM 

3 3 Pague Menos CE 
 

15 15 Drogacenter SP 

4 4 BR Farma BR 
 

16 17 Indiana MG 

5 5 Araújo MG 
 

17 16 A Nossa Drogaria RJ 

6 6 Panvel RS 
 

18 18 Permanente AL 

7 7 Nissei PR 
 

19 21 São Bento MS 

8 9 Onofre SP 
 

20 19 Moderna RJ 

9 8 Imifarma PA 
 

21 20 Santa Lúcia ES 

10 10 Wal-Mart SP 
 

22 22 Minas Brasil MG 

11 11 Drogasmil RJ 
 

23 23 Redefarma PB 

12 12 Venâncio RJ   24 24 Vale Verde PR 

Tabela 2: Ranking de Drogarias por faturamento - Grupos 

Fonte: ABRAFARMA (www.abrafarma.com.br) 

http://www.abrafarma.com.br/
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Em número de lojas, segundo a ABRAFARMA, ano base 2011, as cinco maiores 

redes separadamente são: Pague Menos, Drogaria Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e 

Drogaria Pacheco. Conforme tabela 3: 

RANKING DE DROGARIAS POR NÚMERO DE LOJAS 

2011 2010 DROGARIA UF 
 

2011 2010 DROGARIA UF 

1 1 Pague Menos CE 
 

16 17 São Bento MS 

2 2 Raia SP 
 

17 14 Drogal SP 

3 5 Drogasil SP 
 

18 15 Drogacenter SP 

4 3 São Paulo SP 
 

19 16 Permanente AL 

5 4 Pacheco RJ 
 

20 19 Indiana MG 

6   Wal Mart SP 
 

21 18 Angélica AM 

7 6 Panvel RS 
 

22 20 Moderna RJ 

8 7 Nissei PR 
 

23 21 Onofre SP 

9   Mais Econômica RS 
 

24 22 Redepharma PB 

10 8 Imifarma PA 
 

25 23 Santa Lúcia ES 

11 9 Big Bem PA 
 

26 24 Vale Verde PR 

12 13 Rosário DF 
 

27 25 Minas Brasil MG 

13 11 Santana BA 
 

28   A Nossa Drogaria RJ 

14 10 Araújo MG 
 

29 26 Venâncio RJ 

15 12 Drogasmil RJ 
 

        

Tabela 3: Ranking de Drogarias por número de lojas 

Fonte: ABRAFARMA (www.abrafarma.com.br) 

 Já no agrupamento das fusões, a Raia/Drogasil é a primeira, seguido pelos grupos 

DSP/Pacheco, BR Farma, Pague Menos e Wal-Mart. Neste quesito nota-se a entrada do grupo 

Wal-Mart, que é uma rede de supermercados. Conforme tabela 4: 

RANKING DE DROGARIAS POR NÚMERO DE LOJAS - GRUPOS 

2011 2010 DROGARIA UF 
 

2011 2010 DROGARIA UF 

1 1 Raia/Drogasil SP 
 

13 12 Drogacenter SP 

2 2 DSP/Pacheco SP/RJ 

 
14 13 Permanente AL 

3 3 BR Farma BR 
 

15 16 Indiana MG 

4 4 Pague Menos CE 
 

16 15 Angélica AM 

5 5 Wal-Mart SP 
 

17 17 Moderna RJ 

6 6 Panvel RS 
 

18 18 Onofre SP 

7 7 Nissei PR 
 

19 19 Redefarma PB 

8 8 Imifarma PA 
 

20 20 Santa Lúcia ES 

9 9 Araújo MG 
 

21 21 Vale Verde PR 

10 10 Drogasmil RJ 
 

22 22 Minas Brasil MG 

11 14 São Bento MS 
 

23 23 A Nossa Drogaria RJ 

12 11 Drogal SP   24 24 Venâncio RJ 

Tabela 4: Ranking de Drogarias por número de lojas - Grupos 

Fonte: ABRAFARMA (www.abrafarma.com.br) 

http://www.abrafarma.com.br/
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As grandes redes de supermercados estão investindo no segmento do varejo 

farmacêutico, incorporando a drogaria em área específica anexa ao supermercado, já que a lei 

5991/73 proíbe o comércio de medicamentos dentro do supermercado. Estes estabelecimentos 

possuem um grande potencial para vendas, pois o cliente pode comprar seu medicamento no 

momento da compra de outros produtos no supermercado e o grande apelo de marketing do 

supermercado é o anúncio do baixo preço do medicamento na sua drogaria. As grandes redes 

de supermercados que já possuem drogarias estão aumentando a sua fatia no segmento do 

varejo farmacêutico, visto que o setor está tendo um crescimento superior a vinte por cento 

anuais (ABRAFARMA, 2012).  

 

4.1  Análise do setor do varejo farmacêutico em Cabo Frio 

 

 A cidade de Cabo Frio possui setenta e oito farmácias e drogarias privadas, sendo 

setenta e uma drogarias e sete farmácias com manipulação alopática e homeopática, segundo 

o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro (CRF/RJ). Algumas das 

grandes redes de drogaria já se encontram na cidade e junta detém 14,1% dos 

estabelecimentos. As redes pequenas e as farmácias independentes detêm 76,9% e as 

farmácias com manipulação 9,0% dos estabelecimentos.  

Em termos de faturamento médio, não existem dados concretos sobre o faturamento 

das farmácias da cidade de Cabo Frio, mas considerando-se que uma grande rede tem um 

faturamento médio por loja de duzentos e cinquenta mil reais mensais e que a média de venda 

de uma farmácia independente é de aproximadamente sessenta mil reais mensais. Pode-se 

estimar que o mercado de vendas do varejo farmacêutico em Cabo Frio é de 

aproximadamente setenta e sete milhões anuais.  

A população de Cabo Frio vem crescendo em média 3,92% ao ano e segundo o censo 

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010) é de 186.227 mil pessoas. Ao 

final de 2012, a estimativa da população será de aproximadamente 200 mil habitantes. A faixa 

etária acima dos 60 anos já passa de dois dígitos na cidade (10,8%) representando uma 

oportunidade para o segmento do varejo farmacêutico, pois esta faixa etária consome 

assiduamente medicamentos. Outro ponto marcante na cidade é o aumento sazonal da 

população nos períodos de férias, pois há um aumento substancial da população, chegando a 

triplicar em datas como ano novo, carnaval e em Janeiro e Fevereiro, fazendo com que o fluxo 

de turista alavanque as vendas das farmácias. 
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Com uma renda per capita de doze mil oitocentos e noventa reais (IPC Marketing, 

2011) e o Índice de Desenvolvimento Humano (0,792), a cidade de Cabo Frio está entre as 

dez melhores do estado e vem crescendo segundo a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, 

Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Fundação CEPERJ). Estes 

indicadores são importantes, pois indicam um aumento do mercado potencial de produtos 

farmacêuticos.  

 

4.2 O modelo Porter 

 

Utilizando-se o modelo das cinco forças de Porter (Porter, 1986, p.23) para analisar 

este mercado, percebe-se que as grandes redes de drogaria tem um poder de negociação junto 

a fornecedores muito maior que as pequenas redes e farmácias independentes. Por outro lado, 

o poder público vem aumentando a oferta de medicamentos de baixo custo em todas as 

regiões do país através do programa Farmácia Popular. A intensa rivalidade entre os 

competidores força à redução da lucratividade (concorrentes) e o poder de barganha da 

população vem aumentando em virtude do aumento do salário mínimo acima da inflação 

(compradores). A entrada de produtos substitutos é sempre uma ameaça, neste caso da 

farmácia integrada devido à manipulação de medicamentos que ela realiza, pois a indústria 

farmacêutica pratica uma estratégia de diferenciação pela inovação e também os 

medicamentos genéricos que estão cada vez mais baratos em virtude da guerra de preços entre 

os laboratórios que repassam para as grandes redes de drogaria. 

As grandes redes de drogarias situadas em Cabo Frio tem uma estratégia definida que 

é a liderança em custo (Porter (1986) afirma que a estratégia de liderança em custo consiste 

em atingir a liderança total do setor, através de uma série de políticas orientadas para atingir o 

objetivo básico, ou seja, as grandes redes, através de fusões e aquisições estão buscando cada 

vez mais uma fatia maior do mercado para obter uma vantagem em termos de margem de 

lucro, em relação aos concorrentes).   A Farmácia Aromas do Vale, entretanto, atua em uma 

frente distinta estabelecendo um foco específico nos produtos e serviços especializados 

direcionados ao cliente idoso, que lhe garante um nicho menos suscetível às mudanças nas 

forças competitivas do mercado. 
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Figura 1: As cinco forças competitivas de Porter, 1986. 

