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Um dos temas de maior impacto na 29ª Convenção Nacional de Livrarias foi: “Como as farmácias 
reinventaram seu negócio, como as livrarias podem reinventar o seu.” apresentando a experiência do 
mercado farmacêutico, que conseguiu se reinventar nos últimos 15 anos, pulando do 14º para o 6º lugar 
no ranking no negócio do varejo farmacêutico no circuito mundial. A apresentação do painel foi de Sergio 
Mena Barreto, Presidente Executivo da Associação Brasileira de Redes de Farmácia Drogarias – 
ABRAFARMA. 
 

“Meu desafio é agradável, porque adoro livros e, 
traçar um paralelo entre esses dois mercados é 
bastante instigante. Falar sobre os desafios da 
ABRAFARMA e de como as farmácias estão 
mudando a saúde brasileira, desenvolvendo esse 
paralelo com o negócio dos livros, que acredito 
ser tão importante tanto quanto o de remédios, 
será muito enriquecedor, pois acredito que um 
país sem medicamentos e sem livros, não tem 
saúde.” iniciou o executivo da ABRAFARMA.  
 
Sergio Mena Barreto é autor de dois livros. “Os 
livros funcionam como manifestos, coisas que a 

gente tem de dizer, no meu caso queria dizer sobre desenvolvimento humano, sobre antroposofia, que é 
uma coisa que eu acredito”, acrescentou. 
 
ABRAFARMA representa hoje 26 empresas do varejo farmacêutico, entre as maiores do setor que 
correspondem a 7800 lojas, das 78 mil farmácias que existentes no Brasil, com quase 50% do mercado 
brasileiro de medicamentos.  
 
O Brasil vende 116 bilhões de reais por ano no canal farmácia, com 5 bilhões de caixinhas com um ticket 
médio de R$ 51 reais, por venda. A Associação emite 900 milhões de tíquetes por ano. “É como se a 
população brasileira passasse 4 vezes por ano por essas 7.800 farmácias, que estão em apenas 800 cidades 
brasileiras.  Portanto, ainda tem muito espaço para avançar. Hoje temos 44% do mercado; as farmácias 
no sistema de associativismo, que se juntaram em modelo de parceria — aqui um exemplo seja 
interessante para as livrarias — tem 17% das vendas; as independentes absorvem 26% das vendas; e os 
13% restantes representam demais redes.”  
 
“Mas, não podemos deixar de ressaltar que é um ambiente muito difícil: a burocracia para a abertura de 
uma farmácia, em todos os níveis governamentais é complexa. Contratamos os funcionários, deixamos o 
estoque dentro da loja, ela toda pronta e aguardamos até oito meses, pagando os funcionários, para 
termos a liberação por parte da vigilância sanitária”, complementa. 
 
Durante a exposição o executivo apresentou vários cases de sucesso, como as da rede RD, fusão da Raia 
e Drogasil, da cearense Pague Menos, da mineira Araújo, e da carioca Venâncio, que inovaram e se 
reinventaram. Exemplos, que, respeitando-se a realidade de cada segmento o de farmácia e o de livrarias, 
devem ser considerados pelo varejo do livro.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cases de Sucesso 
 
A Drogaria Araújo, hoje com 180 lojas, com sede em Belo Horizonte, mas presente em várias outras 
cidades de Minas Gerais, adotou um modelo americano de conveniência. Lojas de 700 metros quadrados, 
com dois ou três pisos, com a maior revenda por metro quadrado do Brasil. “É um modelo radical do que 
uma farmácia pode se transformar. Com uma história de mais de 100 anos de idade, ela se reinventou.  
Tudo o que pudermos imaginar em produtos de conveniência, essa empresa vende. Em algumas de suas 
lojas, ela oferece um espaço com jardim para que idosos possam fazer exercícios simples comparados aos 
aparelhos de ginásticas de praças públicas; e cafés com serviço de ‘marmitaria’, um negócio que tem 
crescido no Brasil. Reinvenção é isso. Um negócio centenário, de um balcão preto, daquela velha imagem 
de um velhinho de barba branca atendendo, que chegou a esse ponto”, enaltece Sérgio Mena Barreto.  
 
O segundo exemplo, foi o da Rede carioca Venâncio, mais especificamente, sua loja no bairro de 
Copacabana. Uma das redes que mais vendem por metro quadrado no Brasil. Essa loja, especificamente, 
inaugurada em 2017, reflete uma nova era de lojas físicas. São 1500 metros quadrados, dos quais 75 de 
Led, com sensores que acompanham todo o trajeto do cliente dentro da loja, reconhecendo   em quais 
gondolas ele se aproximou ou não, se são homens ou se são mulheres. Atendimento virtual, Wi-Fi liberado 
na loja, de dois pisos. Essa loja vem atender aqueles que buscam ofertas, mas antes de tudo um novo 
conceito de consumo.  
 
