
UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

MAURICIO AYRES CUNHA 

 

 

 

 FATORES DETERMINANTES DA MORTALIDADE DE MICRO E 

PEQUENAS FARMÁCIAS DA BAIXADA SANTISTA: sob o olhar do 

farmacista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2012 



MAURICIO AYRES CUNHA 

 

 

 

 

FATORES DETERMINANTES DA MORTALIDADE DE MICRO E 

PEQUENAS FARMÁCIAS DA BAIXADA SANTISTA: sob o olhar do 

farmacista 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
em Administração da Universidade Metodista de São 
Paulo, nível Mestrado, como requisito parcial à obtenção 
do título de Mestre. 
Área de Concentração: Gestão de Pessoas e 
Organizações.  
 
Orientadora: Profª. Dra. Dagmar Silva Pinto de Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO BERNARDO DO CAMPO 

2012 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 

C914f 

Cunha, Mauricio Ayres 

       Fatores determinantes da mortalidade de micro e pequenas farmácias da 

baixada santista: sob o olhar do farmacista / Mauricio Ayres Cunha. 2012. 

       140 f. 

       Dissertação (mestrado em Administração) --Faculdade de Administração e 

Economia da Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 

2012.         

       Orientação : Dagmar Silva Pinto de Castro   

                       

       1. Fechamento de Farmácias  2. Micro e pequenas empresas - Região da 

Baixada Santista (SP)  3. Farmácia - Organização e administração  4. Gestão 

empresarial  I.Título. 

                                                                                                                    CDD 658 



A dissertação de mestrado sob o título “FATORES DETERMINANTES DA 

MORTALIDADE DE MICRO E PEQUENAS FARMÁCIAS DA BAIXADA SANTISTA: 

sob o olhar do farmacista, elaborada por Mauricio Ayres Cunha foi apresentada e 

aprovada em 04 de Dezembro de 2012, perante banca examinadora composta por 

Profª Drª Dagmar Silva Pinto de Castro (Presidente/UMESP),  Prof. Dr. Almir Martins 

Vieira(Titular/UMESP) e  Prof. Dr. Alberto Sanyuen Suen (Titular/UFABC). 

 

 

__________________________________________ 

Prof/a. Dr/a. Dagmar Silva Pinto de Castro 

Orientador/a e Presidente da Banca Examinadora 

 

 

                                 __________________________________________ 

Prof. Dr. Luiz Roberto Alves 

Coordenador/a do Programa de Pós-Graduação 

 

Programa: Mestrado em Administração 

Área de Concentração: Gestão de Pessoas e Organizações 

Linha de Pesquisa: Gestão de Organizações 

 

 



MAURICIO AYRES CUNHA 

 

FATORES DETERMINANTES DA MORTALIDADE DE MICRO E 

PEQUENAS FARMÁCIAS DA BAIXADA SANTISTA: sob o olhar do 

farmacista 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Administração de 

Empresas da Universidade Metodista de São 

Paulo, como requisito parcial à obtenção do 

título de Mestre em Administração. 

 

Área de Concentração: Gestão de Pessoas e Organizações  

Data da Defesa:  

Resultado: Aprovado  

 

Banca Examinadora:  

Profª. Dra. Dagmar Silva Pinto de Castro ____________________________ 

Orientadora e Presidente da Banca 

Universidade Metodista de São Paulo 

 

Prof. Dr. Almir Martins Vieira   ____________________________ 

Examinador Interno 

Universidade Metodista de São Paulo 

 

Prof. Dr. Alberto Sanyuen Suen               ____________________________ 

Examinador Externo 

Universidade Federal do ABC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico essa obra 

 

À minha grande e amada esposa Maria Beatriz, pela paciência, 
compreensão e dedicação nessa empreitada; 

Meus filhos, Luca e André, que são a força motriz de meu crescimento; 

À minha mãe Gleide, irmãos Marcelo e Marcos e sogros Marchetti e 
Lair. 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus, por iluminar meus caminhos, sempre me conduzindo para os 
trilhos da verdade, honestidade e sabedoria. 

 

À minha esposa, pelo incentivo, proporcionando condições para que o mestrado se 
realizasse, dando suporte, compreensão e conforto nos momentos difíceis. 

 

Aos meus queridos filhos, Luca e André, pelos momentos de silêncio e pela falta do 
pai. 

 

A minha família, que  moldou a pessoa que sou hoje. 

 

À ilustre professora Drª Dagmar, pelos grandes conselhos, direcionamentos e 
supervisões que tornaram possível esse trabalho, principalmente pela adoção de 
minha orientação em um momento de troca de orientador. 

 

À Professora Camila Papa, pela delicadeza, paciência e presteza dedicada a mim, 
nos momentos de dúvidas. 

 

A todos amigos do curso do PPGA, mas, principalmente ao meu grande amigo 
Mattioli, que me acompanhou em toda trajetória como parceiro dos trabalhos. 

 

Aos proprietários e gestores das drogarias entrevistadas, pois sem eles, esse 
trabalho não seria possível. 

 

E a todos aqueles que de alguma forma participaram dessa obra. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tudo que está no plano da realidade já foi sonho um 

dia”. 

                                                            

                                                                                          

Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Esse trabalho estudou o segmento farmacêutico de micro e pequenas farmácias da 
região da Baixada Santista, em relação aos fatores determinantes da mortalidade no 
segmento, sob o olhar dos proprietários e gestores das farmácias, visto que nos 
últimos anos o segmento vêm sofrendo um encolhimento, além da migração das 
farmácias de micro e  pequeno porte para as zonas mais periféricas das cidades da 
região da Baixada Santista. A metodologia utilizada para a pesquisa foi qualitativa, 
através de uma pesquisa exploratória e bibliográfica, tendo como instrumento de 
coleta de dados entrevistas, com roteiro semi-estruturado, aplicado a gestores e 
proprietários de sete farmácias na região da Baixada Santista.  Cinco delas em 
atividade e duas fechadas, nos municípios de Santos, São Vicente, Guarujá e Praia 
grande. A análise dos dados foi feita com base em categorias analíticas criadas a 
partir da literatura que embasa esse estudo, chegando a dois blocos de análise: um 
relacionado diretamente aos fatores mercadológicos das farmácias, e outro 
relacionado a fatores administrativos e de custo. A análise dos dados comprovou 
existir fatores determinantes para a mortalidade  das micro e pequenas farmácias da 
região, separados em dois blocos. No bloco mercadológico, estão relacionados os 
fatores determinantes que afetam diretamente a parte comercial das micro e 
pequenas farmácias, como o crescimento das grandes redes de farmácias, 
programa Farmácia Popular e falta de poder de compra por parte das farmácias. No 
bloco administrativo e de custos, estão relacionados a deficiência na gestão 
empresarial, custos operacionais, tributação e problemas pessoais. Através dessa 
pesquisa se conclui que esses fatores determinantes têm enfraquecido o segmento 
de micro e pequenas farmácias, ocasionando a mortalidade de diversas farmácias, 
não poupando nem mesmo as tradicionais da região da Baixada Santista. 

 

Palavras Chave:  mortalidade, farmácias, micro e pequenas empresas, Baixada 
Santista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work studied the pharmaceutical segment of micro and small pharmacies in the 
region of Santos, in relation to determinants of mortality in the segment, under the 
gaze of the owners and managers of pharmacies, since in recent years the segment 
suffered a shrinkage as well migration of pharmacies micro and small businesses to 
more peripheral areas of the cities of the region of Santos. The methodology used for 
the research was qualitative, through an exploratory research and literature, and as 
an instrument for data collection interviews with semi-structured, applied to managers 
and owners of seven pharmacies in the region of Santos. Five of them active and two 
closed in the cities of Santos, São Vicente, Guaruja and Big Beach. Data analysis 
was based on analytical categories created from the literature that informs this study, 
reaching two blocks of analysis: one related directly to pharmacies marketing factors, 
and other factors related to administrative and cost. Data analysis proved to be 
determinants of mortality micro and small pharmacies in the region, divided in two 
blocks. In block marketing are related determinants that directly affect the commercial 
part of the micro and small pharmacies, like the growth of large pharmacy chains, 
pharmacy program Popular and lack of purchasing power on the part of pharmacies. 
In the administrative block and costs are related disability in business management, 
operating costs, taxation and personal problems. Through this research concludes 
that these factors have weakened the segment of micro and small pharmacies, 
causing the death of several pharmacies, not sparing even the traditional region of 
Santos. 

 

Keywords: mortality, pharmacies, micro and small enterprises, Baixada Santista 
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INTRODUÇÃO 

 
As farmácias e drogarias são o principal canal de dispensação de 

medicamentos para a população brasileira. O Brasil é o 4º mercado de consumo de 

medicamentos no cenário mundial, segundo o instituto IMS Health (IMS é um 

instituto de pesquisa e empresa de consultoria que fornece informação global para a 

inteligência de mercado do setor farmacêutico, proporcionando insights críticos de 

negócios, análises e serviços que direcionam decisões e estratégias). De acordo 

com o Conselho Federal de Farmácia (CFF), no Brasil há mais de 80 mil farmácias e 

drogarias (país com o maior número de farmácias do mundo), com uma proporção 

de 3,34 farmácias para cada 10 mil habitantes, considerando uma população de 190 

milhões de habitantes. A expansão das redes de farmácias e drogarias ocorreu na 

década de 80, a partir da informatização dos estoques dos pontos-de-venda (PDV's) 

e da diminuição no número médio de funcionários por loja (Federação Brasileira de 

Redes Associativistas de Farmácias-FEBRAFAR, 2012). 

Esses pontos de venda, estão inseridos no mercado de varejo farmacêutico. 

Esse varejo engloba distribuidores farmacêuticos, farmácias independentes, redes 

de drogarias, cooperativas de drogarias, franquias e delivery's de medicamentos. 

O mercado de varejo farmacêutico está diretamente relacionado ao mercado 

brasileiro de medicamentos, que por sua vez está relacionado ao mercado mundial 

de medicamentos, dominado pelos grandes laboratórios de origem europeia e 

americana, que movimentam bilhões de dólares anualmente, assim como os 

laboratórios nacionais que hoje se especializaram na fabricação de medicamentos 

genéricos, uma segmentação que alcança todas as classes de consumidores de A  

a E. 

O mercado mundial de medicamentos é dividido por regiões dentro do globo. 

Os mercados americano, japonês e europeu têm a maior participação nesse 

mercado. Apesar dessa classificação pouco se alterar com o passar os tempos, o 

IMS Health  anunciou que 17 mercados de alto crescimento farmacêutico são agora 

classificados como "farmacêuticos emergentes".   

Um novo estudo da IMS, farmacêuticos emergentes Shake-Up diz que: novos 

imperativos de uma redefinição do mundo prevê que esses 17 países no total irão 

expandir pelos em 90.000 milhões de dólares durante 2009/2013 e contribuir 48% 
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com o crescimento anual do mercado em 2013, acima de 37% do ano passado. 

Mudanças significativas no cenário econômico global e de saúde, incluindo os níveis 

crescentes de acesso e financiamento,  estão mudando o mix de produtos genéricos 

e inovadores contribuído para o realinhamento de mercado em curso. (IMS 

HEALTH, 2010) 

A seguir a figura 01 mostra o mercado farmacêutico emergente: 

 

 

Figura 01- Mercados Farmacêuticos Emergentes 

Fonte: Adaptado de IMS Health 2009 

 

 O mercado de medicamentos pode ser considerado um oligopólio, devido aos 

grandes laboratórios que ditam os rumos do mercado. No Brasil, mesmo com uma 

gama de medicamentos sendo fabricados por laboratórios nacionais, esse contexto 

não se mostra diferente, como ilustra a figura 2, apresentando estimativa até o ano 

de 2013 (FARDELONE, BRANCHI. 2006). 

 

 



17 
 

 

 

Figura 02 -  Tendência do Mercado Farmacêutico em Nível Mundial 

Fonte:  Adaptado de Campbell; Chui, 2010 pag. 5. 

 

São notórias as mudanças do cenário brasileiro nos últimos 10 anos, tanto em 

relação aos aspectos sociais, quanto nos econômicos. Com uma economia mais 

forte, geração de empregos e o aumento no consumo por parte dos brasileiros,  

houve também uma mudança no segmento do varejo farmacêutico, especialmente 

voltado para as micro e pequenas empresas. 

 Em relação a este período, pode-se verificar a mortalidade no segmento 

farmacêutico das micro e pequenas farmácias, havendo uma diminuição muito 

grande na quantidade de farmácias de pequeno porte nos grandes centros, assim 

como, um encolhimento tanto em volume de vendas, como de localidades 

geográficas. 

 Dentro desse cenário, ocorre certa linha de tensão, relacionada à 

sustentabilidade do segmento de farmácias e drogarias, especialmente para as 

micro e pequenas empresas. Alguns questionamentos foram colocados em torno do 

que levaria à mortalidade, dessa forma, se desenha a questão que essa pesquisa se 

propôs refletir. 
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1.1 QUESTÃO DA PESQUISA 

  

Quais são os fatores determinantes da mortalidade no segmento farmacêutico 

de micro e pequenas farmácias, na região da baixada santista? 

 

 Com esta interrogação, essa pesquisa se propôs a atender aos seguintes 

objetivos. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL: 

Estudar a mortalidade de micro e pequenas farmácias na Baixada Santista, 

através de uma série de fatores determinantes, sob o olhar dos farmacistas, como 

responsáveis pela mortalidade no segmento. 

No contexto dessa pesquisa, foi utilizado o termo farmácia como similar à 

drogaria, mesmo tendo algumas diferenças conforme consta na Lei 5991, pois 

ambas têm como finalidade a comercialização de drogas, correlatos e insumos 

farmacêuticos em geral. Essa denominação de farmácia como similar de drogaria 

não afetou as informações previstas para atender aos objetos de pesquisa. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar quais fatores são responsáveis pela mortalidade das farmácias na 

região da Baixada Santista; 

 Levantar evidências relativas a possíveis mudanças relativas às formas de 

comercialização de medicamentos. 

1.4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 O procedimento metodológico foi a pesquisa exploratória, com abordagem 

qualitativa. Para a fundamentação teórico-metodológica foram realizadas pesquisa 

Bibliográfica  e de Campo. A pesquisa bibliográfica foi efetuada com base nos 

principais periódicos, além de dissertações e teses sobre o assunto. Na pesquisa de 

campo, a partir de entrevistas com proprietários e gestores de farmácias, com 
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perguntas abertas, definidas por roteiro semi-estruturado, sobre assuntos 

relacionados aos fatores determinantes da mortalidade no segmento farmacêutico, 

relativo às micro e pequenas farmácias, na região da Baixada Santista, sob o olhar 

dos farmacistas. 

A figura 03 ilustra o Mapa Mental da Pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 -  Mapa Mental da Pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica deste projeto apresenta inicialmente o Mercado 

Farmacêutico Mundial e Brasileiro, na sequência analisa o contexto em que se 

insere o Mercado Varejista de medicamentos onde estão as micro e pequenas 

empresas (farmácias e drogarias) na região da Baixada Santista, os marcos 

regulatórios do mercado farmacêutico e fatores que influenciam esse segmento. 

Todos esses fatores configuram os conceitos em construção sobre o tema.  

Observa-se que se trata de um tema complexo. Por isso, não se tem a 

pretensão de esgotar a revisão bibliográfica sobre o tema. Entretanto, buscou-se 

construir uma base teórica que sustente os objetivos desta pesquisa. Para ilustrar a 

construção teórica deste estudo elaborou-se a figura 04, objetivando apresentar 

visualmente os conceitos que aqui serão discutidos. 

 

 

 

                                       Figura 04 - Abordagens Teóricas 
                                       Fonte: Adaptado de Costa, 2012. 
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2.1  MERCADO FARMACÊUTICO MUNDIAL 

 

O mercado farmacêutico mundial hoje é dominado pelos grandes laboratórios 

americanos e europeus, podendo ser considerado um oligopólio, pois esse volume 

de mercado está situado basicamente nas mãos de uma quantidade muito pequena 

de indústrias que influenciam todo o segmento farmacêutico. 

Para Godoy (2002, p. 1), o mercado farmacêutico é caracterizado por um 

oligopólio diferenciado baseado na ciência, existindo porém grandes monopólios e 

oligopólios por classes e subclasses terapêuticas.  

  O volume de mercado farmacêutico em 2010 girou em torno de US$ 856,0 a 

874,0 bilhões de dólares (IMS Health), considerando-se os valores previstos com os 

auditados. Pode-se verificar esses números por regiões do globo, conforme quadro 

01 que disponibiliza valores totais e por regiões globais. 