 

1- Ameaças de Novos Entrantes 

 

As grandes redes de farmácias e drogarias que detém vasta fatia do mercado 

brasileiro elegeram os municípios com população acima de cem mil habitantes como foco 

estratégico principal de seus novos empreendimentos, visto que nos grandes centros urbanos a 

concorrência está cada vez mais acirrada e o varejo nestas cidades já está saturado. 

Um entrante potencial é o programa do governo federal “Aqui tem Farmácia 

popular”, onde alguns tipos de medicamento para diabete, hipertensão são subsidiados pelo 

governo e entregue de graça a população, sendo que em sua grande maioria é a população 

idosa. 

Os novos empreendedores que possam ser atraídos pelo mercado local ainda em 

crescimento, encontrarão uma concorrência solidificada e terão que criar diferenciais 

expressivos para se estabelecerem com vantagem competitiva. Ressalte-se o fato de que os 
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empreendimentos já estabelecidos no local estão preparados para fatos novos no tocante ao 

aumento quantitativo da concorrência. 

 

2- Poder de Barganha dos Fornecedores 

 

Com relação a esta segunda força, ela existe em função das grandes redes de 

drogarias que possuem um poder de barganha elevado, sendo que algumas destas grandes 

redes possuem distribuidoras próprias que negociam diretamente com a indústria farmacêutica 

e de cosméticos. No caso especifico da farmácia Aromas do Vale que atua na manipulação de 

medicamentos também, o poder de negociação dos fornecedores da matéria-prima para a 

manipulação do medicamento é baixo, pois não está caracterizada a mesma força que se 

observa na compra de medicamentos industrializados, pois o segmento só de farmácias de 

manipulação é altamente pulverizado, se caracterizando por pequenas redes e um grande 

número de farmácias independentes. 

Importante também observar que a relação fornecedor de matéria-prima/farmácia, 

fica prejudicada em função do porte destas empresas, que perdem significativamente seu 

poder de barganha em resposta aos volumes pequenos adquiridos individualmente 

inviabilizando qualquer possibilidade de uma parceria mais efetiva entre as partes. 

Contudo, são necessário que sejam ressaltados alguns aspectos importantes que 

podem ocasionar problemas de fornecimento de matéria-prima, o que, de antemão, exige uma 

boa relação entre a empresa e os fornecedores. Estes, normalmente, são importadores que 

compram a matéria de vários países como EUA, Índia, China, Alemanha, Itália, entre outros, 

fracionam e vendem para o setor farmacêutico (indústria farmacêutica e farmácias com 

manipulação). No entanto, podem ter problemas de importação, como os alfandegários, 

sujeitos, portanto, a riscos que possam vir a afetar o fornecimento. Em virtude desses casos 

são desejável que haja uma boa relação fornecedor-cliente no sentido de se prevenir eventuais 

faltas de matéria-prima. 

 

3- Poder de Barganha dos Compradores 

 

O poder de barganha dos nossos clientes é baixo, pois geralmente costumam 

encontrar semelhante nível de qualidade e comodidade, preços competitivos na manipulação 

de medicamentos, mas podendo ser atraídos pelo serviço diferenciado quando não seria tão 

relevante o preço praticado dentro de certo padrão. No que tange ao preço de medicamentos 
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industrializados, o poder de barganha dos clientes aumentam em virtude das redes de 

drogarias possuírem preços mais atraentes. Cabe aos funcionários bem treinados da empresa 

negociar com o cliente descontos possíveis para efetuar a venda.  A fidelização de clientes 

através dos serviços especializados é uma estratégia que vem apresentando resultados 

positivos para a Farmácia Aromas do Vale, o que faz diminuir ainda mais esse poder dos 

compradores. 

  

4- Ameaça de Produtos Substitutos 

 

Esta força constitui-se da ameaça de que surjam produtos substitutos, ou seja, que 

haja um redirecionamento da demanda pela atuação de outros estabelecimentos similares. No 

caso específico da manipulação de medicamentos, o que se pode observar é que, excetuando-

se a concorrência das grandes redes de drogarias com descontos nos medicamentos 

industrializados e que a farmácia manipula, a ameaça de substitutos é relativamente baixa, 

pois a manipulação tem a capacidade de personalizar uma fórmula medicamentosa para cada 

cliente, ou seja, o médico tem a liberdade de formular vários princípios ativos em uma única 

cápsula, facilitando assim a tomada do medicamento pelo paciente e erros na tomada dos 

mesmos. Sem contar que para se legalizar uma farmácia com manipulação, o tempo é de 

aproximadamente dois anos, em virtude de uma série de entraves legais gerado pela vigilância 

sanitária que emperra o processo. 

Os medicamentos genéricos estão cada vez mais fazendo parte do dia-a-dia do carro 

de compras do consumidor, sendo um produto substituto de grande ameaça para alguns 

medicamentos manipulados produzidos pela empresa.  

Como a Farmácia Aromas do Vale se especializou em vários itens não 

comercializados pelas grandes redes, a ameaça dos produtos substitutos torna-se inicialmente 

baixa. 

A concorrência neste mercado na cidade de Cabo Frio exige que as empresas que 

nele desejem ingressar estejam preparadas para lidar de maneira adequada com cada uma das 

forças que possam favorecer ou prejudicar a sua competitividade neste segmento. 

Para as farmácias independentes que possuem baixo poder de barganha juntos aos 

seus fornecedores, com grandes redes de drogarias entrando na cidade, as pressões 

regulatórias restringindo cada vez mais a atuação, têm como saída para se manter no mercado 

buscar estratégias que enfatizem o atendimento de nichos do mercado com serviços 

diferenciados que agreguem valor para o cliente e para empresa. 
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4.3  Principais concorrentes da empresa na cidade de Cabo Frio 

 

A cidade de Cabo Frio possui setenta e oito farmácias e drogarias privadas (CRF/RJ), 

todas competindo entre si com estratégias distintas genéricas, buscando se posicionar no 

mercado de maneira eficiente e visando uma maior participação no mercado do varejo 

farmacêutico na cidade. 

Citar todos os concorrentes e suas forças e fraquezas seriam muito complicados, por 

haver pequenas lojas situadas em bairros distantes e que diretamente não é possível prever o 

impacto delas na concorrência. No entanto citaremos as principais concorrentes e suas 

estratégias.  

De todas estas empresas, seis são do segmento de manipulação e foram analisadas as 

duas principais concorrentes, que são a Farmácia Plancton e a Farmácia Água Viva. Do 

segmento de drogaria as empresas principais são as redes Raia, Pacheco, Tamoio, Pague 

Menos, Alexandre e do Povo, além das empresas independentes Estrela dos Lagos, Drogaria 

São Cristóvão, Farmácia Unimed. 

 

4.3.1  Análise das drogarias 

 

1 - Drogaria São Cristóvão 

 

Drogaria mais antiga de Cabo Frio, com mais de 30 anos de mercado, situada no 

bairro São Cristóvão, que fica a seis quilômetros do centro da cidade. É uma drogaria 

tradicional de bairro, que atualmente está em decadência em função das redes de drogarias 

que se instalaram na cidade e no bairro, tais como a drogaria Tamoio e a drogaria Pacheco. 

Trabalha com medicamentos de marca, genéricos e similares, além de medicamentos 

controlados. 

 

2 - Drogaria Pacheco 

 

Maior rede de drogaria do estado do Rio de Janeiro e em Agosto de 2011 ao fundir 

com a drogaria São Paulo, tornou-se a segunda maior rede de varejo farmacêutico do Brasil. 

Possuem cinco lojas na cidade de Cabo Frio. Das grandes redes, foi a primeira a se instalar na 

cidade há cerca de dez anos. Seu ponto forte é o desconto nos medicamentos de marca e nos 

genéricos, lojas bem amplas e iluminadas, com uma grande variedade de medicamentos e 
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perfumaria, possui o programa do governo “Aqui tem farmácia popular” e convênio com 

alguns laboratórios farmacêuticos para descontos diferenciados em alguns medicamentos. 

Com três lojas no centro, uma no bairro São Cristóvão e outro no bairro jardim esperança. Os 

seus pontos fracos são o atendimento padronizado, não entregam em domicílio, possui um site 

on line de vendas no qual não se consegue acessar se não tiver um código de endereço postal 

(CEP) válido para a venda e não possui cartão fidelidade. 

 

3 - Drogaria do Povo 

 

Rede de drogarias situada apenas na cidade, com 13 lojas espalhadas por diversos 

bairros, sendo que quatro lojas estão situadas no centro. É uma rede que tem como ponto forte 

a venda de genéricos e similares, possui uma filial no centro com plantão vinte quatro horas e 

têm entrega em domicílio e em algumas unidades do centro realiza serviços de aplicação de 

injetáveis e medição da pressão arterial. Possui uma equipe bem treinada em vendas. Seus 

pontos fracos são a baixa competitividade nos preços dos medicamentos de referência e na 

perfumaria e o atendimento farmacêutico deixa a desejar, pois algumas lojas situadas fora do 

centro possuem uma atenção farmacêutica precária. 