Números do setor farmacêutico 
 
“As farmácias se reinventaram nos últimos 15 anos. O mercado farmacêutico é um mercado muito 
competitivo, nós temos no Brasil a média de 1 farmácia para cada 2.700 habitantes. Muito parecido com 
a média mundial. Temos 78 mil farmácias no Brasil, em alguns países europeus ou no Japão, por exemplo 
temos a média de 1 farmácia para cada 2800, 2900 habitantes. Obviamente quanto mais farmácias você 
tem, menos a maioria vende. São negócios de pequena margem de faturamento e, o setor vê isso como 
um grande incentivo à inovação. A pergunta é: como eu posso fazer mais, com a mesma estrutura?” 
 



A painel apresentou números do setor que possibilitam uma visão ampla de seu segmento varejista. Sua 
média de venda per capita no país é de 93 dólares; nos EUA é de 1mil dólares; Canadá 500 dólares, 
Espanha 250 dólares, Alemanha 370; Africa e Índia, 13 dólares.  
 
A ABRAFARMA chega a 51 bilhões de reais de faturamento, através de suas 26 empresas, o que representa 
51% do total brasileiro. Uma farmácia a da ABRAFARMA vende 6,5 milhões de reais por ano. Estas 
farmácias grandes vendem entre 500 e 600 mil por mês. Demais redes, que não estão na Associação 
vendem 3 milhões por ano, 250 mil por mês; Associativismo 1,200 milhão por ano, 100 mil por mês.  As 
independentes, cerca de 65% das farmácias brasileiras vendem 55 mil por mês, em torno de 600 mil por 
ano. 
 
Outra relevância do setor é a grande necessidade de ter capital de giro para manter um alto estoque, 
assim como em outros setores, o cliente não pode ir até a loja e não encontrar o que ele procura. Temos 
que, pelo menos, ter produtos similares para atendê-lo. “O cliente não tolera essa ruptura”. Uma farmácia 
tem de ter, em média, entre 10 e 12 mil SKU (Unidade de Manutenção de Estoque).  
 
“Não podemos, ainda, deixar de ressaltar que a saúde é uma área muito visada, dá muita mídia e a maioria 
dos novos parlamentares têm ¨ideias incríveis¨ para mudar a saúde, visando as farmácias. Hoje temos 367 
projetos de lei que querem mudar algo, impactando negativamente o setor. A vigilância no congresso 
nacional é constante”. 
  
A transparência do setor 
 
O nosso setor se aglutina muito em torno da ABRAFARMA, que tem um papel institucional fundamental 
e uma atuação muito forte para enfrentar esses grandes desafios, que inclui a qualificação das pessoas. 
Mas como ela, apesar de todos esses entraves, chegou ao sexto lugar no ranking mundial de 
medicamentos? “Somos muito atuantes nas esferas governamentais, com o apoio de todos os associados. 
Temos importantes eventos no Brasil e fora e, levamos muitos profissionais ao exterior para que 
conheçam o que de mais moderno acontece no setor. Temos que estar antenados a todas as inovações.” 
 
“Não deixando de ressaltar a união entre fabricantes, atacadistas e varejistas, esse trabalhando em 
conjunto é a nossa vantagem. Um tripé que não pode ser rompido. No segmento do livro esse tripé 
também existe.  Cabe ao setor decidir se trabalha junto ou não. Só vocês poderão levantar o setor do 
varejo e da produção do livro, que está passando por essa crise.” 
 
Segundo o executivo a transparência entre os interlocutores é fundamental, o estoque tem de ser 
totalmente visível, aberto ao mercado.  E, faz um comparativo entre os setores. O fabricante, o editor tem 
de saber o que tem na prateleira da farmácia, da livraria. “Aprendi isso no Walmart há trinta anos.”, 
ressalta ele. Todos os fornecedores do setor têm acesso ao estoque. Grandes empresas liberam as 
informações para todo mundo. Os fornecedores ficam sabendo de imediato quando seu produto começa 
a diminuir no estoque, na prateleira e ficam responsáveis para essa reposição, lembrando que temos um 
grande problema de distribuição em nosso país. De cada 100 produtos, faltam 28. Cuidar para que a 
ruptura não aconteça e, paralelamente, da automatização de estoques, é fundamental. Não pode faltar o 
produto. “Se, como fabricante ou editor, não se sabe como estão as vendas na outra ponta, como 
demandar o que é necessário? Como garantir que o produto que está sendo procurado, esteja 
disponível?”  
 
A ABRAFARMA tem boletins internos de demanda, parceria com o fornecedor e informação 
compartilhada. “Se você não compartilha com o fornecedor, ele não sabe o que está acontecendo, vamos 
viver num mundo de cegos. Nosso nível de informação é granular. Sabemos cada caixinha, tudo sobre o 
que se está vendendo e, se está vendendo. Sabemos o preço médio, sobre comportamento de mercado. 



O acompanhamento de demandas é fundamental. Se eu não tiver o produto, tem outro que irá oferecer. 
Sabemos o que vende, por exemplo, na no bairro da Tijuca, sabemos o que o consumidor dessa região 
compra, e sei o que não pode faltar. Tudo é mapeado geograficamente. Não podemos ter pudor de 
compartilhar nossos números.  Estamos todos – varejistas e fabricantes – no mesmo barco, e assim um 
pode ajudar o outro.” 
 