 

Quadro 01 -  Volume de  Mercado Global de Medicamentos 

Fonte: Adaptado de IMS Health Market Prognosis (2011) 

 

 De acordo com CLASS (2002), na década de 1990 os 10 maiores laboratórios 

detinham apenas 28,4% do market share mundial.  Em 2000, essa participação se 

apresentou em nada menos que 45,2% do mercado mundial, obtendo um acréscimo 

de participação de 159,15% conforme demonstram os gráficos 01 e 02, que 

destacam o grande volume de mercado obtido pelo laboratório Pfizer, líder em 2000 

e que anteriormente não fora ranqueado como um dos 10 maiores. 
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Gráfico 01 - Market Share das dez Maiores Empresas do Mercado 
Farmacêutico Mundial em 1990 

 

Fonte:  Class (2002), IMS Healt (1991-2001) 
 

 
Gráfico 02 - Market-Share das dez Maiores Empresas do Mercado 
Farmacêutico Mundial-2000 

 

 
Fonte: Class (2002), IMS Health (1991-2001) 

 
 Em relação aos gráficos acima apresentados, pouco se alterou, pois os 

principais laboratórios mantiveram suas colocações, sendo que alguns como no 

caso da Ciba-Geigy que mudou seu nome para Novartis através da fusão dos 
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laboratórios Biogalênica e Ciba-Geigy, bem como o laboratório GlaxoSmithKline, que 

é o resultado da fusão da Glaxo com Smith Kline e Beechamn. 

 A concentração desse mercado é o resultado de um processo de fusões e 

aquisições que interessou na última década aos principais grupos do setor 

(FERREIRA, 2004).  

A tabela 01 a seguir mostra casos de Fusões e Aquisições no Brasil no 

Mundo 2004-2005: 

 

Tabela 01: Caso de Fusões e Aquisições no Brasil e no Mundo -  2004-2005 

 Fonte: Cap anem a, Filho .(2006) 

  
Segundo o IMS Health (2011), o valor do mercado farmacêutico global  

cresceu 4,1% em 2010, apresentando um total de 874,6 bilhões de dólares.  Os EUA 

continuarão a ser o maior mercado farmacêutico com 3 a 5% de crescimento 

esperado no próximo ano. O tamanho do mercado mundial de produtos 

farmacêuticos deve crescer quase US $ 300 bilhões nos próximos cinco anos 

atingindo US $ 1,1 trilhão em 2015.  
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De 5 a 8% da taxa de crescimento anual durante este período refletem o 

impacto dos principais produtos perdendo a proteção de patentes nos mercados 

desenvolvidos, bem como o crescimento muito forte em países emergentes do 

mundo.  

O gráfico 03 mostra a previsão de consumo por área geográfica 2005-2015. 

 

Gráfico 03 -  Previsão de Consumo por área Geográfica entre 2005-2015 

 

Fonte: IMS Health 2011 
  
  

De acordo com recentes dados do IMS Health, o volume apresentado pelo 

mercado farmacêutico americano em 2011, foi no valor de US$ 319,9 bilhões de 

dólares em uma evolução crescente, conforme quadro 02 a seguir, que apresenta as 

20 maiores corporações de vendas de medicamentos com uma comparação a partir 

de 2007 até 2011.  
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Quadro 02 -   Venda dos 20 Maiores Laboratórios Americanos em 2011 

 
Fonte: IMS National Sales Perspectives (2011) 

 

 Sendo considerado o maior mercado farmacêutico mundial, os Estados 

Unidos seguem a tendência mundial tendo como principais fornecedores de 

medicamentos praticamente os mesmos laboratórios descritos no gráfico 03, o que 

demonstra o mesmo quadro de poder dos laboratórios no decorrer dos últimos 10 

anos. 

 Apresentado o mercado farmacêutico mundial, será abordado o mercado 

nacional de medicamentos. 
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2.2 MERCADO FARMACÊUTICO BRASILEIRO 

 O mercado farmacêutico brasileiro está diretamente relacionado ao mercado 

mundial. Sofre influência do seu tamanho, potencial, em volume financeiro e de 

vendas. 

 De acordo com a instituição IMS Health,  o volume de mercado farmacêutico 

do ano de 2011, se apresenta dividido mundialmente conforme ilustra o gráfico 04  a 

seguir: 

 
 
Gráfico 04 -  Participação Mundial por Continentes 2011 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de IMS Health (2011) 
 

O mercado brasileiro foi significativamente alterado nos últimos anos. As 

empresas nacionais que, em 2000, respondiam por cerca de 28,2% do valor das 

vendas de medicamentos, em março de 2005 já haviam aumentado sua participação 

para 40,6% .(IMS HEALTH)  

Segundo a (FEBRAFAR) - Federação Brasileira de Redes Associativistas de 

Farmácias -  o laboratório nacional Aché atingiu US$ 635,8 milhões, 6,9% das 

vendas totais do setor privado no Brasil. Em comparação,  a Pfizer, faturou de US$ 

51,3 bilhões, de faturamento mundial, o que equivale a 80 vezes o faturamento  do 

laboratório Aché, demonstrando assim o poder dos laboratórios internacionais frente 

ao do mercado nacional. 
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A estrutura da indústria farmacêutica nacional pode ser visualizada no gráfico 

05 sob a forma das participações de mercado (varejo, ou seja, vendas em 

farmácias) dos 12 principais concorrentes. 

 

Gráfico 05 -  Doze  Maiores Laboratórios em Vendas no Brasil - 2010 

 

Fonte: IMS Health 2011 

 

A comercialização de medicamentos no Brasil apresenta semelhanças com o 

modelo internacional,  pois doze laboratórios são responsáveis por 48,8% do volume 

de vendas, tendo ainda  grande participação nas vendas de  laboratórios 

internacionais, como por exemplo Pfizer, Sanofi-Aventis, Novartis, entre outros.  

De acordo com a análise de mercado demonstrada pela (ANVISA) - Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - referente ao mercado da América Latina, o Brasil, 

em 2003, era o segundo país mais importante da América Latina, com um volume de 

vendas no total de US$ 6,054 bilhões, ficando apenas atrás do México.  

O mercado farmacêutico brasileiro teve uma grande evolução em comparação 

entre os anos de  1997 e 2009, conforme demonstram os gráficos 06 e 07 a seguir:  
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Gráfico 06 - Vendas Nominais no Brasil  - 1997- 2009 

 

Fonte: SINDUSFARMA, 2010 

 

Gráfico 07 – Evolução do Mercado Brasileiro em Reais, Dólares e Unidades 

 

Fonte: SINDUSFARMA, 2010 
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Os gráficos 06 e 07 apresentam o crescimento financeiro do mercado 

farmacêutico brasileiro nos últimos anos, com um grande aumento nos valores de 

vendas no mercado, mesmo sem mudanças significativas na quantidade de 

unidades vendidas. 

Em 2010, o mercado farmacêutico do Brasil cresceu um 33,96%, faturando 

US$ 20.640 bilhões. Além disso, a taxa de crescimento anual composta tem 

previsão de 11,4% para o período 2010-2015, atingindo  US$ 68.5 mil milhões em 

2015, liderando o mercado farmacêutico Latino Americano em 2010 com um 42,5%, 

seguido por México a Venezuela (IMS HEALTH, 2011). 

O Brasil será juntamente com os outros países do (BRIC) - Brasil, Rússia, 

Índia e China -  além de Turquia, México e Coréia do Sul, responsáveis por um 

crescimento de 20% no mercado global de medicamentos. Esse volume é tão 

importante que o IMS Health criou o termo - “pharmerging ” , e estimam que esse 

grupo represente 12% do volume total mundial de medicamentos em 2011 

(CAMPBELL, CHUI, 2010 P.24). 

 

O gráfico 08 mostra a Representação “Pharmerging” no mercado mundial 

2008-13: 

 

Gráfico 08 - Representação “Pharmerging” no mercado mundial 2008-2013 

 

Fonte: CAMPBELL, CHUI, 2010 
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2.3 CONCEITO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 De acordo com o SEBRAE- Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e  Pequenas 

Empresas, no Brasil, são criados anualmente mais de 1,2 milhão de novos 

empreendimentos formais. Desse total, mais de 99% são micro e pequenas 

empresas e Empreendedores Individuais (SEBRAE, 2011). 

 Na década de 2000, as micro e pequenas empresas suplantaram a barreira 

dos 6 milhões de estabelecimentos. Neste período, o crescimento médio do número 

de MPE (Micro e Pequenas empresas) foi de 3,7% ao ano (a.a). Entre 2000 e 2005, 

o crescimento médio chegou a 4,8% a.a., enquanto na segunda metade da década o 

ritmo de crescimento foi de 2,9% a.a. Em 2000, havia 4,2 milhões de 

estabelecimentos, chegando em 2010 a um total de 6,1 milhões em atividade. 

Portanto, nos anos 2000, houve criação de aproximadamente 1,9 milhão de novos 

estabelecimentos (SEBRAE 2011).  

Pode-se verificar a evolução das MPEs de acordo com o gráfico 09 a seguir: 

 

 

Gráfico 09- Evolução do número de estabelecimentos por porte

 

Fonte: SEBRAE, 2011. 

 

O Simples Nacional e o Art. 3º da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 

classificam as MPE de acordo com sua formação jurídica e seu faturamento anual, 
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sendo que a Microempresa (ME) é o empresário individual (antiga firma individual) a 

que se refere o artigo 966 do Código Civil Brasileiro, a sociedade empresária 

(comercial) ou a sociedade simples (civil) que em cada ano tenha receita bruta anual 

igual ou inferior a R$ 360.000,00. Já as empresas de pequeno porte (EPP) é o 

empresário (antiga firma individual) a que se refere o artigo 966 do Código Civil 

Brasileiro , a sociedade empresária (comercial) ou a sociedade simples (civil) que 

obtenha, em cada ano, receita bruta superior a R$ 360.001,00 e igual ou inferior a 

R$ 3.600.000,00.( CARTILHA SIMPLES NACIONAL , 2008 p. 7; LEI GERAL DA 

MICRO E PEQUENA EMPRESA, 2006). 

O Management Center do Brasil (1964) utiliza para a definição de pequena 

empresa algumas regras empregadas pela Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, a qual estipula que as pequenas empresas devem atender a duas ou 

mais das seguintes especificações: uma administração independente onde o gerente 

é também o proprietário; a empresa pertence e/ ou o capital é oferecido por um 

indivíduo ou um pequeno grupo; a área de operação da empresa é local embora seu 

mercado não seja; e por último o pequeno tamanho da empresa é relativo a sua 

indústria como um todo, dependendo de como o negócio em questão se compara 

com o líder do ramo. 

De acordo com Bateman ( 2006, p. 227) uma pequena empresa costuma ser 

definida como tendo menos de 100 funcionários, sendo de propriedade e operação 

independentes, não sendo dominante no seu campo de atuação e não sendo 

caracterizada por muitas práticas inovadoras. 

Segundo Longenecker, Moore e  Petty (1997), as pequenas empresas, 

entretanto, possuem algumas qualidades que as tornam mais do que versões em 

miniatura das grandes corporações. Elas oferecem contribuições excepcionais, em 

que fornecem novos empregos, introduzem inovações, estimulam a competição, 

auxiliam grandes empresas e produzem bens e serviços com eficiência. 

(LONGENECKER, MOORE, PETTY. 1997). 

Segundo o anuário 2010 do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e 

Pequenas Empresas (MPEs), entre 2000 e 2010, as micro e pequenas empresas 

criaram 6,1 milhões de empregos com carteira assinada, elevando o total de 

empregos nessas empresas de 8,6 milhões de postos de trabalho, em 2000, para 

14,7 milhões, em 2010. Na década de 2000, o crescimento médio do número de 

empregos nas MPEs foi de 5,5% a.a. 
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O gráfico 09 demonstra a evolução da criação de empregos entre 2000-2010. 

 

Gráfico 10- Evolução do número de empregos 2000-2010 

 

Fonte: SEBRAE 2011 

 

Setorialmente, na década, o comércio manteve-se como o setor com maior 

número de MPEs, respondendo por mais da metade do total das MPEs brasileiras. 

No entanto, a participação relativa do comércio caiu de 54,7%, em 2000, para 51,5% 

do total destas empresas, em 2010, ano em que havia cerca de 3,1 milhões de 

MPEs no comércio. Por sua vez, o setor de serviços, não apenas se manteve como 

o segundo setor em quantidade de MPEs, como teve sua participação elevada de 

29,9%, em 2000, para 33,3% do total de MPEs, em 2010. Nesse último ano, havia 

cerca de 2 milhões de MPEs no setor de serviços (SEBRAE, 2011). 
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Gráfico 11- Distribuição das micro e pequenas empresas por setor de atividade 

econômica 

 

Fonte: SEBRAE 2011. 

 

De acordo com o (SEBRAE, 2012) conforme o quadro 03, o Brasil possui hoje 

aproximadamente 6,1 milhões de empresas, sendo 99% dessas empresas de micro 

e pequeno porte. Essa categoria de empresas é responsável por 20% do (PIB) – 

Produto Interno Bruto -  nacional, e dispõe de aproximadamente 53% da mão de 

obra formal do país. Dentro desse segmento de empresas, estão inseridos os mais 

diversos tipos de atividades tais como: indústrias, construção,  comércio e  serviços. 

Estes segmentos geram grande potencial de empregos, assim como o pagamento 

de impostos para o Estado, fazendo com que a economia se movimente e o país 

cresça. 

O gráfico 12, demonstra o número de estabelecimentos com e sem 

empregados por porte e setor de atividade econômica em 2010.              
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Gráfico 12- MPEs por segmentos, 2010 

 

Fonte: SEBRAE 2011. 

 

O quadro acima descreve os  volumes de empresas em cada segmento, e a 

participação em relação a Micro e pequenas empresas, totalizando um total de 99% 

das empresas estabelecidas no país. 

Em relação ao número total de MPEs existentes, um total de 6.120.927 

MPEs,  o estado de São Paulo representa 30,58% do volume total do país, com um 

total de 1.872.006 MPEs. Esse número se divide em 182199 na indústria, 69599 na 

construção, 891800 no comércio e 728408 no segmento de serviços. 

O quadro 03 demonstra as regiões, divididas por volumes de MPEs, por 

segmento, destacando os volumes referente ao estado de São Paulo. 
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Quadro 03- MPEs por região x segmento 

 

Fonte:  Adaptado de Sebrae 2012 

 

A seguir pode-se visualizar graficamente a representatividade do estado de 

São Paulo em relação ao volume total Brasil. 

Gráfico 13-  representatividade MPEs São Paulo x Brasil 2010. 

 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2012. 
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No Estatuto da Micro e Pequena Empresa do ano de 1999, o critério adotado 

para conceituar micro e pequena empresa é a receita bruta anual cujos valores 

foram atualizados pelo Decreto nº 5.028/2004, de 31 de março de 2004, são os 

seguintes: 

  

• Microempresa: receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais); 

  

• Empresa de Pequeno Porte: receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 

e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (trezentos e sessenta mil reais à três 

milhões e seiscentos mil reais). 

 

 O quadro 04 demonstra os números de faturamento anual das micro e 

pequenas empresas: 

 

 

Quadro 04 - Faturamento Anual Micro e Pequenas Empresas 

 

Fonte: Lei complementar 123 de 14/12/2006, atualizado pela Lei complementar 139 

de 10/11/11 

 

 
Além do critério adotado no Estatuto da Micro e Pequena Empresa, o 

SEBRAE utiliza ainda o conceito de número de funcionários nas empresas, 

principalmente nos estudos e levantamentos sobre a presença da micro e pequena 

empresa na economia brasileira, conforme demonstrado abaixo: 

  

•  Microempresa: 

I) na indústria e construção: até 19 funcionários.  

II)  no comércio e serviço: até 09 funcionários. 
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•  Pequena empresa: 

I) na indústria e construção: de 20 a 99 funcionários. 

II)  no comércio e serviços: de 10 a 49 funcionários. 

 

 

O quadro 05 apresenta a classificação da empresa de acordo com o número 

de funcionários: 

 

Quadro 05 -  Classificação Empresas de Acordo com nº Funcionários 

 

Fonte: SEBRAE 2012 
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2.4  MORTALIDADE DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 De acordo com o estudo do SEBRAE, "10 anos de monitoramento de 

sobrevivência e mortalidade de empresas", datado de 2008, relacionado à 

sobrevivência e mortalidade das MPEs, constata que não é possível atribuir a um 

único fator a mortalidade das empresas.  Segundo o estudo, o fechamento está 

associado a um conjunto de fatores contribuintes.  As empresas encerram suas 

atividades não apenas devido a uma única causa, mas sim, devido a uma sucessão 

de falhas ou problemas, que por não serem resolvidos  em um tempo apropriado, 

levam à paralisação das atividades (SEBRAE 2008). 