 

4 - Drogaria Alexandre 

 

Rede de drogaria regional possui uma unidade na cidade, próximo à rodoviária, com 

um potencial grande de vendas. Seus pontos fortes são a ampla variedade de medicamentos de 

referência, genéricos, similares e medicamentos controlados, a entrega rápida em domicílio e 

com um diferencial de ser farmácia vinte e quatro horas, possui o programa “aqui tem 

farmácia popular” e interage com seus clientes através de um cartão fidelidade que dá 

quarenta dias de prazo para pagamento. Seus pontos fracos são a localização, pois se encontra 

em local fora do centro da cidade e o preço de alguns medicamentos que não são 

competitivos. 

 

5 - Drogaria Tamoio 

 

Rede de drogaria com aproximadamente cinquenta lojas em todo o estado do Rio de 

Janeiro e na cidade possui quatro filiais, sendo duas no centro. Seus pontos fortes são a grande 

variedade de medicamentos de marca e genéricos, com alguns similares, os preços 
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competitivos destes medicamentos, pois possui vários planos de desconto para o cliente e um 

cartão de crédito; possui o programa “aqui tem farmácia popular”. Seus pontos fracos são as 

lojas pequenas para grande variedade de produtos, dificultando a locomoção dos clientes na 

loja, o atendimento mecanizado e sem padrão.  

 

6 - Farmácia Estrela dos Lagos 

 

Tradicional farmácia situada no bairro de São Cristóvão com grande variedade de 

medicamentos de marca, genéricos, similares e controlados. Possui convênio com o governo 

federal para farmácia popular. Tem um grande diferencial no atendimento personalizado aos 

clientes do bairro, possuindo cadastro de clientes com vendas a prazo. Seus pontos fracos são 

os preços dos medicamentos que não são competitivos e não possui entrega em domicílio. 

 

7 - Farmácia UNIMED 

 

Farmácia da rede de planos de saúde UNIMED, direcionada para os clientes do plano 

de saúde, mas que possui um impacto na concorrência por ser o maior plano da cidade. Seu 

ponto forte é o desconto no medicamento e seu ponto fraco é a venda somente para associados 

e pouca variedade de medicamentos. 

 

8 - Farmácia Pague Menos 

 

Terceira maior rede de drogarias do Brasil em faturamento, perdendo somente para 

os grupos Raia/Drogasil e Drogaria São Paulo/Pacheco e quarta maior rede de lojas. Está 

presente em vários estados do Brasil. Possui como pontos fortes a grande oferta de 

medicamentos e perfumaria com preços baixos; tem um cartão fidelidade para o cliente com 

vantagens na compra e possui o programa “aqui tem farmácia popular”; a loja é grande e tem 

bom espaço para locomoção no seu interior. Como pontos fracos não possui nenhum tipo de 

serviço para o cliente na filial da cidade e um atendimento mecanizado. 

 

9 - Drogaria Raia 

 

 Maior rede de drogarias do Brasil, depois da fusão com a Drogasil, com mais de 

setecentas lojas espalhadas pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
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Paraná. É das grandes redes a mais nova a se instalar na cidade, com menos de um ano de 

funcionamento. Possui como pontos fortes o preço nos medicamentos; loja ampla e com 

estacionamento próprio; tem o programa “aqui tem farmácia popular”. Os pontos fracos são a 

localização, pois está situada em um bairro fora do centro da cidade; não possui serviços na 

cidade como entrega em domicílio e aplicação de injetáveis; equipe mecanizada sem muita 

motivação. 

 

4.3.2  Análise das farmácias magistrais 

 

1- Farmácia Água Viva 

 

É uma pequena rede de farmácias magistrais com quatro lojas em cidades diferentes. 

A sede é em Macaé e em Cabo Frio possui uma filial. Há 12 anos instalada no centro da 

cidade. Tem como pontos fortes a variedade de produtos manipulados; os funcionários são 

bem treinados; tem entrega em domicílio e a localização no centro da cidade. Os pontos 

fracos são a demora na entrega do medicamento manipulado, chegando há levar três dias; não 

trabalha com medicamentos controlados. 

 

2- Farmácia Plancton 

 

Empresa com sede no centro da cidade, com dez anos de existência. Tem como 

ponto forte a manipulação de fórmulas magistrais controladas. Tem como pontos fracos a 

falta de entrega em domicilio, o preço não competitivo e funcionários mecanizados. 

 

Com a concorrência acirrada e intensa na cidade de Cabo Frio, principalmente das 

grandes redes de drogaria, as pequenas farmácias, para sobreviverem, estão buscando nichos 

de mercado e diferenciação de acordo com os serviços mais procurados, pois caso contrário, 

estas empresas estão fadadas ao fechamento. 

Ao analisar o setor na cidade, a farmácia Aromas do Vale escolheu uma estratégia de 

diferenciação por nicho de mercado, pois baseado nos conceitos de Porter (1986) em que a 

empresa tem que se posicionar em um setor em que possa melhor se defender das forças 

competitivas e assim se beneficiar. Em cima deste conceito a empresa focou na busca de 

serviços adicionais e de grande valor, que possam assegurar a fidelidade e melhores 

resultados para si e seus clientes. 
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4.4  A farmácia Aromas do Vale 

 

Fundada em vinte e três de Dezembro de 1993, a Farmácia Aromas do Vale, iniciou 

sua trajetória em um ponto comercial bem próximo do atual, na verdade, mudou de lado da 

mesma rua. Começou já com o atual conceito de farmácia integrada. Naquela época chamada 

de farmácia única, pois a manipulação de medicamentos era muito reduzida e voltada para a 

dermatologia, em virtude da dificuldade de importação de insumos farmacêuticos. 

Inicialmente era uma pequena loja e que depois se expandiu até mudar de endereço no final 

de 2002, indo para o ponto atual que é próprio, possuindo uma área total de duzentos e setenta 

metros quadrados. 

A estratégia da empresa foi sempre de inovar em serviços. Criou-se no primeiro ano 

de fundação o atendimento Farmacêutico diferenciado, onde o cliente tirava suas dúvidas 

diretamente com o farmacêutico, criando um conceito de haver sempre um farmacêutico de 

plantão em todo o horário de funcionamento. Fato que na década de noventa a população 

entendia como farmacêutico o balconista da farmácia. Em 2001, a empresa implantou, em 

caráter pioneiro o conceito da farmácia sem balcão constando de uma área de atendimento, 

onde o cliente fica a vontade no local, podendo sentar-se e ser atendido confortavelmente, 

com acesso a um cafezinho e água gelada, criando um jeito de desmitificar o choque de estar 

dentro de uma farmácia e achar que está doente, e sinalizando a orientação geral para o 

conceito de qualidade de vida. 

Na sua nova sede, em 2002, a farmácia foi dividida em vários setores, dando maior 

ênfase ao laboratório de manipulação de medicamentos que foi subdividido em cinco 

laboratórios para otimizar a produção. Foi criado um pequeno auditório, com capacidade para 

doze pessoas onde se ministra cursos e palestras para funcionários e clientes. Em 2003 foi 

criado o atendimento nutricional, em uma loja anexa a farmácia, onde uma nutricionista 

atende os clientes, com hora marcada, que necessitam de acompanhamento nutricional. Em 

2010 foi implantado o atendimento fisioterapêutico, onde um fisioterapeuta atende com hora 

marcada, orientando os clientes idosos na prática de alguns exercícios que podem ser 

realizados em casa para a melhora do seu bem estar físico. Em 2011, foi implantado o sistema 

de home care, onde um farmacêutico visita um grupo de pacientes idosos, orientando e 

executando algumas atividades farmacêuticas (medição da pressão arterial, medição da 

glicose, aplicação de injeção, orientação quanto ao uso correto dos medicamentos, orientação 

e curso voltado para o cuidador do idoso, orientação sobre layout dos móveis dispostos nos 

cômodos da casa, entre outros). 
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Estrategicamente a empresa percebeu que existia uma grande demanda por produtos 

específicos para a faixa etária idosa e começou a diversificar e se especializar nestes produtos, 

aumentando o fluxo de clientes idosos na empresa, que hoje corresponde a quase sessenta e 

cinco por cento dos seus clientes. 

A estratégia de crescimento da empresa diferenciada no foco ao cliente idoso tem 

proporcionado um aumento do fluxo de clientes e, por conseguinte um aumento anual de vinte 

por cento no faturamento da empresa, podendo ela permanecer, mesmo sendo uma única 

unidade, fortalecida perante os concorrentes diretos. 

 

4.4.1  Fatores críticos do sucesso 

 

Dada a sua natureza de negócio e procurando se adequar ao mercado, o fato que é 

primordial para o sucesso do empreendimento é a diferenciação e a qualidade de sua 

prestação de serviço.  