 
O Cliente 
 
Se o cliente for à uma farmácia e não encontrar o que procura, ele vai para outra, em 65% das vezes. Em 
23%, ele substitui por outro produto. Se ele vai procurar três remédios e, não encontra um, ele não efetiva 
a compra e vai para outro, as pessoas não perdem tempo. No segmento farmacêutico, diferentemente 
do livreiro as vendas on-line, ainda são pequenas, representando 4% dos negócios, mas vem crescendo, 
e por isso a ABRAFARMA se prepara para esse segmento.  
 
“Anteriormente o laboratório lançava um 
produto e só falava com o médico e não com a 
farmácia. Agora quem trabalha com o médico, 
trabalha nas gondolas das lojas. O laboratório 
planeja junto com o varejista até um ano de 
fornecimento. Ele passa a fazer o lançamento 
com o varejo. Ele não pode divulgar no médico, 
antes de colocar na farmácia, se não o paciente 
chega e não encontra o produto. O fornecedor 
cuida do produto. Ele coloca, acompanha, retira 
quando está para vencer. Um pouco parecido 
coma consignação do setor do livro, com a diferença que pagamos pelo produto, mas se o produto não 
roda, não gera interesse pelos médicos, ele vai lá e substitui”, afirma Sergio. 
 
Os produtos de conveniência são fundamentais. O setor percebeu que tinha que levar a farmácia brasileira 
para um outro patamar. Passaram a vender produtos que o consumidor precisa no seu dia a dia e, não só 
uma vez por mês, quando ele precisa repor sua cesta de medicamento.  O mercado brigou durante 5 anos 
junto a ANVISA para poder vender esses outros produtos.  
 
“Pode parecer futurismo, mas o segmento farmacêutico já está entrando numa nova era.  Daqui a pouco 
quando seu médico pedir para colocar o holter, não precisará mais ir ao hospital ou laboratório. O 
paciente fará isso na farmácia. Poderá fazer um checkup, tomar vacina, entre outros serviços. Mas para 
isso tudo funcionar na linha de frente, o setor precisa ter uma sofisticada retaguarda. Investir no 
aperfeiçoamento do profissional de farmácia.” 
 
“As livrarias poderiam ser mais convenientes. O livro é tão essencial como os medicamentos. Mas como 
podemos transformar a livraria em um lugar de conveniência? Com transformá-la em um lugar de 
encontro. Onde alguém vá buscar lá, além da leitura e do conhecimento, o encontro com o outro. Com a 
livraria pode se tornar um ponto de conveniência na cidade?”, questionou. 
 
As lojas, os PDVs têm que focar na jornada do cliente; investir na profissionalização das equipes; na gestão 
de preço, preparar seus descontos de acordo com o perfil do consumidor e da localização de sua loja, o 
americano e o europeu fazem muito isso; na otimização da logística; na gestão colaborativa com os 
fornecedores; planejamento em conjunto vendas/lançamentos. Tem que usar dados para personalizar 
ofertas. O cliente tem de ser reconhecido, ser identificado. Realizar o cadastro e identificar o cliente cada 



vez que ele vai a loja, nos permite oferecer produtos personalizados, distinguir os descontos e fidelizar o 
cliente. 
 
 
 
O cliente tem de sentir conectado ao entrar na loja, seja qual for seu segmento, tem de ser um local 
agradável com imagens, acolhedora. O varejo, não é mais um ponto de venda, é um ponto de entrega. 
Uma loja tem de entregar serviços e soluções, tem de ser um local de aprendizado, de inspiração, de 
experimentação de conveniência. A livraria é muito mais que um encontro. Ela tem de ser um resolvedor 
do problema do cliente, não mais um mero vendedor de produto, e sim um resolvedor de problemas. O 
consumidor chega na livraria, por exemplo, porque quer saber como emagrece, como vence sua 
depressão. Ele quer encontrar soluções para isso. A importância da curadoria é fundamental. “Temos que 
ter obsessão pelo cliente, investir em parcerias. Melhorar serviços, para melhor a adesão. Isso pode não 
dar dinheiro de imediato, mas dá retorno, dá recorrência e ele acaba comprando de mim.” 
 
“A Amazon realiza tudo isso. Ela conhece o seu cliente e oferece para ele aquilo ele quer. No setor de 
livro, nas lojas online e físicas, ela oferece resenhas e indicações de leitura semelhantes. Ela transita pelo 
online e offline tranquilamente, e cruza essas informações para que o cliente se sinta completamente 
atendido em suas expectativas, seja qual for a plataforma que ele irá usar”, finalizou. 
 
Sérgio Mena Barreto também é palestrante e escritor. Autor de sucesso, lançou dois livros com foco em 
desenvolvimento humano, o Zona de Coragem (2008) e Top Five (2013), e atualmente conta com 03 
projetos editoriais em desenvolvimento. 

 
 

(Texto: Marilu G. do Amaral – Fotos Convenção ANL: Immonem Barros). 

acesse: para a apresentação completa de Sérgio Mena Barreto ABRAFARMA). 

 