Drucker (1984) observa que o sucesso pode não ser permanente. Pois as 

empresas são criações humanas desprovidas de permanência real, devendo estas 

sobreviverem além do período de vida de seu fundador, prestando a contribuição 

que deve à economia e à sociedade. Perpetuar a empresa é tarefa básica que cabe 

ao espírito empreendedor – e a capacidade de consegui-lo pode muito bem 

constituir o teste mais definitivo para sua administração. 

Maximiano (2006) destaca que dentre as principais razões de mortalidade das 

MPE nos primeiros anos de existência estão: a falta de políticas publicas que 

viabilizem e consolidação de novos empreendimentos; a falta de financiamento; as 

elevadas cargas tributárias; e por último, a demora e a burocracia para se abrir e 

legalizar uma empresa. 

O Management Center do Brasil (1964) também aborda como um dos 

principais problemas enfrentados pelas pequenas empresas a falta de financiamento 

e capital humano adequados para gerenciá-las; as altas taxas tributárias; a falta de 

pesquisas de mercado; a sensibilidade as alterações dos ciclos econômicos e a 

tomada de decisões apressadas e mal planejadas. 

Dornelas (2005) aponta como as principais causas para o insucesso de 

pequenas empresas a falta de planejamento, deficiência na gestão, políticas de 

apoio insuficientes, conjuntura econômica e fatores pessoais. 
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Tabela 02: Causas de fracassos  

 

Fonte: Dornelas (2005, p. 95) 

 

A tabela demonstra que a incompetência gerencial aliada a inexperiência e 

expertise desbalanceada são os fatores que mais contribuem para o fracasso das 

organizações. Outros fatores como inexperiência no ramo, fraudes, desastres e 

negligência, apesar de importantes, não são segundo o autor, preponderantes para 

o fracasso das empresas. 

 Para o SEBRAE (2008), os fatores contribuintes para o encerramento 

prematuro dos negócios, foram identificados em seis conjuntos de fatores, conforme 

apresentado no quadro 06. 

 Quando considerados dez anos de estudos, verifica-se que as razões da 

mortalidade de empresas continuam sendo semelhantes. No entanto, é importante 

destacar que parte dessas causas apresentou evolução positiva no período do 

estudo entre 1998 e 2008 (SEBRAE 2008). 
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Quadro 06- Principais causas da mortalidade das empresas 

Fatores contribuintes 
da mortalidade de 

empresas 

Evolução 
recente 

PRINCIPAIS RECOMEDAÇÕES 

1- Ausência do 
comportamento 
empreendedor 

Positiva 

As características empreendendoras (conhecimentos, 
habilidades e atitudes) apresentam ligeira melhora, 

mas precisam ser aprimoradas. Participação em 
cursos sobre empreendedorismo podem ajudar. 

2- ausência de 
Planejamento prévio 

Positiva 

O planejamento antes da abertura pode ser 
melhorado ( ainda é deficiente para muito 

empreendedores). Participação em cursos de 
planejamento e um preparo mais  apurado antes da 

abertura podem ajudar. 

3 Deficiência na gestão 
empresarial 

Não Melhorou 

As deficiências na gestão do negócio, após a 
abertura, continuam presente e precisam ser 

solucionadas (aperfeiçoamento de produtos, fluxo de 
caixa, propaganda e divulgação, gestão de custos e 

busca de apoio/auxilio). Cursos de gestão 
empresarial, participação em palestras e ações 

conjuntas com empresas do mesmo ramo podem 
ajudar. 

4- Insuficiência de 
políticas de apoio 

Positiva 

As políticas de apoio tem evoluído positivamente, 
mas podem ser aperfeiçoadas (redução do peso dos 

impostos e da burocracia, ampliando o crédito para a 
produção e maior acesso às compras 

governamentais). 

5- Problemas de 
conjuntura econômica 

Positiva 

A conjuntura melhorou, mas é preciso ter 
continuidade no crescimento da economia, na 

estabilidade de preços e na recuperação de renda 
dos trabalhadores. 

6- Problemas "pessoais" Não Melhorou 

As empresas continuam sendo muito afetadas por 
problemas pessoais de seus sócios proprietários, tais 
como: problemas de saúde, problemas partuculares, 

problemas com sócios, sucessão empresarial e 
vitimas de criminalidade. Maior profissionalismo, 

melhor divisão de tarefas, maior delegação de 
responsabilidade e separação da vida pessoal dos 

negócios podem reduzir esses impactos. 

Fonte: Adaptado de Observatório MPEs do SEBRAE SP (2008) 
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 O quadro 6 trata das categorias de análises efetuadas pelo SEBRAE (2008), 

em seu estudo referente aos fatores que levam à mortalidade dos empreendedores, 

que serão referência para a análise das entrevistas. 

 A mortalidade de empresas, causa um grande impacto na economia, em 

relação à eliminação de  postos de trabalho e perda financeira. O custo da 

mortalidade de empresas para a sociedade é expressivo sob o ponto de vista da 

eliminação de postos de trabalho e perda financeira. Levando-se em consideração o 

último ano da série (2006), o fechamento de empresas de um a cinco anos de 

atividade significou a eliminação de cerca de 267 mil postos de trabalho em 2006. 

 A tabela a seguir demonstra custos sociais de o fechamento de empresas 

paulistas. 

Tabela 03: Custos sociais do fechamento de empresas paulistas 

 

Fonte: SEBRAE, 2008 

 A tabela 03 trata dos custos sociais ocasionados pelo fechamento de 

empresas no Estado de São Paulo. Em relação aos anos de 2004-2006, houve 

crescimento no número de empresas fechadas no estado e aumento da perda 

financeira total.  

De acordo com o estudo do SEBRAE (2008), tomando por base empresas 

com até cinco anos de atividade, com base no período do estudo, em média foram 

abertas 133 mil empresas por ano, e estima-se que foram fechadas cerca de 87 mil 

por ano. 

 A tabela a seguir demonstra a constituição de empresas e a estimativa de 

encerramentos no Estado de São Paulo, de 1990 a 2006. 
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Tabela 04: Constituição de empresas Jucesp (1) x Estimativa fechamento SEBRAE 

SP (2). 

 

Fontes: (1) Departamento Nacional de Registro do Comércio- DNRC 

    (2) Observatório das MPEs do SEBRAE-SP 

 

No total entre 1990 e 2006, foram abertas 2,2 milhões de empresas e que 

quase 1,5 milhão encerraram suas atividades. Observa-se que nesse cálculo não 

são levadas em consideração as empresas mais maduras, que ultrapassam cinco 

anos de atividade (SEBRAE, 2008). 

De forma complementar, as taxas de mortalidade de empresas em 2006 com 

até 2 anos são respectivamente: 23,6% no sudeste, 28,3% no sul, 30,9% no 

nordeste, 31,7% no centro-oeste e 34% no norte  (SEBRAE, 2011). 
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Gráfico 14- Taxa de mortalidade em 2006 por regiões 

 

Fonte:  SEBRAE 2011 

 

 

Gráfico 15- Taxa de mortalidade empresas 2006 por Unidade da Federação 

 

Fonte: SEBRAE 2011 
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 Os gráficos apresentados anteriormente demonstram os percentuais de 

fechamento de empresas durante o ano de 2006, inicialmente por regiões e 

posteriormente por Unidades da Federação, isto é, Estados. 

De acordo com o SEBRAE (2008), em ocasião do estudo, empresários foram 

questionados sobre os principais motivos que levaram ao fechamento do negócio. 

As principais respostas foram apresentadas de acordo com o gráfico a seguir: 

 

 Gráfico 16- Motivos para o fechamento do negócio 

 

Fonte: Adaptado de SEBRAE 2008. 

 

  

 O gráfico 16 demonstra as respostas dos entrevistados pelo SEBRAE em seu 

estudo em relação às opiniões dos fatores responsáveis pelo fechamento dos 

negócios, tendo como principal  motivo a falta de clientes e inadimplência. 

 Segundo o SEBRAE (2008), a identificação das causas da mortalidade das 

empresas precisa ser feita a partir de uma perspectiva mais ampla. Assim,  a partir 

das análises e das informações apresentadas até aqui, é possível concluir que o 

fechamento não está associado apenas a um ou dois fatores principais. Ao contrário, 

freqüentemente está associado a um conjunto de fatores que, de forma cumulativa, 

podem ampliar as chances de fechamento. 
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2.5 FARMÁCIAS E DROGARIAS 

 

 A palavra farmácia é originária do vocábulo grego Pharmakon, que significa 

remédio. Algumas pesquisas sugerem uma conexão com o termo egípcio ph-ar-

maki, cuja tradução é “proporciona segurança”. (DAINEZI, 2003) 

Não se pode tratar de varejo farmacêutico sem a devida conceituação de 

farmácias e drogarias.  

A Lei 5991 de 17 de Dezembro de 1973 em seu artigo 4º define farmácia 

como: 

 “estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, 
de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 
correlatos, compreendendo o de dispensação e o  de atendimento 
privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de 

assistência médica”. 
 

 A lei 5991 define o conceito de drogaria como: “estabelecimento de 

dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos  farmacêuticos e 

correlatos em suas embalagens originais”.  

 Tanto farmácias, como drogarias são regulamentadas na lei 5991 de 17 de 

dezembro de 1973. 

 No contexto dessa pesquisa, foi utilizado o termo farmácia como similar à 

drogaria, mesmo que tenham algumas diferenças, conforme consta na Lei 5991, 

ambos têm como finalidade a comercialização de drogas, correlatos e insumos 

farmacêuticos em geral. Essa denominação de farmácia como similar de drogaria 

não irá afetar as informações previstas para atender aos objetos de pesquisa. 

 A grande parte da comercialização das farmácias e drogarias são os 

medicamentos, representando aproximadamente 80% das vendas. Dentro dessa 

comercialização, existem diferentes classes de medicamentos, de acordo com a 

descrição a seguir: 

 

 Medicamentos de referência, isto é, os de marcas que são fabricados 

originalmente a partir do desenvolvimento de moléculas pelos grandes 

laboratórios nacionais e multinacionais; 

 Medicamentos genéricos, fabricados a partir da quebra de patente 

pelos grandes laboratórios, que hoje têm grande participação de mercado 
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por tratar-se de produtos de qualidade comprovada, além de ter preço 

acessível para a população mais carente; 

 Medicamentos similares, fabricados por laboratórios nacionais e que 

têm como principal característica o de ser cópia dos medicamentos de 

referência, porém sem as devidas comprovações farmacológicas, tanto de 

equivalência como de disponibilidade.  

 

O percentual restante referente à comercialização é de produtos de beleza e 

higiene pessoal. 
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2.5 VAREJO FARMACÊUTICO 

 

 Parente (2000) define varejo como: “todas atividades que englobam o 

processo de venda de produtos e serviços para atender uma necessidade do 

consumidor”. 

 Para Kotler e Armstrong (2003) o conceito de varejo expõe que a 

comercialização dos produtos deve ser para uso pessoal e não empresarial.  

Parente (2000) salienta uma crescente tendência à polarização do varejo 

entre pequenos e especializados varejistas. Os grandes atuam em altas escalas de 

venda, sistemas logísticos modernos e poder de barganha com os fornecedores. Ao 

contrário, os pequenos se especializam na força competitiva, pois não possuem 

vantagem que a grande escala possibilita. 

 Na visão de Levy e Weitz (2000), as drogarias se classificam como 

pertencentes ao varejo da indústria farmacêutica, classificando-as como lojas de 

produtos diferenciados, no qual concentram produtos ligados à saúde e cuidados 

pessoais. 

 Segundo Oliveira e Oliveira (2005), o varejo farmacêutico é competitivo e 

cada vez mais os pontos de varejo agregam benefícios ao cliente. O marketing 

deveria ser utilizado como instrumento de trabalho para auxiliar o farmacêutico na 

prestação da atenção farmacêutica e não apenas ser confundido com vendas e  

propagandas de medicamentos (HEEMANN e GARIPPE, 2002). 

 O varejo farmacêutico vem sofrendo inúmeras mudanças nos últimos 10 anos 

em função das mudanças na economia, aumento de renda por parte dos 

consumidores, aumento das grandes redes de drogarias e o distanciamento das 

drogarias independentes dos grandes centros de compras ocupando as áreas mais 

periféricas das cidades. 

 O varejo farmacêutico é composto por uma rede de players que atuam no 

mercado a fim de se comercializar os medicamentos produzidos pelos laboratórios, 

visto que, o laboratório tem como função primordial em sua parte comercial,  

produzir a demanda de consumo, deixando assim a comercialização nas mãos dos 

distribuidores farmacêuticos, farmácias, drogarias, deliverys de medicamentos e 

farmácias de manipulação, até chegar ao consumidor final. 
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Esse varejo de mercado é caracterizado por uma dinâmica onde os 

medicamentos são hoje comercializados por parceiros comerciais determinados 

pelos laboratórios, os chamados “distribuidores”. São empresas que  dominam o 

topo do ciclo de vendas distribuindo a mercadoria produzida pelos laboratórios  

atuando como intermediários, que têm a função de levar as mercadorias até o ponto 

final de venda, isto é, farmácias e drogarias, e além da comercialização,  podem 

também manipular medicamentos.  

Com base em leituras citadas e na experiência profissional do pesquisador, é 

possível inferir que a estrutura do varejo farmacêutico se configura com os seguintes 

tipos de empresas, figura 06: 

 

 

 

Figura 05  – Desenho do Varejo Farmacêutico 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A expansão das redes de farmácias e drogarias ocorreu na década de 80, a 

partir da informatização dos estoques dos pontos-de-venda (PDV's) e da diminuição 

no número médio de funcionários por loja (FEBRAFAR, 2012). 
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O Brasil é o 4º mercado de consumo de medicamentos no cenário mundial, 

segundo o instituto IMS Health. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia 

(CFF), em 2008 existiam no Brasil 72480 farmácias e drogarias, já em 2010 existiam 

82204, representando um acréscimo de aproximadamente 11,3%. Esse número está 

dividido entre farmácias situadas nas capitais e cidades do interior. Farmácias que 

contam com manipulação de medicamentos, homeopáticas, de propriedade de 

farmacêuticos e não-farmacêuticos, conforme demonstrado no quadro 07 a seguir:  

 

Quadro 07 -  Estabelecimentos Farmacêuticos -  2008-2010 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, de  CFF (2008/ 2010) 

Em relação aos anos de 2008-2010, o quadro 07 apresenta um aumento do 

número de drogarias, sendo esse crescimento em cidades do interior, apesar da 

diminuição das farmácias que contam com manipulação de medicamentos, bem 

como as farmácias homeopáticas. A quantidade de indústrias farmacêuticas e 

distribuidores tiveram redução do tamanho em comparação aos anos entre 2008 e 

2010. 

Apesar dos resultados apresentados que referenciam os estabelecimentos 

farmacêuticos, demonstrou-se apenas o número de farmácias existentes no 

mercado sem sua devida classificação em participação. As farmácias que atuam no 

segmento de varejo farmacêutico podem ser classificadas como farmácias 

independentes,  franquias,  associativismo e  redes de drogarias (ABRAFARMA).  

De acordo com Oliveira e Oliveira (2005), a farmácia independente é uma 

forma de varejo presente principalmente em cidades do interior.  
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Segundo a Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico (ABRAFARMA), o 

segmento de farmácias independentes envolve mais de 55 mil unidades pelo país. O 

varejo independente é um público estratégico para o atacado e varejo farmacêutico, 

são estabelecimentos que precisam das distribuidoras para repor seus estoques, 

diferentemente das grandes redes, que possuem centros de distribuição próprios. 

Além disso, atendem a demanda por medicamentos em localidades onde 

geralmente grandes redes de farmácias e franquias não estão instaladas como os 

bairros periféricos onde o poder de compra da população é menor. 

 Para Silva e Azevedo (2006), uma franquia é formada por um agente detentor 

da marca e do conhecimento (franqueador), que concede por meios legais 

contratuais o direito ao uso e à administração da marca e do modelo organizacional 

desenvolvido para os agentes multiplicadores do negócio (franqueados). Em um 

sistema de franquia, o franqueador fornece ao franqueado certos serviços e o direito 

de comercializar seus produtos. (PALMER, 2006) 

 As organizações de franquia, na visão de Kotler e Keller (2006), fazem parte 

do sistema de distribuição de produtos (serviços e bens) que mais tem crescido nos 

últimos anos. 

 No varejo farmacêutico, as franquias agem na forma de concessão de uma 

marca que pode beneficiar os estabelecimentos farmacêuticos no caso de 

negociações fechadas com a franqueadora, acesso a instrumentos de mídia e 

jornais promocionais.  