Dentro do mercado farmacêutico, o usuário médio define a sua preferência baseado 

nos diferenciais que se encaixam em suas exigências. A Farmácia Aromas do Vale foi 

planejada para responder as principais questões colocadas pelo usuário e que influenciam na 

sua decisão. 

Considerando que uma das características básicas deste mercado é o atendimento 

personalizado, o que predispõe o usuário-comprador ao ato da escolha entre vários 

empreendimentos similares, torna-se necessária a criação de diferenciais que atraiam os 

mesmos.  

No caso do consumidor idoso alguns diferenciais percebidos pela empresa através 

das suas pesquisas internas realizadas com eles foram o que facilitou e possibilitou a 

implantação gradativa de vários serviços, convênios, mix de produtos relacionados à idade e 

até modificações de layout da loja para satisfazer as necessidades deste público. 

A diferenciação abrange:  

a) Estrutura física  adaptada para garantir acessibilidade a deficientes físicos e 

idosos; 

b) O ambiente de atendimento é confortável, onde os clientes de manipulação são 

atendidos sentados e as áreas comuns são de fácil acesso com autosserviço, gôndolas e check-

out na porta; 
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c) A empresa possui vários convênios com entidades e principalmente com a 

associação de aposentados, onde todos recebem descontos diferenciados com a apresentação 

da carteira de associado; 

d) Os serviços de atendimento nutricional e fisioterapêutico são oferecidos aos 

clientes idosos para a melhora da sua qualidade de vida, de forma gratuita e com 

agendamento; 

e) Os serviços de home care (aferição da pressão arterial, das taxas de glicose, 

aplicação de injetáveis, atenção Farmacêutica da prescrição, tabelas de prescrição), são 

também oferecidos para um grupo selecionado de idosos; 

f) Os serviços  oferecidos tem como objetivo a fidelização do cliente, amparados 

pelo uso de moderna tecnologia e celeridade na entrega dos produtos; 

g) Os medicamentos manipulados são personalizados para o cliente no que tange cor 

da cápsula, tamanho da cápsula e cores das tampas dos recipientes, além de sachês que 

facilitam a deglutição do medicamento, ou seja, se o medicamento X constituir de uma 

cápsula azul e branca, o pote contendo este medicamento acompanha a cor da cápsula, que 

neste caso o pote será branco com tampa azul. Isto para o idoso facilita a sua identificação. 

Silva (2011), em sua dissertação de mestrado sobre a saúde do idoso na farmácia magistral, 

identificou esta necessidade do idoso em tomar corretamente seu medicamento, visto que 

muitos deles já não enxergam tão bem e identificam seus medicamentos pela cor da caixa e 

também da cápsula. Quando há alguma mudança na embalagem ou na cor da cápsula, às 

vezes leva ao erro na administração do medicamento, podendo o paciente passar mal por 

tomá-lo errado. 

Esse conjunto de atrativos representa um diferencial competitivo que favorece o 

posicionamento do empreendimento neste mercado, agregando valor para a empresa. 

4.5  Característica do mercado de atuação da empresa 

Cabo Frio pertence à Região das Baixadas Litorâneas, composta pelos municípios 

de: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, 

Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, 

Saquarema e Silva Jardim. 

O município de Cabo Frio tem uma população de 186.227 habitantes, 

correspondentes a 21,57 % do total da população da Região das Baixadas Litorâneas do 

Estado do Rio de Janeiro. Possui uma extensão territorial de 410,415 km², correspondente a 
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7,57 % da área da Região das Baixadas Litorâneas e está a uma distância de 148 km da capital 

do estado. 

 

Total 186.227  0 – 9 anos 27.286 

  10 – 19 anos 33.420 

Urbana 140.486 20 – 29 anos 30.457 

Rural 45.741 30 – 39 anos 28.740 

  40 – 49 anos 26.092 

Homens 90.831 50 – 59 anos 20.120 

Mulheres 95.396 60 + anos 20.112 

Tabela 5 – População do Município de Cabo Frio 

Fonte: IBGE (censo 2010) 

 

A população é predominantemente urbana e apresenta uma participação feminina 

equivalente à masculina em uma proporção de 48,77% homens e 51,23% de mulheres. 

A maioria da população encontra-se na faixa etária entre 10 e 19 anos, seguida pela 

faixa de 20 a 29 anos. 

A população residente estimada da cidade, segundo o anuário estatístico 2011 é de 

cento e noventa mil setecentos e oitenta e seis habitantes (Fundação CEPERJ– Anuário 

estatístico – 2011). 

A população do município cresceu em média 3,92 % ao ano, nos últimos 10 anos, 

representando um crescimento maior do que o da Região das Baixadas Litorâneas, que 

cresceu 3,76 % e do Estado do Rio de Janeiro que teve um crescimento de 1,06 % ao ano, 

neste mesmo período. (Fundação CEPERJ– Anuário estatístico – 2011). Segundo o censo do 

IBGE (censo 2010), a taxa de crescimento urbano do Brasil nesta última década foi de 1,17% 

ao ano. A população da cidade de Cabo Frio tem crescido anualmente um pouco mais de três 

vezes a população brasileira. 

A cidade de Cabo Frio, por ser uma cidade turística e conhecida internacionalmente 

por suas belas praias, possui um fluxo de turistas intenso no período de verão e feriados. Este 

grande fluxo de pessoas, somado a população fixa é um grande diferencial e atrativo local 

para a instalação das grandes redes de varejo farmacêutico. Do ano 2000 até 2010, a 

população fixa da cidade aumentou 47% (IBGE, censo 2010), passando de cento e vinte sete 

mil habitantes para cento e oitenta e sete mil habitantes e uma das faixas etárias que mais 

cresceu foram o de pessoas idosas (IBGE, censo 2000 e 2010). Isto se dá ao fato de que muito 
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dos turistas que passaram as suas férias na cidade na sua fase adulta e compraram casas e 

apartamentos para veraneio, na hora de se aposentar, escolheram Cabo Frio para morar. Em 

uma pesquisa realizada na empresa (SILVA, 2009), no ano de 2009 com trinta clientes idosos 

que não nasceram na cidade, foi perguntado por que escolheram a cidade de Cabo Frio para 

residir, com as respostas, foi traçado um perfil em que as principais afirmações foram: 

a) A escolha da cidade foi por já conhecê-la e pela qualidade de vida que oferece;  

b) E possuírem imóvel na cidade.  

A localização da Farmácia Aromas do Vale é estratégica, pois está no centro da 

cidade, mas também próximo à praia principal e também na sua volta, onde antes existiam 

muito apartamentos e casas vazias em função dos turistas, hoje estão habitadas por eles que 

envelheceram e que passaram a serem moradores fixos. O crescimento do comércio da cidade 

está direcionado para a localização da empresa, aumentando o fluxo de pessoas nas 

proximidades. 

 

4.6  Aferição da proposta de valor da farmácia Aromas do Vale: resultados da 

pesquisa 

 

A concorrência acirrada no varejo Farmacêutico tem forçado as empresas a 

reformularem as suas estratégias de mercado, obtendo assim uma posição que a torne 

sustentável. 

O escopo da entrevista está no anexo dois desta dissertação e o produto final da 

entrevista está no anexo três. 

A amostra desta pesquisa apresentou o seguinte perfil: dos 200 entrevistados, 116 

eram do sexo masculino e 84 do sexo feminino. A idade média dos entrevistados é de sessenta 

e oito anos e a escolaridade predominante foi de segundo grau (45%), vindo logo atrás o 

primeiro grau (44%). O bairro de maior residência foi o do Centro (21%), seguido do bairro 

Vila Nova (19%). Nove pessoas não residiam em Cabo Frio. Sobre com quem eles residiam, a 

maior parte dos entrevistados (72%) informaram que moram com a esposa e/ou filhos, 

seguido de 18% que afirmaram que moram somente com os filhos. 

A primeira pergunta apresentava oito respostas no disco que eram: Atendimento; 

localização da farmácia; layout da farmácia; recomendação de amigos e/ou parentes; 

indicação do médico; marca/reputação da farmácia; variedade de produtos e preço. Trinta e 

quatro por cento responderam o “preço”, seguido de vinte oito por cento o “atendimento”. 
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A segunda pergunta, mais específica sobre a manipulação, responderam afirmativos 

92 entrevistados (46%) do total de 200 e os atributos eram cinco e três atributos responderam 

por 80% das respostas. Estes atributos foram: confiança na farmácia (30%) e indicação do 

médico (30%), seguido do preço com 25%. 

A terceira pergunta sobre determinados serviços oferecidos e que agregam valor ao 

cliente, foram disponibilizados no disco oito atributos e os entrevistados podiam votar em até 

três destes atributos, por ordem de preferência. Foram contabilizados 441 frequências de 

votos e o serviço mais valorizado foi a entrega em domicílio com 45%, seguido da medição 

da pressão arterial com 26%. Nem todos nesta pergunta responderam com três alternativas. 

Na quarta pergunta os entrevistados respondiam sobre o atendimento ao idoso nas 

farmácias em geral e a resposta “bom” com 46% foi a mais votada, seguida de “ruim” com 

28%. 

A quinta pergunta foi a mesma da quarta, no entanto direcionada a empresa em 

questão. Do total de respondentes, 13% eram clientes da empresa e descreveram o 

atendimento como ótimo (42%) e muito bom (27%). 

A sexta pergunta, esta mais fechada, pois foi respondida somente pelos 13% que 

eram clientes da farmácia, perguntavam quais dos sete serviços disponibilizados no disco, o 

entrevistado já tinha utilizado na empresa. Quase 30% das respostas foram a entrega em 

domicílio, seguido de 27% dos medicamentos manipulados personalizados. Nesta pergunta os 

entrevistados podiam escolher até três serviços e todos escolheram as três opções em ordem 

de preferência. 

Ao analisarmos a pesquisa com os 200 idosos, escolhemos alguns atributos 

relevantes, para efeitos de comparação e que agregam valor para o cliente e também para a 

empresa e com isso formular uma curva de valor que melhor avalie a empresa em questão 

perante seus concorrentes. Os atributos são: atendimento geral; atendimento personalizado do 

Farmacêutico; consulta com um Nutricionista; home care (atendimento em casa); medição da 

pressão arterial; consulta com um fisioterapeuta; entrega em domicílio; aplicação de injeção e 

medicamentos personalizados manipulados, formando um conjunto de nove atributos que 

contribuíram para a avaliação da pesquisa.  

 

4.6.1  A curva de valor 

 

O primeiro atributo analisado foi o atendimento geral, para efeitos de comparação foi 

utilizado nas perguntas quatro e cinco da pesquisa um grau de satisfação de cinco pontos, 
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onde o valor máximo cinco equivale a maior satisfação (ótimo) e o menor valor (muito ruim) 

a um ponto. No caso da avaliação do atendimento das farmácias em geral, a frequência maior 

do grau de satisfação foi “bom” com 46% e a avaliação do atendimento da farmácia Aromas 

do Vale, a frequência maior foi a do grau de satisfação “ótimo” com 42%.  

Quando se trata do cliente idoso e mais ainda dele gastar o seu dinheiro com 

remédio, ainda é mais complicado, pois para ele, tirando algumas exceções, o medicamento 

não está associado a sensações e sentimentos agradáveis, no entanto ele não o relaciona a sua 

maior expectativa de vida e até a sua qualidade de vida com o uso daquele remédio, pois sem 

ele, provavelmente já não estaria fazendo determinadas atividades em virtude da baixa 

qualidade de vida relacionada com o desuso do medicamento. 

O bom desempenho da farmácia Aromas do Vale neste atributo é em virtude do 

investimento em treinamento do pessoal da frente de atendimento, que são capacitados para 

atender este público alvo, pois a cultura organizacional da empresa é de estar sempre 

investindo na capacitação do funcionário com treinamentos realizados no auditório da mesma. 

Para isso, existe um contrato, em convênio com a ANFARMAG, com uma empresa que 

administra cursos técnicos, tanto para área de gestão, como para o treinamento de laboratório 

disponibilizando mensalmente pela internet vários cursos para a farmácia, que escolhe e 

capacitam os funcionários. Cada funcionário recebe anualmente trinta horas de treinamento 

relacionados com a sua função na empresa e dez horas de treinamento com cursos de 

motivação e relacionamento interpessoal.  

O investimento anual da farmácia para a capacitação dos seus funcionários é de 

aproximadamente 2,5% do seu faturamento bruto. 

 

PESQUISA DE CAMPO 

Atributo Farmácia Aromas do Vale Concorrência 

Atendimento geral 5 3 

Tabela 6: Pesquisa de campo 

Fonte: Do autor 
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Gráfico 1: Curva de valor do atributo atendimento Geral (Fonte: do autor.). 

 

Os oito atributos restantes analisados: atendimento personalizado do Farmacêutico; 

consulta com um Nutricionista; home care (atendimento em casa); medição da pressão 

arterial; consulta com um fisioterapeuta; entrega em domicílio; aplicação de injeção e 

medicamentos personalizados manipulados foram contabilizados em forma de porcentagem e 

realizado uma curva de valor para avaliação dos resultados. Conforme os resultados na tabela 

7. 

 

PESQUISA DE CAMPO 

Atributos 

Farmácia Aromas 

do Vale (%) 

Concorrência 

(%) 

Atendimento personalizado do Farmacêutico 11,5 11,5 

Consulta com um Nutricionista 15,4 2,0 

Home care 1,0 1,0 

Medição da pressão arterial 11,5 31,5 

Consulta com um Fisioterapeuta 3,9 1,0 

Entrega em domicílio 23,1 44,5 

Aplicação de injeção 1,0 10,5 

Medicamentos personalizados 34,6 1,0 

Tabela 7: Pesquisa de campo 2 

Fonte: Do autor 

 

As perguntas três e seis da pesquisa procurava saber quais serviços o cliente idoso 

utilizou na farmácia e agregou mais valor para ele, sendo que ele poderia no disco de 
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respostas colocadas ao seu dispor escolher três opções e listar as mais prioritárias. Na 

pergunta realizada para as farmácias em geral houve uma frequência de quatrocentos e 

quarenta e uma escolhas, sendo que na primeira opção ocorreram duzentos votos, ou seja, 

todos os participantes da pesquisa votaram na primeira opção, o que não ocorreu na escolha 

dos dois outros atributos que tiveram votação menor. No caso da mesma pergunta direcionada 

para a farmácia Aromas do Vale, vinte e seis idosos escolheram todas as três opções. No 

entanto para um efeito comparativo, foi descartado a segunda e terceira opção em virtude da 

não totalidade das respostas das outras farmácias.  

Para melhor observação, foram realizadas duas curvas de valor. Uma curva com os 

atributos em que a farmácia Aromas do Vale não se sobressai sobre seus concorrentes e outra 

curva de valor realçando os três atributos mais valorizados pelos clientes. Foram formulados 

então os seguintes gráficos destacados como gráfico dois e gráfico três. 

 

 

Gráfico 2:  Curva de Valor 1 ( Fonte: do Autor) 

 

Ao analisar os resultados por atributos percebe-se que nos atributos atendimento 

personalizado de um farmacêutico e home care praticamente não existiram diferença na curva 
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de valor. Não havendo diferença estratégica entre a farmácia Aromas do Vale e os 

concorrentes. No caso do atributo home care, por ser um serviço novo na empresa e ainda 

com poucos clientes, pois o mesmo é pago e também em virtude de grande parte deste público 

ser de pessoas, na maioria das vezes impossibilitadas de sair de casa, seja pela idade avançada 

ou por motivo de doença, ainda é um atributo inovador. No entanto, ainda teve uma 

frequência de voto.  

No atributo do atendimento personalizado do farmacêutico, houve um empate 

técnico muito interessante, pois hoje as redes de drogarias e as farmácias em geral, em virtude 

da legislação vigente, contratam mais farmacêuticos para trabalhar em todo o horário de 

funcionamento da empresa, disponibilizando para a população o acesso ao profissional do 

medicamento para retirar todas as suas dúvidas, evitando erros na administração da 

medicação. 

Os atributos da medição da pressão arterial, aplicação de injeção e entrega em 

domicílio as concorrentes foram superiores. No entanto um fator neste três atributos é bem 

característico. Estes três serviços são realizados na cidade por farmácias independentes e 

pequenas redes locais. As grandes redes de drogarias (Raia, Pacheco, Pague Menos) não 

realizam estes serviços, pois o principal apelo deles é o preço e a variedade de medicamentos. 

Também porque com a entrada em vigor da resolução 44/09, não é atraente para estas redes 

realizar os serviços de aplicação de injeção e medição da pressão arterial em virtude do 

primeiro serviço ter que haver uma sala de injeção adequada à legislação e com um 

profissional habilitado para aplicação e no segundo serviço a drogaria disponibilizar de um 

espaço (sala) para realização da medição da pressão arterial. Como a legislação ainda possui 

falhas na fiscalização, as farmácias independentes e as pequenas redes locais se aproveitam da 

situação para atrair o cliente. 

No atributo da entrega em domicílio, as farmácias independentes e pequenas redes 

realizam este serviço, pois não é ainda de interesse das grandes redes realizá-lo.  

A farmácia Aromas do Vale não aplica mais injeção dentro da empresa por uma 

mudança estratégica em oferecer o serviço de home care para os clientes e este atributo está 

incluso no serviço. Quanto ao atributo da medição da pressão arterial, a empresa está 

reduzindo este serviço dentro da empresa por duas razões estratégicas: a orientação ao cliente 

na compra de aparelhos digitais de fácil manuseio, onde, se necessário ele recebe um pequeno 

treinamento para seu uso correto e também por ser um dos serviços do home care, onde a 

empresa aposta sua visão de futuro. 
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No caso da entrega em domicílio, o volume de entrega diária é compatível com a 

média de venda da empresa, mas a empresa entende que ainda existe uma lacuna a preencher 

e que precisa melhorar este serviço. 