 Segundo a  Farmais, são mais de 355 lojas, localizadas em 150 municípios 

nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, atendendo a milhares de clientes por 

mês.  

No associativismo que tem com representante a Federação Brasileira de 

Redes Associativistas de Farmácias (FEBRAFAR), as empresas  trabalham de 

maneira cooperativa, reduzindo custos e disputando  mercado de forma competitiva. 

Além da diversificação no número de produtos comercializados e da ampla oferta de 

serviços, as farmácias associativistas estão passando por um processo de 

modernização em relação ao aumento do espaço físico e também na qualificação da 

equipe de trabalho (FEBRAFAR, 2008).   
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Gavlik e Gomes (2007) afirmam que num cenário de disputa mercadológica 

cada vez mais competitivo, as farmácias apostam em estratégias para aumentar 

suas vendas buscando novos clientes e repensando as políticas de custos. 

Redes de drogarias operam sob uma mesma bandeira com grande poder 

geográfico de atendimentos, adquirindo em alta escala produtos diretamente dos 

laboratórios farmacêuticos.  De acordo com o SEBRAE (2009) há 10 anos as redes 

eram responsáveis por 10% do setor, hoje faturam 30% do total do volume do  setor. 

Atualmente as redes contam com o suporte da Associação Brasileira das 

Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA), que tem como função defender os 

interesses e posições das redes nas esferas municipal, estadual e federal. Segundo 

a associação, as redes vêm num crescente de faturamento, conforme comparação 

dos números de vendas 2008/2009, conforme tabela 06. 

 

Tabela 05: Faturamento  - Associados rede Abrafarma 2008/ 2009 

 

  Fonte: Abrafarma 2011 

 

 Diante desse volume de mercado, as grandes redes estão aumentando seus 

investimentos. Para exemplificar, as redes de farmácias Drogasil e Droga Raia 

confirmaram a fusão de suas operações na data de 02/08/2011 (FOLHA DE SÃO 

PAULO). 
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Segundo comunicado ao mercado, o acordo prevê a integração das 

operações em uma única companhia, que terá 50% de seu capital na BM&F 

(BOVESPA) – Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. A empresa passa a operar 

com o nome de Raia Drogasil (FOLHA DE SÃO PAULO, 2011). Com a fusão, a 

companhia resultante passa a ser a maior rede de drogarias do Brasil e o 7º maior 

grupo varejista do país. Juntas, as empresas somam R$ 4,1 bilhões em faturamento 

e somam 700 lojas. 

A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (ABRAFARMA) 

divulga ranking das redes associadas à entidade, relativo ao exercício de 2009/2010. 

 

  

 
FIGURA 06 -  Ranking  de  Redes  2009/2010 

Fonte:  Adaptado de Abrafarma 2011 
 

 
No levantamento realizado pela Fundação Instituto de Administração -  (FIA-

USP) em 2012, a Farmácias Pague Menos (CE) lidera em faturamento, em seguida 

aparecem Drogaria São Paulo (SP), Drogasil (SP), Droga Raia (SP) e Pacheco (RJ), 

respectivamente. O estudo analisou ainda a colocação de acordo com o número de 

lojas das redes associadas. Neste quesito, a cearense Pague Menos também é a 

primeira colocada, à frente de Droga Raia (SP), Drogasil (SP), Drogaria São Paulo 

(SP) e Pacheco (RJ). 
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Quadro 08 -  Ranking de  faturamento Abrafarma 2011 

 

Fonte: Adaptado de Abrafarma,2012 

 

  A ABRAFARMA também apresenta, pela primeira vez, o ranking por grupos 

farmacêuticos associados à entidade, atendendo à nova realidade de fusões e 

aquisições recentes do setor.   

No levantamento, o Grupo Raia/Drogasil é o primeiro colocado em 

faturamento e número de lojas. Em seguida, aparece o Grupo Drogaria São 

Paulo/Pacheco. A Farmácias Pague Menos aparece na terceira posição em 

faturamento junto com o Grupo BR Farma - composto pelas Redes Big Bem, Mais 
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Econômica, Rosário e Santana - ocupa o quarto lugar em vendas e terceiro com 

relação ao número de lojas (ABRAFARMA 2012). 

 

Quadro 09 – Faturamento por grupo das redes em 2011 

 

Fonte: Adaptado de Abrafarma, 2012 
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3 METODOLOGIA 

 

Este estudo baseia-se em  uma pesquisa exploratória e qualitativa com 

identificação dos fatores determinantes da mortalidade e mudanças no segmento 

farmacêutico de micro e pequenas farmácias da baixada santista. 

A pesquisa foi exploratória por tratar de um assunto sobre o qual há pouco 

conhecimento acumulado e sistematizado: os fatores determinantes da mortalidade 

e mudanças no segmento farmacêutico de micro e pequenas farmácias.  

“As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em 
vista, a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 
pesquisáveis para estudos posteriores” (GIL, 1999, p. 43). 
 
 

Segundo Mattar (1996), as pesquisas exploratórias têm como finalidade 

aprofundar o conhecimento do pesquisador sobre o assunto estudado. Podem ser 

usadas para facilitar a elaboração de questões que conduzam na formulação de 

hipóteses, que deixará em maior ênfase a problemática da pesquisa. Também visa 

oportunizar uma reflexão dos conceitos, ajudar no delineamento do projeto final da 

pesquisa e estudar linhas semelhantes, verificando os seus métodos e resultados. 

A pesquisa exploratória é desenvolvida para proporcionar visão geral sobre um 

fato. 

Quanto à escolha da abordagem qualitativa, Minayo (1994) considera que a 

pesquisa qualitativa deve ser adotada quando se pretende analisar o contexto dos 

significados das ações e relações humanas, e que não é possível captar ou 

perceber em equações, médias e estatísticas, ampliando a perspectiva das 

descobertas sobre o tema. 

Segundo Flick (2009, pg. 16)  a “pesquisa qualitativa chegou à idade adulta”, 

pois o número de publicações e a ampliação da pesquisa qualitativa em vários 

campos demonstram a preocupação por questões de qualidade. 

Após selecionar a estratégia de pesquisa exploratória, deve-se realizar a 

projeção desta e assim se faz necessário um plano ou projeto de pesquisa. 

 

Para o alcance dos objetivos da pesquisa, serão abordadas duas dimensões:  

pesquisas bibliográficas e de campo. 
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A pesquisa bibliográfica é mais acessível ao público, podendo obtê-la por 

meio de materiais publicados em livros, jornais, internet, revistas (VERGARA, 2000). 

Já a de campo é utilizada em pesquisas comparativas sendo possível, por meio 

deste método, o estudo de pessoas e fenômenos em diferentes regiões, culturas, 

comportamentos e países. Essa pesquisa terá como coleta de dados, revisão 

bibliográfica e em sequência pesquisa de campo com entrevistas realizadas com 

gestores e proprietários de micro e pequenas farmácias da Baixada Santista. 

 A revisão bibliográfica busca fundamentar as questões impostas pela 

pesquisa, isto é, identificar os fatores determinantes da mortalidade no segmento 

farmacêutico de micro e pequenas farmácias da baixada santista sob o olhar dos 

farmacistas. Segundo STUMPF (2010), a revisão bibliográfica é: 

É um conjunto de procedimentos que visa identificar informações 
bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema 
estudado e proceder à respectiva anotação ou fichamento das 
referências e dos dados dos documentos para que sejam 
posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico. 
(STUMPF, 2010, p. 51) 

 

 Segundo Stumpf (2005 p. 51), a técnica da pesquisa bibliográfica “pode ser a 

etapa fundamental e primeira de uma pesquisa que utiliza dados empíricos, quando 

seu produto recebe a denominação de Referencial Teórico, Revisão da Literatura ou 

similar”. (STUMPF, 2005 p. 51) 

A pesquisa de campo é utilizada em pesquisas comparativas sendo possível, 

por meio deste método, o estudo de pessoas e fenômenos em diferentes regiões, 

culturas, comportamentos e países.  

De acordo com Marconi e Lakatos (1996), a pesquisa de campo é uma fase 

que é realizada após os estudos bibliográficos para que o pesquisador tenha um 

bom conhecimento sobre o assunto, pois é nesta etapa que ele vai definir os 

objetivos da pesquisa, as hipóteses, e qual é o meio de coleta de dados e a 

metodologia aplicada. 
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3.1  PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Foi utilizada pesquisa Bibliográfica e de Campo. Para a fundamentação 

teórico-metodológica realizou-se uma investigação sobre assuntos relacionados aos 

fatores determinantes da mortalidade do varejo farmacêutico, relativa às micro e 

pequenas drogarias, na Baixada Santista.  

  O universo da pesquisa está relacionado à análise do segmento farmacêutico 

de pequeno porte. A técnica de pesquisa  utilizada neste trabalho é a de coleta de 

dados por documentação indireta  através de pesquisa bibliográfica  e documental, 

além de entrevista semi-estruturada. 

Segundo Triviños (1987): 

 

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, 

aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados 

em teorias e hipóteses, que interessem à pesquisa, e que, em 

seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas 

hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas 

do informante. 

Dessa maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha 

de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco 

principal colocado pelo investigador, começa a participar da 

elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987 p. 146). 

 

Para Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semi-estruturada está 

focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas 

principais, complementadas por  outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de  entrevista pode fazer emergir 

informações de  forma mais livre e as respostas não estão  condicionadas a uma 

padronização de alternativas. 

 Marconi e Lakatos (2001) entendem como relevante a pesquisa documental, 

pois é o tipo de pesquisa que ainda não possui tratamento científico relevante, mas 

que mostra a situação-problema com clareza, sendo composta por informações 

coletadas na empresa que podem fornecer um panorama coerente sobre a situação-

problema. 
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Nesta pesquisa, na parte documental, foram coletados documentos relativos 

ao segmento  farmacêutico, fornecidos por distribuidora de medicamentos, tais como 

a relação de farmácias existentes na região da Baixada Santista. 

A pesquisa bibliográfica não se constitui como mera repetição sobre o 

assunto,  busca uma compreensão sobre o tema a partir de um novo enfoque. 

(LAKATOS e MARCONI, 2007). Já a pesquisa documental diferencia-se da 

bibliográfica ao utilizar-se de fontes primárias, dados que não receberam tratamento 

analítico e que podem, portanto, ser reorganizados ou reestruturados de acordo com 

os objetivos propostos.  

Para esta pesquisa, selecionou-se a estratégia de entrevista, com perguntas 

abertas e roteiro semi-estruturado. As perguntas serão agrupadas em dois blocos. 

Perguntas nove, dez e onze tratam dos fatores determinantes da mortalidade das 

farmácias, e perguntas doze e treze, tratam da visão do futuro do segmento por 

parte dos farmacistas. Foram  contatados proprietários e gerentes de farmácias e 

drogarias na região da Baixada Santista, nas cidades de Santos, Guarujá, São 

Vicente e Praia Grande.  

Gil (2002) define entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção de dados 

que interessem à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação 

social, mais especificamente uma forma de diálogo assimétrico em que uma das 

partes busca coleta de dados e outra se apresenta como fonte de informação. 

A entrevista é definida por Haguette (1997 p. 86) como um “processo de 

interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por 

objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. 

  

A partir dessas considerações, apresenta-se uma ilustração sobre a 

organização metodológica desta pesquisa.                                 
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Figura 07 -  Procedimento Metodológico 

Fonte: Adaptado de RESCH, 2010 P.112 

 

Dentro da apresentação da problemática da pesquisa, foi elaborado um mapa 

mental da trajetória metodológica, contendo objetivo geral, específicos, assim como, 

os procedimentos adotados para o estudo da pesquisa, onde são apresentadas 

evidências que dão fundamentação teórica e norteiam o pesquisador na condução 

da coleta de dados. visando obter a identificação dos possíveis elementos geradores 

de mudanças no segmento abordado na pesquisa. 
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3.1.1  PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

A Pesquisa bibliográfica fundamenta-se em fontes bibliográficas. São obtidos 

a partir de fontes escritas, portanto, de uma modalidade específica de documentos, 

que são obras escritas, impressas em editoras, comercializadas em livrarias e 

classificadas em bibliotecas. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum 

tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir 

de fontes bibliográficas. (GIL, 2002) 

 A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de  permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem o torna particularmente 

importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 

espaço (GIL, 2002). 

Conforme destacado, esta pesquisa utilizou dados primários e secundários 

caracterizando-se como uma pesquisa documental e bibliográfica.  

A pesquisa documental é alcançada a partir de documentos contemporâneos 

ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos; tem sido muito 

empregada nas ciências sociais, na investigação histórica,a fim de descrever fatos 

sociais, estabelecendo suas características ou tendências. Nesse tipo de coleta de 

dados, os documentos são caracterizados em dois grupos principais: fontes de 

primeira e segunda mão. 

 Primeira Mão: São os que não receberam qualquer tratamento 

analítico,tais como: reportagens de jornais, documentos oficiais, cartas, 

diários, gravações, filmes, desenhos técnicos, entre outros. 

 Segunda Mão: São os que, de alguma forma, já foram analisados, tais 

como: relatórios de pesquisa, tabelas, relatórios de empresas, manuais 

internos de procedimentos, estatísticas, decisões de juízes, pareceres 

de perito, entre outros. 

Por consequência, a pesquisa documental abrange: arquivos públicos; 

arquivos privados; dados de registro; dados de recenseamento: educacionais, 

demográficos, eleitorais, de criminalidade, de saúde, de alistamento, de atividades 

industriais, de registro de veículos, contribuições e benefícios. 
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 A pesquisa bibliográfica nacional foi realizada nos principais periódicos da 

área da ciência social aplicada da Administração (RAE, ReAD, RAM, RAUSP, O&S, 

RAC, Cadernos EBAPE, RAP), no período de 2002 a 2011.  

 

  A figura 08 sintetiza o procedimento de rastreamento bibliográfico no país. 

 

 

Figura 08 - Levantamento Bibliográfico 
Fonte: RESCH, 2010. 

 

O quadro 10 demonstra o modelo de fichamento das cinco principais 

dissertações e artigos que evidenciaram diretamente o  tema estudado: 

Os artigos e dissertações utilizados na dissertação como referencial teórico, 

estão evidenciados em forma de quadro, devidamente relacionado com o periódico 

consultado. 

 

 

 

 

 

 

Rastreamento 
Nacional

Periódicos 

Eventos

Livros

Teses e Dissertações

RAE

ANPAD

Biblioteca Domínio Público

Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações

Biblioteca Digital da USP
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Quadro 10 -  Fichamento das Dissertações e Artigos que abordam  o tema 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2012 

 

No sistema de busca utilizou-se a palavra-chave “mortalidade, Segmento  

Farmacêutico, micro e pequenas farmácias’. A opção metodológica foi identificar a 

temática no título de artigos. Após localizar os artigos procedeu-se o fichamento dos 

resumos. A partir disto, realizou-se a leitura dos resumos para identificação das 

convergências, divergências e idiossincrasias dos trabalhos sobre a temática. O 

fichamento também foi utilizado para identificar trabalhos com objetivos similares ou 

convergentes à proposta desta pesquisa.  

 

 Além dos principais periódicos, devido a uma falta de artigos, teses e 

dissertações que tratassem do tema abordado foram pesquisados através da 

ferramenta  Ebsco  todas as revistas nacionais e internacionais  que tratassem da 
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problemática da pesquisa, tendo como descritores, Varejo Farmacêutico, 

Mortalidade e Micro e Pequenas farmácias como ilustra o quadro 11 abaixo: 

 

 Quadro 11 – Levantamento: Artigos, Teses e Dissertações – 2001/ 2011 

Pesquisa Bibliográfica: Teses, Dissertações e artigos: 2002 a 2012  
Sistema de Busca: Varejo Farmacêutico, Mortalidade,  Micro e 

Pequenas Farmácias 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 17 

Biblioteca Digital Domínio Público 03 

Biblioteca Digital da USP 00 

Repositório digital UFRGS 01 

RAC - Revista de Administração Contemporânea da ANPAD 01 

RAE - Revista de Administração de Empresas (FGV) 00 

RAUSP - Revista de Administração da USP 00 

ReAD - Revista de Administração da UFRGS 01 

RAM - Revista de Administração Mackenzie 00 

O & S - Revista Organizações e Sociedade da UFBA 00 

Revista Gestão Industrial 01 

FAE- Revista da FAE 01 

RAI- Revista de Administração e Inovação 01 

RBCF- Revista Brasileira  Ciências Farmacêutica 01 

eGesta- Revista Eletronica de Gestão e Negócios 01 

Revista Gestão e Regionalidade  01 

                      Fonte: Elaborado pelo autor, 2012 

 

Foram localizados 29 resumos relacionados de alguma forma ao varejo 

farmacêutico descrito utilizado na pesquisa bibliográfica, porém abordavam o 

assunto com um foco diferenciado ao proposto pela pesquisa. 