 

 

Gráfico 3:  Curva de Valor 2 ( Fonte: do Autor) 

 

Nos atributos consulta com um nutricionista (N), consulta com um fisioterapeuta (F) 

e medicamentos manipulados personalizados (P), a farmácia Aromas do Vale é superior aos 

seus concorrentes, até mesmo por ser o foco da empresa em ter um bom retorno financeiro 

destes serviços e pela inovação dos mesmos.  

O atendimento com um fisioterapeuta, também é um serviço inovador dentro de uma 

farmácia que foi disponibilizado para os clientes há aproximadamente dois anos e tem 

oferecido retorno financeiro para a empresa na forma de venda de produtos relacionados para 

este fim, tais como aparelhos para facilitar a respiração, pilates, munhequeiras, bengalas, 

talas, botas ortopédicas, cadeiras de rodas, cadeiras de banhos e uma infinidade de correlatos 

existente na empresa.  

A manipulação de medicamentos personalizados para o cliente idoso é 

disponibilizado há mais de dez anos pela empresa e tem crescido rapidamente, até mesmo 

pela divulgação deste serviço ao cliente na hora do aviamento da receita, bem como a sua 
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divulgação boca a boca pelo próprio idoso a outros da família ou conhecidos. Para a empresa, 

o fato de disponibilizar este serviço, não acarreta em aumento do seu custo, pois o único 

trabalho maior é gerenciar bem o estoque de cápsulas e de potes e tampas coloridas.  

Podemos extrair também da pesquisa alguns fatores determinantes neste segmento. O 

atributo preço aparece nas duas primeiras perguntas, sendo que na primeira se pergunta qual o 

seu critério de escolha para comprar seu medicamento, o atributo preço aparece em primeiro 

lugar com 34% das respostas. Isto se dá ao fato de que quando o idoso se desloca para a 

drogaria para comprar o seu medicamento de referência, ele sabe que mesmo existindo uma 

tabela de preços ao consumidor, a competição acirrada entre as empresas beneficia o mesmo. 

O programa do governo federal “Aqui tem farmácia popular” também é um grande diferencial 

para o idoso, pois alguns medicamentos para hipertensão e diabetes são disponibilizados de 

graça, mediante apresentação de uma receita médica e este programa provavelmente 

colaborou para este atributo estar em primeiro lugar na pesquisa. 

Na segunda pergunta direcionada para a manipulação de medicamentos, três 

atributos sobressaíram: A confiança na farmácia; a indicação do médico e o preço. O idoso ao 

optar pela manipulação do seu medicamento, ele se resguarda antes de procurar a farmácia e 

um meio de garantir a qualidade do produto é perguntar ao médico onde manipular o seu 

remédio, pois provavelmente o doutor indicará as farmácias de sua confiança. O fator preço 

na manipulação tem uma boa significância, mas não é o diferencial para a empresa, no entanto 

é necessário que se faça uma pesquisa com os principais concorrentes para não ficar tão 

distante do preço médio praticado e um detalhe muito importante é que o cliente às vezes 

deixa de comprar o medicamento na farmácia não por estar caro, mas em grande parte por 

estar barato demais frente ao concorrente, gerando uma desconfiança na qualidade do produto 

acabado.  

 

4.7  Resultados da estratégia 

 

No caso da consulta com um nutricionista, um serviço inovador dentro de uma 

farmácia e que é praticado há alguns anos pela empresa, o retorno financeiro é alto, visto que 

são atendidos em média cento e trinta clientes mensais em potencial durante três dias da 

semana e mesmo eles usufruindo da gratuidade do serviço, eles dão o retorno financeiro para 

a empresa em forma de produtos adquiridos na empresa, seja produto natural, diet, light e 

principalmente medicamentos fitoterápicos e minerais que são manipulados e fazem parte da 

sua dieta, alavancando as vendas, pois em média um cliente nutricional chega a gastar na 
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empresa aproximadamente duzentos reais mensais. Aumentando assim, o ticket médio geral 

de vendas. 

O serviço de fisioterapia é disponibilizado uma vez por semana, sendo que são 

atendidos em média quarenta clientes mensais, com ticket médio de vendas de cem reais. 

O medicamento manipulado personalizado traz um excelente retorno financeiro para 

a empresa, sem contar a satisfação do cliente. O cliente satisfeito propaga a empresa para 

outras pessoas e até mesmo para o seu médico, fazendo com que este profissional confie no 

trabalho realizado pela empresa e se torne um parceiro. O cliente idoso assim se torna mais 

fiel, gerando uma boa receita mensal. Hoje aproximadamente, mil clientes dos três mil que 

manipulam mensalmente seus medicamentos na empresa usufruem deste serviço, gerando um 

ticket médio de quarenta reais mensais. 

Para a farmácia, apresentar aos seus clientes garantia de qualidade através de boas 

práticas de manipulação é um fator essencial para sua sobrevivência. Convidar o médico para 

conhecer a empresa e informá-lo dos processos de fabricação e as suas competências ajuda 

bastante, pois o médico é o principal canal de comunicação entre a farmácia e o cliente. O 

próprio médico, na sua grande maioria indica ao seu paciente a farmácia de sua confiança, que 

passará agora a ser de confiança do paciente. 

O preço do medicamento manipulado é um grande atrativo, pois geralmente o 

produto manipulado é de cinquenta a sessenta por cento mais barato que um medicamento de 

referência, no entanto, o atributo preço não é um diferencial para a empresa, visto que os 

preços que ela pratica são da média do mercado. 

A estratégia da farmácia Aromas do Vale de possuir um atendimento superior aos 

seus concorrentes, disponibilizar serviços inovadores para os clientes e se posicionar de 

maneira a criar um sistema de cadeias de valor que se torne uma vantagem competitiva para a 

empresa faz com este modelo de negócio garanta uma maior rentabilidade, proporcionando o 

retorno sobre o investimento mais rápido e garantido.  
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CONCLUSÃO 

 

 

As informações para realização desta dissertação foram obtidas junto a entidades que 

promovem o desenvolvimento do setor, como os órgãos Sanitários e Conselho de Farmácia, 

IBGE, ANFARMAG, ABRAFARMA, FEBRAFARMA e a empresa pesquisada. 

O modelo das quatro ações permite visualizar o que se pode realizar na empresa para 

se destacar em relação aos seus concorrentes. 

Ao apresentar a estratégia da empresa estudada, verifica-se que a mesma tem um 

foco muito diferenciado nos serviços especializados que são os medicamentos manipulados 

personalizados, a consulta com um nutricionista e no atendimento ao idoso. 

Ao fazermos a primeira pergunta do modelo das quatro ações idealizadas pelo Kim, 

(2005) sobre qual dos atributos considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? 

A resposta é que a princípio alguns produtos de perfumaria que não são voltados para o 

público alvo e que tem um tempo de prateleira longo para ser comercializado deveriam ser 

eliminados, desocupando este espaço na gôndola para mais produtos direcionados ao público 

idoso e os medicamentos da linha C deixar de ser comercializados, focando mais na venda de 

medicamentos da linha A e B e os voltados para o público idoso.  

Se fosse analisar friamente o gráfico da curva de valor, o serviço de home care 

também deveria ser eliminado, no entanto alguns fatores importantes deixaram de ser 

revelados na pesquisa e que contribuíram muito, que foi o idoso alvo deste serviço, não 

conseguir sair com muita frequência de casa, em virtude das dificuldades encontradas, seja na 

sua locomoção ou na sua incapacidade física e/ou mental para tal façanha. Portanto, a 

pesquisa neste atributo pode ter sido enviesada, visto que foi realizada em locais públicos, que 

pressupunham a mobilidade da amostra. 

No caso da aplicação de injeção, este serviço já foi eliminado no interior da empresa 

e só é justamente disponibilizado para o pacote de serviços do home care. 

A segunda pergunta sobre quais atributos devem ser reduzidos bem abaixo dos 

padrões setoriais, a resposta é que nenhum dos atributos deveria ser reduzido, pois todos são 

necessários para a estratégia de posicionamento da empresa. 