 

Fonte Documentos Encontrados 
 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 
Dissertações 

  

17 

  

 Em relação às teses e dissertações encontrou-se 17 que tiveram relação com 

o descritor pesquisado, mas apenas 5 com alguma similaridade com o assunto, 
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sendo que todos eles tratavam do varejo farmacêutico, mas com escopo diferente da 

pesquisa. 

  

Quadro 12 -  Levantamento Bibliográfico Dissertações e Teses 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Fonte Documentos Encontrados 
 

Biblioteca Digital Domínio Público 
 

03 

 

 Foram encontradas 03 resumos, sendo 01 citado anteriormente no quadro 

acima,  e 02 sem nenhuma similaridade com o tema abordado. 
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Fonte Documentos Encontrados 
  

Biblioteca Digital da USP 
 

00 

  

 Não foi encontrado nenhum registro. 

 

Fonte Documentos Encontrados 
 Repositório Digital UFRGS 
 

01 

 

 Encontrado 01 resumo, mas sem similaridades com a pesquisa. 

 

Fonte Documentos Encontrados 
 

RAC - Revista de Administração 
Contemporânea da ANPAD 

 

 
01 

 

 

 Encontrado 01 resumo, mas sem similaridades com a pesquisa. 

 

Fonte Documentos Encontrados 
 

RAE - Revista de Administração de 
Empresas (FGV) 

 

00 
 

  

 Não foi encontrado nenhum registro. 

  

Fonte Documentos Encontrados 
 

ReAD - Revista de Administração da 
UFRGS 

 

01 
 

 

 Apresentou 01 resumo utilizado na pesquisa  
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Quadro 13 -  Levantamento Bibliográfico de artigo- Revista ReAD 

Revista ReAD 

  Tema  Autor Resumo Revista/qualis Ano 

1 

Pressões ambientais e 
respostas estratégicas: 

uma análise de 
organizações do Varejo 

Farmacêutico Curitibano 

Nelson Yudi Hashimoto 

o objetivo de averiguar 
a influência da  

expansão da rede de 
farmácias Nissei na 

resposta estratégica de 
farmácias 

independentes 
localizadas em Curitiba, 

PR, no período 1998-
2004 

Revista ReAD- B3 2009 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Fonte Documentos Encontrados 

RAM - Revista de Administração 
Mackenzie 

 
00 

 

  

 Não foi encontrado registro. 

 

Fonte Documentos Encontrados 

O & S - Revista Organizações e 
Sociedade da UFBA 

 
00 

 

  

Não foi encontrado registro. 

 

Fonte Documentos Encontrados 

Revista Gestão Industrial 
 

01 
 

 

Foi apresentado 01 resumo não demonstrando similaridades com a pesquisa, 

pois o artigo trata de discutir as relações entre estratégias de negócios e as 

competências individuais, e os programas de Universidade Corporativa se propõem 

a desenvolver junto aos funcionários de organizações.  
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Fonte Documentos Encontrados 

Revista da FAE 
 

01 
 

 

 O artigo publicado na Revista da FAE foi o que mais se aproximou do escopo 

da pesquisa tratando de mudanças, porém da indústria farmacêutica e não do 

segmento de varejo. 

 

Quadro 14 -  Levantamento Bibliográfico de artigo- Revista FAE 

Revista FAE 

  Tema  Autor Resumo Revista/qualis Ano 

1 
Mudanças recentes no 
mercado farmacêutico 

Lucídio Cristovão 
Fardelone, Bruna 
Angela Branchi 

O artigo trata da fase 
de mudanças que a 

indústria farmacêutica 
vem enfrentando 

Revista FAE- B4 2006 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Fonte Documentos Encontrados 

RAI- Revista de Administração e 
Inovação 

 
01 

 

 

 Foi apresentado por essa revista apenas 01 resumo que trata da Cadeia de 

Suprimentos da Indústria Farmacêutica, não havendo similaridades com a pesquisa. 

 

Fonte Documentos Encontrados 

RBCF- Revista Brasileira  Ciências 
Farmacêutica 

 
01 

 

 

 Foi apresentado 01 resumo que trata da estrutura de farmácias comunitárias 

na região de Santa Catarina, estando fora do escopo da pesquisa. 
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Fonte Documentos Encontrados 

eGesta- Revista Eletrônica de Gestão e 
Negócios 

 
01 

 

  

 Foi apresentado 01 resumo que trata de Alianças Estratégicas como 

alternativa para a obtenção de recursos e habilidades em situações que não 

poderiam ser alcançados por uma empresa isoladamente. Portanto, fora do escopo 

da pesquisa. 

 

Fonte Documentos Encontrados 

Revista Gestão e Regionalidade 
 

01 
 

 

 Foi apresentado resumo que trata das franquias no segmento de varejo 

farmacêutico objetivando obter-se  vantagens competitivas. 

 

Quadro 15 -  Levantamento Bibliográfico de artigo- Revista Gestão e Regionalidade 

Revista Gestão e Regionalidade  

  Tema  Autor Resumo Revista/qualis Ano 

1 
Franquia varejista como 
vantagem competitiva 

Bianca Bonassi Ribeiro, 
Vanderli Correa Prieto 

O objetivo do trabalho 
foi identificar, dentre 

as possíveis 
vantagens 

competitivas, quais 
estão motivando a 

formação de franquias 
no segmento de 

farmácias e 
drogarias. 

Revista Gestão e 
Regionalidade- B3 

2009 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.1.2  ENTREVISTA 

 Para a pesquisa, foram feitas entrevistas com gestores e proprietários de 

farmácias de micro e pequeno porte da região da Baixada Santista, para identificar 

os fatores determinantes da mortalidade no segmento.  

 Para o estudo, a característica do sujeito respondente não interfere no 

andamento do objetivo da pesquisa, que é identificar  os fatores determinantes da 

mortalidade de micro e pequenas farmácias na Baixada Santista. Portanto, para se 

atender aos objetivos da pesquisa, o critério para a escolha do sujeito foi estar 

atuando ou não no momento da pesquisa. 

 

Segundo Lakatos (1996):    

  

A preparação da entrevista é uma das etapas mais importantes 
da pesquisa que requer tempo e exige alguns cuidados, entre 
eles destacam-se: o planejamento da entrevista, que deve ter 
em vista o objetivo a ser alcançado; a escolha do entrevistado, 
que deve ser alguém que tenha familiaridade com o tema 
pesquisado; a oportunidade da entrevista, ou seja, a 
disponibilidade do entrevistado em fornecer a entrevista que 
deverá ser marcada com antecedência para que o pesquisador 
se assegure de que será recebido; as condições favoráveis que 
possam garantir ao entrevistado o segredo de suas 
confidências e de sua identidade e, por fim, a preparação 
específica que consiste em organizar o roteiro ou formulário 
com as questões importantes. (LAKATOS, 1996 p. 305) 
 

 

 Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante adequada para 

a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam, 

sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca de suas 

explicações ou razões a respeito de coisas precedentes. (SELLTIZ, KIDDER. 1987, 

p.273) 

A técnica utilizada na pesquisa foi da entrevista semi-estruturada.  A principal 

vantagem da entrevista aberta e também da semi-estruturada é que essas duas 

técnicas quase sempre produzem uma melhor amostra da população de interesse, 

ao contrário dos questionários enviados através do correio que têm índice de 

devolução muito baixo. 
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De acordo com Triviños (1987, p.146), a escolha pela opção de entrevista 

semi-estruturada para coleta de dados deve-se por este ser um dos principais 

recursos que o investigador pode utilizar-se como técnica de coleta de informações. 

 

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, 

aquela que parte de certos questionamentos básicos, apoiados 

em teorias e hipóteses, que interesses à pesquisa, e que, em 

seguida, oferece amplo campo de interrogativas, fruto de novas 

hipóteses que vão surgindo a medida que recebem as respostas 

do informante. 

Dessa maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha 

de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco 

principal colocado pelo investigador, começa a participar da 

elaboração do conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987 p. 146). 

 

Foram efetuadas sete entrevistas com proprietários, selecionados de forma 

aleatória, nos municípios de Santos (2), São Vicente (1), Praia Grande (2) e Guarujá 

(2). Foram escolhidos tanto proprietários de farmácias em funcionamento, assim 

como proprietários que tiveram suas lojas fechadas. As entrevistas ocorreram em 

momentos distintos, no ambiente das farmácias, para os que estavam em 

funcionamento, e para os que estavam fechadas, foram marcados almoço para 

discussão da entrevista, no período de Agosto a Outubro  de 2012. Cada entrevista 

teve duração de aproximadamente duas horas. Partiu-se de um roteiro semi-

estruturado, com treze questões abertas conforme apêndice A. O modelo de 

entrevista utilizado foi de profundidade. 

Na presente pesquisa, as entrevistas foram todas gravadas, com a permissão 

de todos os pesquisados. As gravações ocorreram, no próprio local de trabalho, 

durante o expediente. As entrevistas foram transcritas inteiramente após várias 

sessões de audição. 

Para a análise das entrevistas, foram criadas Categorias Analíticas, 

selecionadas de início a partir do estudo do SEBRAE 2008. Segundo informações 

do SEBRAE, o último estudo sobre mortalidade das MPEs foi realizado em 2008, 

sendo portanto utilizadas as categorias mais recentes sobre mortalidade de MPEs. 

De acordo com Malhotra (2011), este tipo de entrevista é indicado para 

obtenção de motivações básicas ou atitudes perante questões delicadas, sendo 
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conduzidas a partir de um “esboço de discussão” flexível, que permita identificar 

questões ocultas e informações subjacentes, que não seriam compartilhadas em um 

ambiente com outros indivíduos, por exemplo.  

As entrevistas têm um índice de respostas bem mais abrangente, uma vez 

que é mais comum as pessoas aceitarem falar sobre determinados assuntos 

(SELLTIZ, KIDDER. 1987). 

Para o tratamento das entrevistas, foi utilizado  um modelo misto, onde as 

categorias são selecionadas no início, mas o pesquisador se permite modificá-las 

em função do que a análise aportará. De acordo com Laville & Dionne (1999), um 

bom conjunto de categorias deve ser pertinente, tão exaustiva quanto possível, não 

demasiada, precisa e mutuamente exclusiva. 

A seguir pode-se verificar mapa mental da trajetória metodológica, contendo 

toda a parte metodológica, assim como procedimento metodológico para se obter os 

resultados da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 
 

Figura 09 -  Mapa Mental de trajetória metodológica 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

De acordo com Hair (2005), os dados podem ser caracterizados de forma 

objetiva e subjetiva. De forma objetiva, os dados são independentes da opinião de 

qualquer pessoa, fornecendo informações das quais é difícil discordar e, na forma 

subjetiva os dados são de fato a opinião do indivíduo, necessitando de interpretação. 

Portanto, foi adotado para essa pesquisa a forma subjetiva para interpretação 

e análise dos resultados das entrevistas. 

 A análise dos dados ajudam na comparação entre a realidade versus 

literatura existente sobre o assunto. Para assim se obter os resultados para a 

compreensão exata do objeto do estudo, isto é, identificar os fatores determinantes 

da mortalidade e mudanças no segmento farmacêutico de micro e pequenas 

farmácias da Baixada Santista. 

 Também nessa pesquisa adotou-se a descrição para a análise dos dados 

primários coletados por meio das entrevistas junto aos proprietários-gerentes.   

 Por fim, fez-se uma comparação entre os resultados da pesquisa e o que 

preconiza a revisão de literatura, com fim de agregar fatores determinantes da 

mortalidade de micro e pequenas farmácias que não são citados nas publicações 

científicas. 

 A fase exploratória foi proposta aos gerentes-proprietários das farmácias e 

drogarias, com o objetivo de identificar os fatores determinantes da mortalidade no 

segmento farmacêutico de micro e pequenas farmácias da Baixada Santista- sob o 

olhar do farmacista. 

 Foi efetuada entrevista com os proprietários-gerentes de 07 (sete) farmácias, 

localizadas em 04 (quatro) cidades da Baixada Santista, com idade superior a cinco 

anos de atividade.  As entrevistas tiveram duração de aproximadamente duas horas 

de duração nos estabelecimentos em funcionamento. No caso das duas farmácias 

fechadas, a entrevista ocorreu durante almoço marcado entre o pesquisador e o 

sujeito entrevistado. Foi realizada para fins de relatar na percepção destes, relativo 

aos fatores que levam à mortalidade das micro e pequenas farmácias. 

 No procedimento separou-se estabelecimentos atuantes no mercado e 

fechados. Para isso foi utilizado o mesmo roteiro, para verificar se os fatores 

elencados pelos subgrupos teriam convergência ou não. 
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 Inicialmente foi tomado como base para a pesquisa, as categorias analíticas 

apresentadas pelo estudo do SEBRAE (2008), mas devido ao segmento 

farmacêutico ter características próprias, novas categorias foram evidenciadas no 

decorrer das entrevistas.  

Para apresentação dos resultados, foram adotados os métodos descritivo, 

para cada entrevista, e em sequência o método comparativo, com a finalidade de 

discussão dos resultados das entrevistas em relação à fundamentação teórica 

determinada, respondendo aos questionamentos da pesquisa. 

A entrevista foi realizada com roteiros parcialmente estruturados, tendo como 

foco a convergência e/ ou divergência, adotando-se os fatores preconizados pelo 

SEBRAE, que constituíram as categorias de análise. 

 

Quadro 16- Categoria Analíticas apresentadas pelo SEBRAE 2008 

 

Fonte: SEBRAE 2008. 

 

A convergência entre as categorias analíticas foi verificada pela quantidade 

de respostas semelhantes entre os depoentes e a divergência foi identificada a partir 
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de fatores não descritos pelo SEBRAE, porém mencionados e elencados pelos 

respondentes ao longo da entrevista. 

Sendo assim, foi possível identificar a incidência de categorias do SEBRAE 

com outras categorias, que foram criadas a partir de evidências coletadas das 

entrevistas,  que representam  aspectos para a mortalidade das  micro e pequenas 

farmácias conforme quadro abaixo, provenientes de estudos de campo, coletado das 

entrevistas com proprietários e gestores de farmácias da Baixada Santista. 

 

Quadro 17- Categoria Analíticas provenientes da Pesquisa  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

A junção das categorias apresentadas pelo estudo do SEBRAE (2008), com 

as categorias reveladas nas entrevistas, formam uma nova categoria analítica para 

esta pesquisa, conforme apresentada no quadro 18 a seguir: 
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Quadro 18- Categorias Analíticas SEBRAE x ENTREVISTAS 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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 Essa nova classe de categorias analíticas serviram de base para a análise 

dos dados coletados nas entrevistas. 

 

4.1 TRATAMENTO DOS DADOS 

 O tratamento dos dados se deu por análise de conteúdo.  A análise de 

conteúdo passa a ser definida como um conjunto de técnicas de análise de 

comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 1994). 

 Assim, por meio de uma análise temática, cada material foi analisado 

individualmente e, alocados nas categorias correspondentes. 

Posteriormente, foram gerados relatórios de cada uma das categorias, 

auxiliando na apresentação e discussão dos resultados. 

 A entrevista se baseou em dois blocos de questões principais,  onde o 

primeiro bloco aborda mortalidade no segmento de micro e pequenas farmácias na 

região da Baixada Santista, tendo como segundo bloco, a visão dos gestores e 

proprietários de farmácias sobre o futuro do segmento. 

 

Questão 1- Na percepção do Sr.(a), existem fatores determinantes que vêm 

ocasionando a mortalidade e mudanças no varejo farmacêutico de micro e 

pequenas farmácias nos últimos ? Se sim, quais fatores podem ser citados? 

 

Questão 2- Na opinião do Sr(a), quais fatores mencionados anteriormente 

afetam  seu estabelecimento? 

 

Questão 3- Esses fatores impactam de que forma a comercialização, 

rentabilidade ou captação de novos clientes para sua farmácia? 

 

Questão 4- Como o Sr(a) vê o futuro das micro e pequenas farmácias da sua 

região, com a influência desses fatores? 

 

Questão 5- Na sua opinião esse quadro pode ser revertido? Como? 
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Questão 1- Na percepção do Sr.(a), existem fatores determinantes que vem ocasionando a mortalidade e mudanças no varejo 
farmacêutico de micro e pequenas farmácias nos últimos ? Se sim,  Quais fatores podem ser citados? 

 

  Entrevistado  1 Entrevistado  2 Entrevistado  3 Entrevistado  4 Entrevistado  5 Entrevistado  6 Entrevistado 7 

1- Ausência do 
comportamento 
empreendedor 

              

2- Ausência de 
planejamento 

prévio 

              

3- Deficiência na 
gestão 

empresarial 
"Primeiro, vendia 

muito fiado, devido a 
minha loja ser de 

bairro, o que 
ocasionou um furo 

muito grande no meu 
caixa"   

"Boa tarde, inicialmente o 
que posso dizer é a má  

administração por parte das 
pequenas empresas, a falta 
do dono, o funcionário tem 
que estar presente a todo 
momento, ele não pode 

deixar apenas o funcionário 
na loja, o dono tem que estar 
presente para ver o que está 

acontecendo".   

"Primeiro é a falta de 
funcionários capacitados, pois os 
funcionários das farmácias hoje 
estão muito ruins, não levando a 
sério o trabalho, atendendo por 

muitas vezes, muito mal os 
clientes, mesmo porque os 

proprietários não acompanham 
muito de perto seus 

funcionários, pois tem que fazer 
banco, pagar duplicatas, 

preparar pedidos, deixando por 
conta dos funcionários o 

atendimento"     

4- Insuficiência 
de políticas de 

apoio 

              

5- problemas de 
conjuntura 
econômica 
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6- Problemas 
pessoais 

            

"O principal fator que 
levou minha farmácia 

a fechar, foi o 
desentendimento com 
minha sócia, pois não 

estávamos 
concordando com o 
modo de trabalhar, 

pois não queria vender 
com desconto na 

média das redes que 
nos cercam" 

7- Crescimento 
das grandes 

redes 

" abriram diversas 
lojas de rede ao redor 

da minha loja, 
drogaria São Paulo, 

Raia, Drogasil e 
Poupafarma. Elas 

oferecem descontos 
impossíveis para eu 
acompanhar, pois 
muitas vezes, eles 

vendiam mais barato 
do que eu comprava, 

faziam promoções 
com genéricos,  tipo 

pague dois leve três". 

"Sim, a entrada das 
grandes redes, uma 
entrada muito forte, 

com descontos 
abusivos, a 

capacidade de  
volume de compras 

muito grande em 
comparação junto ao 
nosso, então isso faz 

que tenham um 
poder de barganha 
muito forte, e nos 

não podemos 
concorrer com eles". 

"As grandes redes, estão 
atrapalhando as pequenas 
farmácias. As grandes redes 
tiram o poder de compra por 
parte dos pequenos 
comerciantes, o poder de 
descontos, negociações. Com 
isso, as grandes redes tem 
condições de dar descontos 
maiores que as pequenas 
farmácias, pois os 
conseguem através de 
parcerias, como no meu caso 
que sou da franquia Farmais, 
e tenho condições de 
compras para alguns 
medicamentos que muitos 
colegas não tem". 

"Boa tarde, primeiro eu posso 
citar a concentração, 

monopólio das grandes redes, 
com preços que não tem 

condições de competir, eles 
tem poder de compra, estão 

expandindo a área de atuação 
deles, se concentrando em 

poucas e grandes redes, como 
Raia, Drogaria São Paulo, 

Poupafarma que está matando 
todo mundo. Em primeiro 

lugar é isso aí". 

"Terceiro, mas acho que é um 
dos fatores mais importantes é o 
das grandes redes que já estão 
infestando o centro da cidade, 

vindo para os centros mais 
afastados, fazendo loucuras em 

relação aos descontos 
praticados, um marketing de 
vendas muito forte, como no 
caso da rede poupafarma na 

região fazendo propaganda com 
o Pelé, de medicamentos 

genéricos, entregando em casa, 
parcelando em várias vezes os 

medicamentos". 

"A única coisa que 
poderia me 

atrapalhar é que a 
Poupafarma venha 
para mais perto de 
mim, eles estão no 

final da avenida, e se 
vierem para cá 

talvez me atrapalhe. 
Fora isso mais 

nada". 

"As redes nos 
sufocam,  é ingrato, 

pois vemos muitos de 
nossos clientes que 
vem aqui medir a 

pressão, quase que 
todo dia,  passar com a 
sacolinha da rede. Isso 
é, quando precisam do 
serviço vem aqui, mas 
na hora da compra, se 
prostituem por uma 

diferença muito 
pequena de 

descontos. Fora que 
agora vão na rede 

buscar o remédio de 
graça naquela 

farmácia popular" 

8- Poder de 
compra 

    

"As grandes redes tiram o 
poder de compra por parte 

dos pequenos comerciantes, 
o poder de descontos, 

negociações. saber comprar, 
comprar com parceria para 

conseguir descontos em 
laboratórios,  porque sozinho 

uma pessoa não consegue 
comprar, tem que se unir, a 
maioria hoje é tudo rede, os 

focos de compra estão 
direcionados para  as 

grandes redes".   

"...Não adianta ter tributação, 
regulamentação, se o dono de 
farmácia comprar errado. Uma 
vez liguei para o 0800 de uma 
distribuidora e a mesma no inicio 
da compra perguntou se eu era 
de rede, pois se fosse de rede o 
desconto comercial seria bem 
melhor. Sustentamos por muito 
e muito tempo as distribuidoras 
e esse é o premio que levamos".     
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9- Custos 
Operacionais 

      

"Também o fato do pequeno 
proprietário não ter condições 
de pagar um farmacêutico, o 
preço do aluguel, que onera o 
negócio, principalmente fora 
da época de temporada, no 
qual estamos dependentes 
dela, e que fora desse período, 
o movimento cai mais da 
metade, isso é, mais de 70%. 
Isso sem contar se houver 
plantão noturno onera mais 
ainda, pois não temos 
condições de pagar dois 
farmacêuticos, quanto mais 
dois, que a legislação exige 
nesse caso". 

"Segundo, são os custos para se 
administrar uma farmácia. 
Temos o aluguel, que muitas 
vezes não estão diretamente 
relacionado ao ponto,  sendo o 
ponto muito ruim e o aluguel 
muito caro".   

"Outro fato que me 
levou a fechar a 

farmácia, é  a 
quantidade de custos 

que nos são colocados, 
é pagar farmacêutico, 
que por sua vez não 
trabalha, isto é, só 

vem assinar e não dá 
suporte, o aluguel, que 

nos últimos tempos 
tem aumentado cada 
vez mais.  Tudo isso 

sem falar nos valores 
pagos ao contador". 

10- Programa 
Farmácia 
Popular 

  

"Outro agravante a 
meu ver, é a entrada 
da farmácia popular, 
que apesar de 
vender poucos 
medicamentos, só os 
de uso contínuo, 
levam o nosso 
cliente para as redes 
que tem convênio 
para as vendas 
farmácia popular" 

"Outro fator que eu acho 
que pode vir a atrapalhar é o 
caso da farmácia popular, no 
meu caso não atrapalha pois 

eu tenho, mas para as 
farmácia que não tem, é 

mais um problemas que eles 
tem que administrar. Quem 

não tem se sente em 
desvantagem".   

"No caso dos pequenos também 
para quem não tem a farmácia 
popular está ficando difícil, pois 

ela traz muito clientes para 
dentro da loja, e apesar de 
termos que nos virar para 
atender pelo preço que o 

governo quer, os clientes que 
vem comprar sempre levam um 
item ou outro de perfumaria, o 

que nos dá uma aliviada".     

11- Tributação 

  

"Outro fator que 
posso apontar é a 
tributação muito 

rígida, que aliada a 
necessidade de 

concorrer no 
mercado, diminuiu e 

muito a nossa 
rentabilidade".     

"Outro fator que acredito quer 
possa afetar, é que agora temos 
que recolher todos os impostos, 
pois a nota ficou eletrônica, não 

dando margem à sonegação, 
nem à compra por outro estado, 
assim não podendo ficar com o 

repasse de ICMS, os 6,82 pra 
usar no balcão, ou para cobrir as 

despesas gerais".     
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QUESTÃO 1- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Foram  tomadas como base para a análise dos dados, as categorias 

analíticas apresentadas no quadro 18 (pag.76). 

Ao se analisar a primeira questão, que trata diretamente  da percepção por 

parte dos farmacistas em relação aos fatores determinantes de mortalidade das 

farmácias, pode-se verificar concentração de respostas relacionadas diretamente à 

algumas da categorias analíticas apresentadas. Porém algumas categorias 

analíticas não foram citadas nas entrevistas realizadas. 

Quatro categorias analíticas não foram citadas como fatores determinantes da 

mortalidade das farmácias.  São elas: 

 

 Ausência do comportamento empreendedor; 

 Ausência de Planejamento Prévio; 

 Insuficiência de políticas de apoio; 

 Problemas de conjuntura econômica. 

 

As percepção dos gerentes e proprietários de farmácias em relação à 

ausência do comportamento empreendedor foi negativa, não aparecendo em 

nenhum momento nas respostas apresentadas no decorrer das entrevistas, não 

havendo manifestação em nenhum ponto relacionado à ausência do comportamento 

empreendedor   como fator determinante da mortalidade.  

 Houve em segundo lugar, a não observância à categoria analítica relacionada 

à ausência de planejamento prévio, visto que,  pela condição atual das farmácias 

independentes de micro e pequeno porte, hoje o panorama é mais de sobrevivência 

ao ataques externos, e apesar desse fator ser importante, não foi mencionado como 

determinante para a mortalidade. 

 Os aspectos relacionados à insuficiência de políticas de apoio, que tratam de 

redução de impostos, burocracia, crédito para produção e acesso a programas 

governamentais não foram mencionados, visto que, se relacionam mais diretamente 

às empresas relacionadas diretamente a produção, e não ao segmento analisado. 

Dentro dessa categoria analítica, relacionada ao segmento farmacêutico, poderia ser 
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considerado o acesso a programas governamentais, que para o setor de varejo 

farmacêutico é vislumbrado através do programa farmácia popular, mas como há 

uma categoria analítica que trata diretamente do assunto, o mesmo será tratado de 

forma individual.  

 A quarta categoria analítica não citada nas entrevistas em relação aos fatores 

determinantes para a mortalidade das farmácias, refere-se aos problemas de 

conjuntura econômica, que trata da continuidade do crescimento da economia, 

estabilidade de preços e recuperação da renda dos trabalhadores. Mesmo porque, o 

país passa por um aumento na quantidade de vendas de medicamentos, 

principalmente com o evento dos medicamentos  genéricos, onde as partes mais 

carentes tiveram condições de acesso a diversas novas classes de medicamentos, 

além dessa classe de produtos ser controlada pelo governo em relação aos seus 

preços, portanto não sofrendo por flutuações de preços máximos, por virem a ter 

seus preços tabelados.  

 

Segundos dados do IMS Health, em  2010, o mercado 

farmacêutico do Brasil cresceu um 33,96%, faturando U$S 20.640 

bilhões. Além disso, a taxa de crescimento anual composta tem 

previsão de 11,4% para o período 2010-2015, atingindo  $ 68.5 

mil milhões em 2015. Brasil liderou o mercado farmacêutico Latino 

Americano em 2010 com um 42,5%, seguido por México e 

Venezuela (IMS HEALTH, 2011). 

 

 Apesar dessas categorias analíticas não terem sido citadas nas entrevistas, 

as sete restantes foram evidenciadas de forma bem contundente em relação à 

percepção dos gestores e proprietários  como fatores determinantes da mortalidade 

das micro e pequenas farmácias da baixada santista, descritas nos próximos 

parágrafos. 

 Em relação às categorias analíticas citadas pelos farmacistas, sobre a 

mortalidade das micro e pequenas empresas, a deficiência na gestão empresarial foi 

citada em três (3) dos sete entrevistados, como fatores determinantes para a 

mortalidade. Foram apresentados três aspectos principais relacionados à deficiência 

na gestão que podem levar à mortalidade das empresas: 
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Venda a crédito- Modalidade na qual o farmacista  de micro e pequeno porte vende 

ao consumidor na forma do antigo termo “fiado”,  a fim de se fidelizar o pequeno 

cliente, criando um vínculo entre os dois, onde tanto cliente, quanto lojista se tornam 

dependentes,  pois se essa prática vier a acabar, o cliente desaparecerá,  assim 

como haverá uma diminuição no volume de venda por parte do lojista.  

 Em princípio, o fiado é “[...] a prática de vender uma mercadoria ou prestar um  

serviço mediante a promessa verbal de pagamento futuro [...]” (CASTELLS; 

GUIMARÃES, 2007, p. 80). 

 Em relação a esse fator, o entrevistado 1, se posicionou da seguinte forma: 

 

“Primeiro, vendia muito fiado, devido a minha loja ser de 

bairro, o que ocasionou um furo muito grande no meu caixa, 

não tendo mais condições de comprar com os melhores 

descontos, e assim tive que comprar no prazo mais alto que 

encontrei, o que levou a diminuir mais ainda meu lucro. Para 

amenizar essa situação comecei a cobrar os clientes com 

mais dias de atraso, o que ocasionou que muitos pararam de 

comprar comigo” (Entrevistado 1). 

 

Falta de capacitação do funcionário-  a falta de treinamentos adequados por parte 

dos funcionários das micro e pequenas farmácias em relação ao conhecimento dos 

produtos comercializados, assim como, relacionamento com os consumidores, são 

apontados como um fator que leva os consumidores a procurar outros centros de 

venda, onde possam se sentir mais valorizados como clientes, e ter a suas dúvidas 

sobre produtos atendidas. 

 Em relação a esse fator, o entrevistado cinco se posicionou da seguinte 

forma: 

 

"Primeiro é a falta de funcionários capacitados, pois os 

funcionários das farmácias hoje estão muito ruins, não levando a 

sério o trabalho, atendendo por muitas vezes, muito mal os 

clientes [...] deixando por conta dos funcionários o atendimento" 

(Entrevistado 5). 
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Falta da presença do gestor na farmácia-  devido ao enxugamento da quantidade 

de funcionários das micro e pequenas drogarias, proporcionado pela  queda nos 

faturamentos,  o gestor ou proprietário da farmácia acumula diversas funções dentro 

de seu estabelecimento, como atendimento a clientes, acertos de estoques de 

medicamentos, entrada de notas fiscais no sistema para envio aos contadores, 

tarefas financeiras, como pagamentos de duplicatas, depósitos bancários. Devido a 

esses fatores, seus estabelecimentos ficam sob a gestão dos próprios funcionários, 

que aliados à falta de capacitação, podem favorecer para a mortalidade da farmácia. 

Dentro dos sete entrevistados, dois citaram esses fatores relacionados às 

deficiências na gestão empresarial. 

 Em relação a esse fator, os entrevistados três e cinco se posicionaram da 

seguinte maneira: 

 

"Boa tarde, inicialmente o que posso dizer é a má  administração 

por parte das pequenas empresas, a falta do dono, o funcionário 

tem que estar presente a todo momento, ele não pode deixar 

apenas o funcionário na loja, o dono tem que estar presente para 

ver o que está acontecendo" (Entrevistado 3). 

 

“mesmo porque os proprietários não acompanham muito de perto 

seus funcionários, pois têm que fazer banco, pagar duplicatas, 

preparar pedidos, deixando por conta dos funcionários o 

atendimento" (Entrevistado 5). 

 

Dentro desse aspecto, Dolabela (1999) afirma que o  empresário deve estar 

ciente da importância da figura do gestor, como meio de se chegar ao sucesso do 

empreendimento, pois o gestor, antes de tudo, deve ser empreendedor, ou seja, 

deve ter iniciativa, autonomia, autoconfiança, otimismo, perseverança, saber fixar 

metas e alcançá-las, dedicar-se ao trabalho, conhecer o ramo em que atua, ser líder, 

ser orientado para os resultados, para o futuro em longo prazo, detectar 

oportunidades e muito mais. 

Na visão dos farmacistas, esses três fatores são relacionados a deficiência na 

gestão empresarial, e apesar dessa categoria analítica ser muito importante para se 

evitar a mortalidade das micros e pequenas farmácias, não foi a mais evidenciada 

nas entrevistas realizadas. 
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FIGURA 10- Fatores de Deficiência Empresarial 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dentro das classes analíticas propostas inicialmente no estudo do SEBRAE 

(2008), a classe relacionada com os problemas pessoais por parte dos 

empreendedores foi citada uma única vez em relação às entrevistas,  justamente em 

uma da duas entrevistas realizadas com proprietários que tiveram suas lojas 

fechadas, e que conforme o entrevistado esse fator foi decisivo no fechamento de 

sua loja, aliado a outro fator que será evidenciado mais a seguir.  