A terceira pergunta sobre quais atributos devem ser criados? A resposta é que há uma 

demanda para serviços multiprofissionais, com a criação do atendimento psicológico e para 

aulas de educação física, identificados através de pesquisa realizada pela empresa em 

Dezembro de 2011 com clientes idosos no interior da loja. Neste último serviço existe uma 
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grande carência para aulas com exercícios voltados ao público idoso na cidade, identificada 

na pesquisa interna, visto que uma das perguntas era saber quais dos serviços relacionados no 

disco de resposta seriam mais importantes para o entrevistado e que ainda não existia na 

cidade. Como a empresa está situada há dois quarteirões da praia, as aulas poderiam ser 

praticadas na areia com grupos de idosos no horário da manhã, com patrocínio da empresa e 

agregando valor social para a mesma. O atendimento psicológico foi identificado pelo 

nutricionista no atendimento nutricional tendo em vista que alguns clientes não conseguiam 

realizar corretamente a dieta em virtude da ansiedade e até mesmo de depressão. Neste caso 

os clientes necessitados, estando de acordo poderiam ser atendidos com valores populares, 

além da geração de vendas de medicamentos e a fidelidade deste cliente.  

Outro serviço que está em fase piloto e que deve criar valor para a empresa e também 

para o cliente é o serviço de telemarketing-entrega programada, no caso dos medicamentos 

manipulados, para a antecipação do pedido mensal do cliente, explicando mais 

detalhadamente, este serviço, organizado pela empresa no intuito de lembrar o cliente quando 

o seu medicamento manipulado, de uso contínuo estará acabando, por exemplo: o 

medicamento do cliente termina daqui a dez dias, com uma semana de antecedência a 

empresa entra em contato telefônico com ele e o comunica do término do seu remédio que 

está próximo. Para sua maior comodidade, uma cópia da receita já se encontra na empresa e o 

medicamento é fabricado e agendado em um dia e horário para a entrega em sua casa, 

facilitando assim o dia a dia do cliente idoso, pois ele não mais estará sujeito ao esquecimento 

de manipular o seu medicamento, deixando de tomá-lo e agregando mais valor para ele e para 

a empresa, fidelizando este cliente. 

A quarta pergunta sobre quais atributos devem ser elevados? A resposta é que o 

atendimento nutricional pode ser elevado com o aumento do número de consultas mensal. 

Para isso é necessário aumentar o horário e os dias de atendimento da nutricionista, reduzir as 

faltas dos clientes, que por mês chega a quase 10% e propagar com médicos geriatras o 

serviço oferecido, cabendo ao próprio médico indicar pacientes para este atendimento. O 

atendimento nutricional gera uma boa receita para a empresa, pois a nutricionista receita 

alguns medicamentos fitoterápicos e minerais, suplementos alimentares e barras de cereal 

para a alimentação diária do cliente. O serviço de home care pode ser elevado com a 

contratação de mais um farmacêutico para esta finalidade, visto que o serviço é pago e pode 

gerar uma boa receita para a empresa.  Além disso, os produtos que são oferecidos e 

comprados por estes clientes, tais como medidor de glicose, aparelhos de pressão, balanças, 
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cadeiras de rodas e higiênicas, camas hospitalares é mais um gerador de receitas para a 

empresa. 

 

ELIMINAR REDUZIR 

Alguns produtos de perfumaria não 

específicos para o cliente idoso. 

Nenhum atributo 

Medicamentos da linha C.  

  

  

CRIAR ELEVAR 

Serviços de atendimento psicológico. Serviços de atendimento nutricional, com 

novos dias e horários e diminuir as faltas 

existentes neste serviço. 

Serviços de aulas de educação física 

voltadas para exercícios próprios para o 

idoso. 

Serviços de atendimento de Home care, pois 

é um serviço altamente especializado e que 

pode gerar receitas substanciais para a 

empresa. 

Serviço de telemarketing-entrega 

programado. 

 

 TABELA 8 – MODELO DAS QUATRO AÇÕES 

 

 Criar novos serviços, melhorar os já existentes e surpreender sempre seus clientes, 

são fatores determinantes para a manutenção e o sucesso em oceanos azuis. As empresas 

pequenas que atuam no varejo farmacêutico sejam nas grandes ou pequenas cidades estão 

fadadas ao fechamento se não se adequarem a criação de serviços que elevem o seu valor para 

o cliente, pois o atrativo principal das grandes redes de drogaria para atrair o cliente é o preço, 

não mais que isso, os outros poucos serviços oferecidos por elas, tais como cartão de 

fidelidade, pode ser também copiado na pequena empresa. No entanto, o cliente já não está 

tão satisfeito com o serviço mínimo, ele necessita de novidades que o faça se interessar e se 

encantar em comprar o seu medicamento naquela farmácia e não na outra. 

 Agregar valor financeiro para a empresa, ter uma vantagem competitiva perante seus 

concorrentes e ao mesmo tempo encantar o seu cliente, é um caminho difícil, mas necessário 

para as pequenas empresas.  
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 Este estudo mostrou que os conceitos de Porter e de Kim e Mauborgne descritos 

nesta dissertação são consistentes com a realidade, conforme revelado com a pesquisa 

realizada.  

 No entanto, qual seria a resposta mais plausível para esta pergunta?  Qual é a 

essência da farmácia Aromas do Vale para ter sucesso no seu segmento, visto que todos os 

atributos listados nesta dissertação podem ser copiados por outras empresas? 

 A resposta provavelmente é que entre as vantagens competitivas praticadas pela 

empresa destacam-se a grande capacidade gerencial integrada, a busca por inovação 

constante, o treinamento contínuo dos funcionários, a própria idade mais elevada dos 

funcionários do atendimento que dão maior senioridade ao relacionamento com o idoso 

criando uma maior empatia, as pesquisas de opinião constantes que identificam um melhor 

entendimento das necessidades desta faixa etária e, além disso, o principal que é o carinho que 

eles recebem de todos os funcionários ao entrar na empresa para adquirir seus produtos ou 

serviços e eles percebem que o principal motivo de estarem ali é para obter uma melhor 

qualidade de vida e não necessariamente só para comprar remédios. 

 Como o resultado final deste estudo, ficou para a farmácia Aromas do Vale uma 

grande contribuição para um melhor posicionamento estratégico da mesma e também pode 

contribuir para outros empreendimentos semelhantes. Portanto, a estratégia de 

posicionamento com foco no cliente idoso, criando valor para a empresa e o cliente, utilizado 

pela farmácia Aromas do Vale permite que a mesma tenha saltos de valor e consiga navegar 

no oceano azul.  

 Embora o estudo de caso tenha focado uma farmácia específica em uma cidade no 

interior do estado do Rio de Janeiro, não pode teoricamente ser generalizado, do ponto de 

vista qualitativo, no entanto, os resultados parecem falar de uma prática que não termina nesta 

farmácia, mas que põe em evidência questões das farmácias em um todo, sendo, portanto um 

estudo que contribui com relevância ao campo do varejo farmacêutico em nosso país. 

 Novos trabalhos poderão contribuir para a relevância deste tema, principalmente os 

que forem baseadas em amostras maiores e selecionadas por critérios probabilísticos que 

assim permitirão efetuar generalizações de resultados para a população de idosos da cidade de 

Cabo Frio. 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

 

O MODELO LEGISLATIVO  

 

Ano Lei Implicações 

1960 3820 Cria o Conselho Federal de Farmácia e os Conselhos Regionais 

1973 5991 

Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de  

drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 

correlatos e dá outras providências. 

1976 6360 

Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam 

sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 

farmacêuticos e correlatos. 

1990 8078 Código de defesa do consumidor. 

1999 9782 
Cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) 

1999 9787 
Altera a lei 6360, estabelecendo o medicamento 

genérico. 

2009 11951 

Altera o artigo 36 da lei 5991, vedando a captação 

de receitas contendo prescrições magistrais e 

oficinais em drogarias, bem como a intermediação 

entre empresas. 

  Decreto   

1976 897 

Estabelece o código de segurança contra incêndio 

e pânico, informando que todas as empresas devem 

possuir o certificado de aprovação do corpo de 

bombeiros. 

  Portaria   

1998 344 

Aprova o regulamento técnico sobre substâncias e 

medicamentos sujeitos a controle especial  

(medicamentos controlados). 

  Resoluções   

2000 RDC 102 

Aprova o regulamento sobre propagandas, mensagens 

publicitárias e outras práticas cujo objeto seja a 

divulgação, promoção ou comercialização de 

medicamentos de produção nacional, quaisquer que 

sejam as formas e meios de sua veiculação, incluída  

as transmitidas em rádio e televisão. 

2007 RDC 67 

Dispõe sobre as boas práticas de manipulação de 

preparações magistrais e oficinais para uso humano 

em farmácias. 

2008 RDC 87 
Altera a RDC 67, alterando o regulamento técnico 

sobre as boas práticas de manipulação em farmácias. 
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2009 RDC 44 

Dispõe sobre as boas práticas farmacêuticas para o 

controle sanitário do funcionamento, da dispensação 

e da comercialização de produtos e da prestação de 

serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. 

2011 RDC 556 

Dispõe sobre a direção técnica ou responsabilidade 

técnica de empresas e/ou estabelecimentos que  

dispensam, comercializam, fornecem e distribuem 

produtos farmacêuticos, cosméticos e produtos para 

a saúde. 