 Em relação a esse fator o entrevistado relatou da seguinte maneira: 

 

"O principal fator que levou minha farmácia a fechar, foi o 

desentendimento com minha sócia, pois não estávamos 

concordando com o modo de trabalhar, pois não queria vender 

com desconto na média das redes que nos cercam" (Entrevistado 

7). 
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Segundo o SEBRAE, os problemas pessoais do proprietário, podem acarretar 

para a empresa muitos problemas, podendo gerar um desequilíbrio financeiro. “Nas 

MPEs, a figura da empresa se confunde muito com o dono da empresa. Qualquer 

problema pessoal mais forte com o dono da empresa (ou com seus sócios) pode ser 

determinante para o futuro da mesma” (SEBRAE,  2001, p. 22). 

Dentro das entrevistas realizadas, pode-se verificar a existência de outras 

categorias analíticas, não descritas pelo estudo do SEBRAE (2008), o que mostra 

que o varejo farmacêutico é um segmento diferenciado dos demais, por possuir uma 

composição complexa, onde dentro do mesmo segmento podem coexistir diversos 

tipos de comercialização baseados dentro de um único tipo de produto, no caso o 

medicamento, assim como diversos tipos de comerciantes para esse mesmo 

produto. 

 Dentro disso, nas entrevistas, pode-se verificar uma concentração muito 

grande de respostas por parte dos entrevistados, indicando o crescimento das 

grandes redes como principal razão da mortalidade de micro e pequenas farmácias 

na Baixada Santista. Nesse caso, a totalidade de entrevistados aponta para esse 

fator.  

Esse fenômeno está relacionado com a concentração de mercado.  Há 

evidências de aumento de concentração de mercado, logo após a implantação do 

Plano Real, em 1994.  Atualmente atendem a região da Baixada Santista as redes 

Droga Raia, Drogaria São Paulo, Drogasil, Poupafarma (antiga Drogaria Iporanga). 

Drogarias Pague Menos e Rede Drogão Super, isso sem contar as redes 

Associativistas de drogarias, como a rede Farmais e pequenas redes locais 

compostas de duas a três lojas do mesmo proprietário.  

Paralelamente ao aumento da concentração, as fusões dentro dos setores 

aumentaram expressivamente em meados da década de noventa, enquanto a 

participação de redes estrangeiras, como a francesa Carrefour, a norte-americana 

Wal Mart, a portuguesa Sonae e a holandesa Royal Ahold, entre outras, se acentuou 

no País (Aguiar e Silva, 2002), como exemplo de concentração no setor 

supermercadista.  

Essa ocorrência não é exclusiva do setor supermercadista, seja por questões 

tecnológicas ou estratégicas, ou mesmo por influência de políticas públicas, o que se 

nota é que a maioria dos mercados se organiza com um pequeno grupo de líderes, 
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que se veem cercados por inúmeras firmas menores, as quais se concentram em 

nichos de mercado para sobreviver, como sugerem Sheth e Sisodia (2002). 

A concentração das grandes redes de drogarias na baixada santista é maciça, 

estando elas presentes nos grandes centros de compra da região, assim como 

praticamente em todas as grandes avenidas das cidades. Para citar um exemplo, na 

Av. Costa e Silva, na cidade de Praia Grande, que tem aproximadamente 2 km de 

extensão, pode-se verificar a presença de duas drogarias São Paulo, uma drogaria 

Raia, uma Drogasil e uma Poupafarma. Isso sem se contar três farmácias de 

manipulação de medicamentos, portanto, oito farmácias em uma única avenida da 

cidade. 

Pode-se verificar essa concentração conforme mostra a figura 11,  se 

pesquisando a ferramenta Google Maps, em relação às drogarias no endereço 

indicado. 

 

FIGURA 11- Concentração Local de drogarias 

Fonte: Google Maps 
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 Em relação ao crescimento das grandes redes, os entrevistados se colocaram 

da seguinte forma: 

“Segundo, abriram diversas lojas de rede ao redor da minha loja, 

drogaria São Paulo, Raia, Drogasil e Poupafarma. Elas oferecem 

descontos impossíveis para eu acompanhar, pois muitas vezes, 

eles vendiam mais barato do que eu comprava, faziam promoções 

com genéricos,  tipo pague dois leve três” (Entrevistado 1). 

 

“Sim, a entrada das grandes redes, uma entrada muito forte, com 

descontos abusivos, a capacidade de  volume de compras muito 

grande em comparação junto ao nosso, então isso faz que tenham 

um poder de barganha muito forte, e nos não podemos concorrer 

com eles, e temos que dar um desconto muito grande para nos 

equipararmos com eles, e com isso a nossa rentabilidade diminui 

muito, além de que, em todo lugar perto de nós agora tem uma 

rede” (Entrevistado 2). 

 

“As grandes redes, estão atrapalhando as pequenas farmácias. As 

grandes redes tiram o poder de compra por parte dos pequenos 

comerciantes, o poder de descontos, negociações. Com isso, as 

grandes redes têm condições de dar descontos maiores que as 

pequenas farmácias, pois os conseguem através de parcerias, 

como no meu caso que sou da franquia Farmais, e tenho 

condições de compras para alguns medicamentos que muitos 

colegas não têm. Essas parcerias, fecham medicamentos 

específicos de diversos laboratórios” (Entrevistado 3). 

 

“Boa tarde, primeiro eu posso citar a concentração, monopólio das 

grandes redes, com preços que não têm condições de competir, 

eles têm poder de compra, estão expandindo a área de atuação 

deles, se concentrando em poucas e grandes redes, como Raia, 

Drogaria São Paulo, Poupafarma que está matando todo mundo. 

Em primeiro lugar é isso aí” (Entrevistado 4). 
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“Terceiro, mas acho que é um dos fatores mais importantes é o 

das grandes redes que já estão infestando o centro da cidade, 

vindo para os centros mais afastados, fazendo loucuras em 

relação aos descontos praticados, um marketing de vendas muito 

forte, como no caso da rede poupafarma na região fazendo 

propaganda com o Pelé, de medicamentos genéricos, entregando 

em casa, parcelando em várias vezes os medicamentos. Outro 

exemplo é o da Ultrafarma que vende por preços impossíveis para 

os pequenos concorrer, e ainda entrega no domicílio do 

consumidor. Ora, o cara é de São Paulo, entrega na baixada de 

graça, ainda mais barato que a gente, não dá pra competir com 

esse tipo de comércio. Eu entendo que ele deve comprar um 

volume muito maior que o meu, mas tenho cliente de idade da loja 

que hoje faz lista de compras com as amigas para pedir na 

ultrafarma” (Entrevistado 5). 

 

A única coisa que poderia me atrapalhar é que chegada das redes 

aqui, caso  a Poupafarma venha para mais perto de mim, eles 

estão no final da avenida, e se vierem para cá talvez me atrapalhe 

(Entrevistado 6). 

 

[...] “redes que nos cercam, como Drogasil, A Raia, e 

principalmente a Poupafarma, que com suas promoções de 

compre 2 e leve 3 medicamentos genéricos, acabaram com minha 

clientela, os descontos praticados por eles, não consigo nem se 

sonegasse os impostos, pois muitas vezes o valor de venda deles 

era o meu bruto. E na minha concepção, ficar mais de 12 horas de 

pé no balcão e não ganhar nada, prefiro montar um bar. 

As redes nos sufocam,  é ingrato, pois vemos muitos de nossos 

clientes que vem aqui medir a pressão, quase que todo dia,  

passar com a sacolinha da rede. Isso é, quando precisam do 

serviço vem aqui, mas na hora da compra, se prostituem por uma 

diferença muito pequena de descontos”(Entrevistado 7). 
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De acordo com os entrevistados, não foi só o aparecimento das grandes 

redes de drogarias que influenciam seus estabelecimentos, mas também a forma na 

qual essas redes comercializam os medicamentos, conforme depoimento dos 

farmacistas, estão sendo determinantes para a mortalidade do segmento de micro e 

pequenas. Os principais  fatores, apontados são: 

 

 Descontos impossíveis de acompanhar; 

 Parcelamento nas compras de medicamentos; 

 Entregas a  domicílio; 

 Promoções de vendas tipo pague 2 e leve 3. 

 

 

 

Figura 12- Fatores relacionados ao aparecimento das grandes redes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Pode-se constatar de acordo com as entrevistas, que essa categoria analítica, 

é a mais determinante para a mortalidade das farmácias.  Ligado à comercialização 

de medicamentos, pode-se verificar outra categoria analítica relacionada, 

denominada por Poder de compra. Essa categoria analítica trata da falta de poder 

de compra por parte dos micro e pequenos proprietários de farmácias na baixada 
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santista, tanto em relação aos volumes de compra, quanto à qualidade de descontos 

oferecidos pelos distribuidores e laboratórios farmacêuticos. 

 O “buyer power” (poder de compra) é caracterizado por Dobson, Waterson & 

Chu (1998, p. 5) como uma situação em que um comprador é capaz de obter 

condições mais favoráveis de seus fornecedores do que aquelas disponíveis aos 

outros compradores ou do que as vigentes em uma estrutura de mercado 

competitiva. 

 A OECD (1998, p. 98), de maneira similar, define o buyer power como a 

habilidade do comprador de influenciar os termos e as condições nas quais ele 

realiza suas compras. Finalmente, o verbete “Buyer power”,  acrescenta que referida 

vantagem do comprador está baseada em sua importância econômica no mercado 

em questão. 

 Dentro dessa definição, pode-se verificar a dificuldade de poder de compra 

por parte das micro e pequenas farmácias em relação às grandes redes, pois 

diferem muito em tamanho, quantidade de vendas, assim como, potencial para 

compra de medicamento, junto aos distribuidores e laboratórios farmacêuticos. 

 Em relação ao poder de compra, os entrevistados  se manifestaram da 

seguinte forma: 

 

"As grandes redes tiram o poder de compra por parte dos 

pequenos comerciantes, o poder de descontos, negociações. 

saber comprar, comprar com parceria para conseguir descontos 

em laboratórios, porque sozinha uma pessoa não consegue 

comprar, tem que se unir, a maioria hoje é tudo rede, os focos de 

compra estão direcionados para  as grandes redes". (Entrevistado 

3). 

 

"...Não adianta ter tributação, regulamentação, se o dono de 

farmácia comprar errado. Uma vez liguei para o 0800 de uma 

distribuidora e a mesma no início da compra perguntou se eu era 

de rede, pois se fosse de rede o desconto comercial seria bem 

melhor. Sustentamos por muito e muito tempo as distribuidoras e 

esse é o prêmio que levamos" (Entrevistado 5). 

 Apesar de apenas dois entrevistados citarem esse fator, um setor onde se 

comercializam um mesmo tipo de produto, vindo dos mesmos fornecedores, o 
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diferencial de compra pode fazer toda a diferença entre a sobrevivência e 

mortalidade de um segmento, pois através dele pode-se ganhar força competitiva, 

dentro de um mercado tão concorrido e competitivo. 

 Em detrimento do crescimento das grandes redes, pode-se verificar fatores 

determinantes para a mortalidade das farmácias, como promoções, concessões de 

descontos para a venda de medicamentos, parcelamento  das vendas e grande 

poder de compras. Dentro disso, pode-se verificar outra categoria analítica 

relacionada às grandes redes de drogarias, a categoria analítica denominada 

Programa Farmácia Popular. 

 O programa farmácia popular, é um programa do governo federal de 

distribuição de medicamentos de uso contínuo, composto de 12 moléculas 

(princípios ativo) de uso contínuo,  que tem por finalidade, levar o benefício da 

aquisição  de medicamentos e insumos essenciais a baixo custo ou gratuitamente a 

mais lugares e mais pessoas, aproveitando a  dinâmica da cadeia farmacêutica 

(produção - distribuição - varejo), por meio de parceria do Governo Federal com o 

setor privado varejista farmacêutico (Ministério da Saúde, 2012). 

 Três entrevistados relataram ter o programa farmácia popular como 

determinante para a mortalidade das farmácias. Os mesmos se posicionaram da 

seguinte forma: 

 

"Outro agravante a meu ver, é a entrada da farmácia popular, que 

apesar de vender poucos medicamentos, só os de uso contínuo, 

levam o nosso cliente para as redes que tem convênio para as 

vendas farmácia popular" (Entrevistados 2). 

 

"Outro fator que eu acho que pode vir a atrapalhar é o caso da 

farmácia popular, no meu caso não atrapalha pois eu tenho, mas 

para as farmácia que não têm, é mais um problema que eles tem 

que administrar. Quem não tem se sente em desvantagem" 

(Entrevistado 3). 

 

 

"No caso dos pequenos também para quem não tem a farmácia 

popular está ficando difícil, pois ela traz muito clientes para dentro 

da loja, e apesar de termos que nos virar para atender pelo preço 
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que o governo quer, os clientes que vem comprar sempre levam 

um item ou outro de perfumaria, o que nos da uma aliviada" 

(Entrevistado 5). 

 

 

 O que pode-se verificar em relação ao programa Farmácia Popular, é que o 

mesmo não interfere na quantidade de produtos vendidos dentro das farmácias, e 

sim na evasão que o programa ocasiona nas farmácias, pois os consumidores que 

se beneficiam do programa, compram o restante de suas receitas nas farmácias que 

oferecem o  programa, assim se tornando fator determinante para a mortalidade, 

tanto que dois dos três entrevistados que citaram o fator, dispõem do programa nas 

suas farmácias, mas relataram que a falta dela pode ocasionar ao seu 

estabelecimento. 

 Ao se analisar os fatores mencionados até agora, pode-se ver uma relação 

entre eles com a parte mercadológica das farmácias, pois estão relacionados  de 

alguma forma à venda dos medicamentos. Tratou-se de descontos, poder de 

compras, modos de comercialização, falta de capacitação no atendimento dos 

clientes, problemas pessoais em relação ao modo de comercialização entre outros.  

Finalizando essa parte, a categoria analítica relacionada à tributação, citada por dois 

entrevistados,  que trata do aumento da carga tributária, com a  mudança no modo 

da emissão de notas fiscais de manuais para a forma eletrônica fecha a questão, 

sob o aspecto da parte mercadológica. 

 A obrigação da emissão das notas fiscais de forma eletrônica, se deu início 

em 2010, obrigando então a todos os empresários a mudar seus modos de 

arrecadação de impostos.  Anteriormente a esse evento, muitos farmacistas se 

beneficiavam com compras por outros estados, obtendo assim um crédito de ICMS, 

no valor de 6,82% no valor de suas compras, e por diversas vezes, foram utilizados 

como formas de descontos no balcão para captação de clientes, mesmo porque o 

segmento estudado foca micro e pequenas farmácias, estando essas farmácias sob 

o regime o simples nacional, que tem arrecadação sob a forma de estimativa. Com a 

mudança no modelo de nota fiscal para eletrônico, veio a obrigatoriedade de  

apresentação de todas as notas para a correta tributação, principalmente de ICMS, 

impedindo assim todas as formas possíveis de sonegação fiscal. 
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Gaspari (2003) faz algumas considerações sobre a sonegação do Imposto de 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Brasil. Segundo o autor, o varejo 

brasileiro de alimentos e produtos de limpeza movimenta, anualmente cerca de R$ 

150 bilhões, dos quais a metade não é tributada. Dessa forma, um varejista que 

sonega 50% do ICMS devido,  “ganha” entre 5% e 7% do seu faturamento. Ainda 

segundo o autor, alguns lojistas costumam emitir notas fiscais (especialmente nas 

vendas de produtos de consumo durável) cujo valor é composto de duas parcelas; 

uma é o valor cobrado pelo bem e outra se refere a uma suposta prestação de 

serviços técnicos. A primeira parcela tem valor menor que o preço do custo (o que 

não é legal) e faz com que não seja pago o ICMS no valor realmente devido. 

Dois entrevistados, citaram a tributação como fator determinante da 

mortalidade das farmácias, conforme a seguir: 

 

"Outro fator que posso apontar é a tributação muito rígida, que 

aliada à necessidade de concorrer no mercado, diminuiu e muito a 

nossa rentabilidade" (Entrevistado 2). 

 

"Outro fator que acredito quer possa afetar, é que agora temos 

que recolher todos os impostos, pois a nota ficou eletrônica, não 

dando margem à sonegação, nem à compra por outro estado, 

assim não podendo ficar com o repasse de ICMS, os 6,82 pra 

usar no balcão, ou para cobrir as despesas gerais" (Entrevistado 

5). 

 

 Esses fatores mencionados até então, estão relacionados à parte 

mercadológica das farmácias, pois se relacionam diretamente à venda dos 

medicamentos. 

 Finalizando esta primeira questão, a categoria analítica relacionada aos 

custos operacionais finaliza a primeira questão.  Essa categoria trata diretamente 

dos custos em relação à manutenção das farmácias, não estando diretamente 

relacionados aos fatores mercadológicos, e sim aos custos  operacionais.  Três 

entrevistados colocam esse fator como determinante da mortalidade das farmácias. 