  Resolução Estadual   

1999 SES 1438 

Dispõe sobre a aprovação de documentos necessários 

para a regularização de estabelecimentos sujeitos à 

vigilância sanitária do estado. 
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Anexo II 

 

 

 

Pesquisa realizada nas filas de idosos nos bancos da cidade de Cabo Frio (Modelo). 

 

 

PROPOSTAS DE PERGUNTAS PARA A PESQUISA ALEATÓRIA NAS 

FILAS DE BANCOS COM PESSOAS IDOSAS NA CIDADE DE CABO 

FRIO 
 

Dados de Identificação do entrevistado 

Nome:______________________________________________________________ 

Idade:_________ Sexo: ______________ Escolaridade:_______________ 

Bairro:____________________________  Cidade:___________________________ 

Reside: (1) sozinho (a)   (2) Com a esposa (o) e filhos  (3) Com os filhos  (4) Outros 

Data da entrevista: _____/_____/ 2012. 

 
1- Quando você procura a farmácia para comprar seu medicamento, qual o seu critério de escolha 

para optar por esta farmácia e não por outra? 

 

 
 

 

PESQUISA 

ATENDIMENTO 

LOCALIZAÇÃO 
DA FARMÁCIA 

LAYOUT DA 
FARMÁCIA 

RECOMENDAÇÃO 
DE AMIGOS E/OU 

PARENTES 

 

INDICAÇÃO DO 
MÉDICO 

MARCA/REPUTAÇÃO 
DA FARMÁCIA 

VARIEDADE DE 
PRODUTOS 

PREÇO 
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2- Você já usou medicamento manipulado? Se sim, qual o seu critério de escolha?  

 
 

 

 

 
3- Algumas farmácias oferecem determinados serviços aos clientes, quais destes serviços você já 

utilizou e agregou mais valor para você? 

 

PESQUISA 

CONFIANÇA NA 
FARMÁCIA 

INDICAÇÃO DO 
MÉDICO 

LOCALIZAÇÃO PREÇO 

RECOMENDAÇÃO 
DE AMIGOS E/OU 

PARENTE 

PESQUISA 

APLICAÇÃO 
DE INJEÇÃO 

CONSULTA COM 
UM 

NUTRICIONISTA 

HOME CARE 
(ATENDIMENTO 

EM CASA) 

MEDIÇÃO DA 
PRESSÃO 
ARTERIAL 

 

CONSULTA COM 
UM 

FISIOTERAPEUTA 

ENTREGA EM 
DOMICÍLIO 

ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO 

DE UM 
FARMACÊUTICO 
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4- Como você descreve o atendimento ao idoso nas farmácias em geral? 

 

 

 
5- Você é cliente da Farmácia Aromas do Vale? Se sim, Como você descreve o atendimento? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓTIMO 
MUITO 
BOM 

BOM 

RUIM 
MUITO 
RUIM 

ÓTIMO 
MUITO 
BOM 

BOM 

RUIM 
MUITO 
RUIM 



79 

 

 

6- Quais destes serviços você já utilizou na Farmácia Aromas do Vale? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENDIMENTO 
PERSONALIZADO 

DO 
FARMACÊUTICO 

CONSULTA COM 
UM 

NUTRICIONISTA 

MEDIÇÃO DA 
PRESSÃO 
ARTERIAL 

HOME CARE 
(ATENDIMENTO 

EM CASA) 

CONSULTA COM 
UM 

FISIOTERAPEUTA 

ENTREGA EM 
DOMICÍLIO 

MEDICAMENTOS 
PERSONALIZADOS 
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ANEXO III 
 

RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA COM PACIENTES IDOSOS NA CIDADE DE CABO FRIO EM FILAS DE 

BANCOS. 

NÚMERO DE PESQUISADOS IDADE MÉDIA SEXO ESCOLARIDADE 

200 68 anos MASCULINO FEMININO 1º GRAU 2º GRAU 3º GRAU PÓS 

  116 84 88 89 22 1 

BAIRRO 

CENTRO PASSAGEM VILA NOVA JACARÉ JARDIM CAIÇARA SÃO CRISTÓVÃO GAMBOA/PERÓ PARQUE BURLE BRAGA GUARANI 

41 29 38 26 13 19 12 8 3 2 

CIDADE 

CABO FRIO 191 BÚZIOS 3 

ARRAIAL DO 

CABO 1 SÃO PEDRO D'ALDEIA 5 

RESIDÊNCIA 

SOZINHO COM A ESPOSA(o) E/OU FILHOS COM OS FILHOS OUTROS TOTAL 

18 143 36 3 200 

                    

PERGUNTAS 

Pergunta 1: Quando você procura a farmácia para comprar seu medicamento, qual seu critério de escolha para 

optar por esta farmácia e não por outra? 

  ATENDIMENTO 

LOCALIZAÇÃO 

DA FARMÁCIA 

LAYOUT DA 

FARMÁCIA 

RECOMENDAÇÃO 

DE AMIGOS E/OU 

PARENTES 

INDICAÇÃO DO 

MÉDICO 

MARCA/REPUTAÇÃ

O DA FARMÁCIA 

VARIEDADE DE 

PRODUTOS PREÇO 

Total da 

Frequênci

a 

Frequênci

a 56 23 5 17 7 11 14 67 200 

  28% 11,50% 2,50% 8,50% 3,50% 5,50% 7% 33,50%   

          

Pergunta 2: Você já usou medicamento manipulado? Se sim, qual o seu critério de escolha? 
  

  

CONFIANÇA NA 

FARMÁCIA 

INDICAÇÃO DO 

MÉDICO LOCALIZAÇÃO PREÇO 

RECOMENDAÇÃ

O DE AMIGOS 

E/OU PARENTES Total da Frequência 

  

Frequênci

a 28 28 4 23 9 92 
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Pergunta 3: Algumas Farmácias oferecem determinados serviços aos cliente, quais destes serviços você já 

utilizou e agregou mais valor para você?   

  

APLICAÇÃO 

DE INJEÇÃO 

CONSULTA COM 

UM 

NUTRICIONISTA 

HOME CARE 

(ATENDIMENTO 

EM CASA) 

MEDIÇÃO DA 

PRESSÃO 

ARTERIAL 

CONSULTA COM 

UM 

FISIOTERAPEUTA 

ENTREGA EM 

DOMICÍLIO 

ATENDIMENTO 

PERSONALIZADO 

DE UM 

FARMACÊUTICO 

Total da 

Frequência 

 

Frequência total 33 7 1 113 3 196 88 441 Opção 

  21 4   63   89 23 200 1º 

Percentual da 1ª 

opção 10,5% 2,0%   31,5%   44,5% 11,5% 100%   

  8 1 1 39 2 68 36 155 2º 

  4 2   11 1 39 29 86 3º 

Percentual da 

Frequência total 7,60% 1,60% 0,05% 25,65% 0,10% 45,00% 20,00% 

                             

441  

 

Obs.: Alguns não votaram nas três opções.   Obs.: foram 3 votos por pessoa 

 

Pergunta 4: Como você descreve o atendimento ao idoso nas farmácias em geral? 
   

  ÓTIMO MUITO BOM BOM RUIM MUITO RUIM Total da Frequência 

   

Frequência 8 21 91 56 24 200 

   

  4% 10,50% 45,50% 28% 12% 100% 

   

Pergunta 5: Você é cliente da Farmácia Aromas do Vale? Se sim, como você descreve o atendimento? 
 

  ÓTIMO MUITO BOM BOM RUIM MUITO RUIM Total da Frequência 

   

Frequência 11 7 6 1 1 26 

   

  42,30% 26,90% 23,10% 3,85% 3,85% 100% 
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Pergunta 6: Quais destes serviços você já utilizou na Farmácia Aromas do Vale? 
OBS.: VOTOS EM MAIS DE UM 

SERVIÇO 

 

  

ATENDIMENTO 

PERSONALIZADO 

DO 

FARMACÊUTICO 

CONSULTA 

COM UM 

NUTRICIONISTA 

MEDIÇÃO DA 

PRESSÃO 

ARTERIAL 

HOME CARE( 

ATENDIMENTO 

EM CASA) 

CONSULTA COM 

UM 

FISIOTERAPEUTA 

ENTREGA 

EM 

DOMICÍLIO 

MEDICAMENTOS 

MANIPULADOS 

PERSONALIZADOS 

Total da 

Frequência   

Frequência 
total 14 7 9 1 3 23 21 78 Opção 

  3 4 3   1 6 9 26 1º 

Percentual da 

1ª opção 11,5% 15,4% 11,5%   3,90% 23,1% 34,6% 100%   

  5 1 4 1 2 8 5 26 2º 

  6 2 2     9 7 26 3º 

Percentual da 

Frequência 

total 17,95% 8,95% 11,50% 1,30% 3,90% 29,50% 26,90%   

 

obs.: todos votaram nas três opções.   

 

 

 