"Também o fato do pequeno proprietário não ter condições de 

pagar um farmacêutico, o preço do aluguel, que onera o negócio, 

principalmente fora da época de temporada, no qual estamos 
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dependentes dela, e que fora desse período, o movimento cai 

mais da metade, isso é, mais de 70%. Isso sem contar se houver 

plantão noturno onera mais ainda, pois não temos condições de 

pagar dois farmacêuticos, quanto mais dois, que a legislação 

exige nesse caso" (Entrevistado 4). 

 

"Segundo, são os custos para se administrar uma farmácia. 

Temos o aluguel, que muitas vezes não estão diretamente 

relacionado ao ponto,  sendo o ponto muito ruim e o aluguel muito 

caro" (Entrevistado 5). 

 

"Outro fato que me levou a fechar a farmácia, é  a quantidade de 

custos que nos são colocados, é pagar farmacêutico, que por sua 

vez não trabalha, isto é, só vem assinar e não dá suporte, o 

aluguel, que nos últimos tempos tem aumentado cada vez mais.  

Tudo isso sem falar nos valores pagos ao contador" (Entrevistado 

7). 

 

 Em relação aos custos operacionais, dois fatores são citados pelos 

entrevistados. Os valores de aluguel pagos, assim como os custos com 

farmacêuticos, visto que muitos dos gestores e proprietários das farmácias não têm 

formação específica na área que atuam. 

 Ao se analisar a quantidades de fatores apresentados por cada entrevistado, 

pode-se verificar que não há um padrão de quantidade de respostas para  cada um, 

havendo  entrevistado apresentando um único fator apontado (entrevistado 6), até o 

máximo de seis apontamentos (entrevistado 5). 

 A seguir o gráfico 17, demonstra os fatores determinantes  apontados por 

entrevistados, assim como, a incidência de cada fator em relação às entrevistas. 
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Gráfico 17: Fatores determinantes apontados pelos entrevistados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O gráfico 18 a seguir,  demonstra a quantidade de respostas obtidas por 

categorias analíticas, em relação às entrevistas realizadas 

 

Gráfico 18: Categorias analíticas apontadas nas entrevistas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Sete fatores foram apontados como determinantes para a mortalidade das 

micro e pequenas farmácias na baixada santista. O fator relacionado ao crescimento 

das grandes redes de drogarias, apontado na totalidade 100% de entrevistas, surge  

como principal fator determinante, seguido por Deficiência na gestão empresarial, 

Programa Farmácia Popular e Custos Operacionais,  com 42,85% dos entrevistados, 

seguidos de  tributação, poder de compras e problemas pessoais, apontados mais 

em menor importância na visão dos farmacistas. 

 

 

QUESTÃO 2- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

 A primeira questão trouxe a percepção dos entrevistados sobre os fatores 

determinantes da mortalidade das micro e pequenas farmácias na baixada santista, 

sob o olhar dos gerentes e gestores. Já a segunda questão aborda se esses fatores 

mencionados pelos entrevistados estão impactando suas farmácias. Com categorias 

analíticas criadas a partir dos relatos dos entrevistados, os farmacistas relatam quais 

fatores mencionados anteriormente estão impactando suas farmácias. 

 

Quadro 19- Impacto categorias analíticas x farmácias entrevistadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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 O quadro anterior demonstra, quais categorias analíticas estão impactando 

nas drogarias entrevistadas. Ao se medir em percentual, as categorias analíticas se 

apresentam da seguinte forma: 

 

 Ausência do comportamento empreendedor- 0 

 Ausência de planejamento prévio- 0 

 Deficiência na gestão empresarial-  3 

 Insuficiência de políticas de apoio- 0 

 Problemas de conjuntura econômica- 0 

 Problemas pessoais- 1 

 Crescimento das grandes redes- 7 

 Poder de compra- 2 

 Custos operacionais- 3 

 Programa Farmácias popular- 3 

 Tributação- 2 

 

       Gráfico 19: impacto por categoria analítica nas farmácias entrevistadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Ao se analisar se os fatores determinantes mencionados como causadores da 

mortalidade estão impactando as farmácias entrevistadas, pode-se verificar que nas 

entrevistas, os gestores e proprietários, colocaram não só pontos que vêm como 

fatores que podem trazer a mortalidade, mas pontos que os mesmos vivenciam 

como problemas nas suas farmácias atualmente,  portanto, essas farmácias ou 

tomam novos rumos, visando uma sobrevivência ou estarão fadadas à mortalidade. 

 

QUESTÃO 3- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 A terceira questão da entrevista aborda se os fatores mencionados 

anteriormente afetariam a comercialização, rentabilidade ou captação de novos 

clientes.  Do total dos entrevistados 85,71% foram categóricos, afirmando que os 

fatores mencionados por eles afetam diretamente sua rentabilidade,  e 28,58%  (02 

entrevistados) afirmou que os fatores mencionados afetaram seu modo de 

comercialização,  como pode-se verificar na transcrição da entrevista relacionado a 

esse ponto. 

No momento do fechamento, não tinha mais quase mercadorias, 

clientes e muito menos lucro para me manter aberto, portanto, 

toda minha comercialização foi afetada (Entrevistado 1). 

 

Esses fatores impactam na nossa comercialização, e também na 

nossa rentabilidade, a nossa rentabilidade caiu, e nos precisamos 

acompanhar as grandes, pois senão nosso cliente sai de nossa 

loja e vai para rede, fazendo com que nossa rentabilidade caia, 

nos deixando cada vez mais no vermelho, cada mês mais 

estamos no vermelho ao tentarmos acompanhar o mercado 

(Entrevistado 2) 

 

Afetam na rentabilidade da minha farmácia, pois como disse, 

muitas vezes as redes vendem pelo preço que compro, e com isso 

muitos clientes vão para o centro da cidade, com passagem de 

ônibus de graça, comprar o medicamento (Entrevistado 3). 
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Tudo se baseia no dinheiro, por dez centavos os clientes da minha 

loja, pegam o ônibus de graça e vão para o boqueirão e ainda 

dizem que foram passear, aqui a maioria dos clientes são 

aposentados. Então dessa forma, afeta a minha rentabilidade, 

tenho até medicamentos que vencem na prateleira, o que faz que 

não compre mais,  e assim diminuição do meu lucro (Entrevistado 

4). 

 

Apesar de ter mencionado os fatores acima, o que mais me 

impactou foi a rentabilidade, porque os clientes de farmácia 

popular, nos produtos que ela atende, não me dão lucro, muito 

pelo contrario, preciso tomar cuidado para não ter prejuízo 

(Entrevistado 5). 

 

Se vierem para cá, vão afetar no meu lucro (Entrevistado 6). 

 

O fator que mais me deixou desgostoso, foi ver o lucro cada vez 

mais ficar menor, você trabalha, trabalha e ganha cada vez menos 

(Entrevistado 7). 

 

 

Essas três questões abordaram diretamente os fatores determinantes da 

mortalidade das farmácias. A seguir será apresentada a análise das últimas duas 

questões que abordaram a forma como os farmacistas vêem o futuro das micro e 

pequenas farmácias, e se esses fatores que estão acontecendo atualmente tem 

condições de se reverter e evitar que esse segmento venha a ser cada vez mais 

diminuído. 

 

 

QUESTÃO 4 E 5 - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 As duas questões finais tratam da forma como os farmacistas vêem o futuro 

das micros e pequenas farmácias, no qual também estão inseridos, e se esse 

quadro atual pode ser revertido. 
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 Em resposta ao futuro das farmácias de micro e pequeno porte da Baixada 

Santista, todos os respondentes foram negativos nas suas respostas, não vendo 

sustentabilidade dos seus negócios a médio prazo. Os entrevistados se 

posicionaram da seguinte maneira. 

 

Se vier mais redes para cá, eu vejo com muita dificuldade. Hoje eu 

tenho 29 anos de farmácia. Ser uma farmácia pequena hoje,  é 

um grande ônus, pois muitas começaram conosco e fecharam, 

além disso as pequenas estão adentrando cada vez mais aos 

bairros, e as que estão conseguindo ficar abertas, estão no limite, 

e os proprietários estão infelizmente virando funcionários.  “È isso” 

(Entrevistado 1). 

 

Somente sobreviverão, só sobreviverão as drogarias de bairro, ta!, 

distantes das grandes redes, pois quando as grandes redes 

chegarem aos bairros, o nosso segmento estará sacramentado ao 

fim. As farmácias pequenas estarão sacramentadas ao fim, pois 

não vejo outra alternativa, porque não conseguiremos sobreviver 

quando as redes chegarem aos bairros (Entrevistado 2). 

 

Na minha opinião fica de difícil sobrevivência, ou elas se aliam a 

uma cooperativa, rede, franquia para poder ter poder de compra, 

ou senão não vai conseguir, não consegue. Hoje em dia é muito 

difícil para o pequeno sobreviver nessa concorrência com as 

grandes do mercado (Entrevistado 3). 

 

Se for manter essa tendência não terá futuro para ninguém, o 

futuro será como os mercados, todos os pequenos vão quebrar, 

as grandes redes vão vir e vão fechar as portas de todos 

(Entrevistado 4). 
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No máximo em dois anos, as farmácias que não venderem seus 

pontos para as redes, como é o pensamento de fazer com a 

minha, vão literalmente falir, vão à falência (Entrevistado 5). 

 

No meu caso só vejo crescimento, a não ser que as redes venham 

para perto de mim, no caso ai, vejo problemas (Entrevistado 6). 

 

Falência total das pequenas farmácias (Entrevistado 7). 

 

 

 Todos os entrevistados forma enfáticos, com o crescimento das grandes 

redes, será muito difícil a sobrevivência das micro e pequenas farmácias da região. 

O fator do crescimento das grandes redes, foi o principal fator citado de forma 

negativa em relação ao  futuro das farmácias da região. 

 Em relação à visão dos gestores e proprietários das farmácias sobre uma 

possível  reversão nesse quadro, os resultados acompanham a questão anterior,  

não acreditando em uma mudança de cenário, com os entrevistados acreditando no 

fechamento das farmácias da região. Os entrevistados se posicionaram da seguinte 

maneira: 

Particularmente, acho que não tem como reverter a situação, o 

poder dos grandes é muito forte e estão nos sufocando.  É 

questão de tempo para as pequenas fecharem ou se mudarem 

para outros locais bem mais longe do que estão hoje (Entrevistado 

1). 

 

[...] Enquanto tiver essa desproporção enorme entre redes e lojas 

independentes, o caminho só nos levará, os  pequenos para o 

fechamento de nossas lojas (Entrevistado 2). 
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Difícil, a única saída que vejo, como já falei anteriormente, é a 

união desses pequenos donos de farmácias, para melhorar a 

compra, mas mesmo assim terão que concorrer com as grandes 

lojas, mais bem centralizadas que eles (Entrevistado 3). 

 

Só havendo uma mudança na lei, impedindo a concentração 

dessas lojas, se o governo também não der incentivo às 

pequenas, que o governo também não dá. Na av. Vicente de 

Carvalho, não sobrou ninguém (Entrevistado 4). 

 

Para mim esse quadro é irreversível.  Você tem uma experiência 

de mercado grande, diz, quantos dos antigos da nossa região que 

você conheceu estão abertos? só os que tem condições melhores 

sobreviveram por enquanto, farmácias com mais de 20 anos todas 

fechadas. É difícil viu! (Entrevistado 5). 

 

Não sei responder essa pergunta (Entrevistado 6). 

 

Da maneira que as grandes redes estão crescendo e nos 

sufocando, não vejo horizonte de reversão (Entrevistado 7). 

 

 

Foram analisadas todas as questões efetuadas com os entrevistados, a fim 

de se identificar os fatores determinantes da mortalidade no segmento de varejo 

farmacêutico de micro e pequenas farmácias na Baixada Santista, sob o olhar dos 

farmacistas, ficando a seguir a conclusão desta pesquisa. 
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5  CONCLUSÃO  

 Após as discussões feitas nos capítulos anteriores, pode-se verificar vários 

fatores determinantes da mortalidade das micro e pequenas farmácias da Baixada 

Santista.  

Drucker (1984) observa que o sucesso pode não ser permanente. 
Pois as empresas são criações humanas desprovidas de 
permanência real, devendo estas sobreviverem além do período 
de vida de seu fundador, prestando a contribuição que deve à 
economia e à sociedade. 
 
 

Drucker (1984) cita que o sucesso não pode ser permanente. Essa afirmação 

está relacionada às mudanças que ocorrem no meio ambiente, no qual organizações 

desprovidas de inovações, ficam estagnadas e tendem a desaparecer, como no 

caso do estudo em relação às micro e pequenas farmácias da baixada santista. 

O objetivo geral da dissertação (trabalho) foi estudar os fatores determinantes 

da mortalidade de  micro e pequenas farmácias, sob o olhar dos farmacistas. A 

análise dos dados permitiu identificar vários fatores considerados como 

determinantes para a mortalidade das micro e pequenas farmácias da região. A 

pesquisa apontou dois  blocos de fatores determinantes para a mortalidade de micro 

e pequenas farmácias.  

O primeiro bloco de fatores determinantes está relacionado à parte 

mercadológica, isto é, fatores ligados à comercialização que interferem diretamente 

na venda dos medicamentos,e por conseqüência, tiram poder de oferta dos micro e 

pequenos empresários de farmácias da região. Três fatores estão relacionados a 

esse bloco mercadológico: Crescimento das grandes redes de farmácias, Programa 

Farmácia Popular e Poder de compra. 

Em relação a esse bloco mercadológico, o primeiro e primordial fator foi o 

crescimento das grandes redes de drogarias na região da Baixada Santista, onde a 

concentração desse mercado aliado ao poder de compra das grandes redes, 

promoções de vendas agressivas, parcelamento nas compras de medicamentos, 

concessão de grandes percentuais de descontos e entregas à domicílio, estão 

forçando micro e pequenas farmácias a fechar suas portas, ou fazendo com que as 

mesmas se desloquem para bairros mais afastados, tirando assim sua participação 

nos grandes centros de venda. 
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O segundo fator está relacionado ao programa federal de distribuição de 

medicamentos Farmácia Popular, que tem por finalidade levar o benefício da 

aquisição de medicamentos e insumos essenciais a baixo custo ou gratuitamente a 

mais lugares e mais pessoas, aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica 

(produção - distribuição - varejo), por meio de parceria do Governo Federal com o 

setor privado varejista farmacêutico (Ministério da Saúde, 2012).  

O programa Farmácia popular, opera com 12 tipos de medicamentos 

(moléculas), interferindo na parte mercadológica das micro e pequenas, pois de 

acordo com os entrevistados, esse programa promove evasão de clientes, os 

levando às redes que tem convênio com o estado para distribuição dos 

medicamentos,  e com isso aproveitando a oportunidade de venda para os demais 

tipos de medicamentos demandados pelos pacientes. Esse fator relacionado à 

Baixada Santista é muito importante, por se tratar de uma região onde se 

concentram muito aposentados oriundos de outras partes do estado. 

 

Segundo Oliveira (2006). 

Em Santos, a proporção da população de 60 anos ou mais da 

cidade é de 15,7%,  quase o dobro da proporção dessa faixa 

etária na população total do país, que é de 8,56%. Comparada 

com outras cidades da mesma classe de tamanho populacional 

(entre 200 mil e  500 mil habitantes), é a que tem a maior 

proporção de idosos no estado de São Paulo, se destacando 

também dentro da sua região metropolitana pelas características 

diferenciadas  dessa população em termos de renda e grau de 

instrução (OLIVEIRA, 2006 p.4).    

 

O terceiro fator determinante relacionado à parte mercadológica, refere-se ao 

poder de compra micro e pequenas farmácias da região, onde esse segmento não 

possui poder de compra para concorrer com as grandes redes, ficando assim 

prejudicado na comercialização. 

O segundo bloco  de fatores determinantes está relacionado aos problemas 

internos das micro e pequenas farmácias. Neste bloco estão relacionados: Custos 

Operacionais elevados, Tributação, Problemas Pessoais e Deficiência na Gestão 

Empresarial.  



106 
 

Os custos operacionais elevados, afetam diretamente na lucratividade das 

farmácias, pois aluguel, custos de energia, contador, farmacêutico entre outros, não 

estão relacionados às quantidades de vendas da farmácia, e quanto menos se 

vende, mais se onera o farmacista.  

Tributação muito alta, impostos recolhidos na fonte, além da grande carga 

tributária de ICMS,  aliados à nova modalidade de notas fiscais eletrônicas, fazem 

com que o farmacista lance todas as notas, gerando assim grande carga tributária a 

farmácia. 

Problemas pessoais enfrentados pelos proprietários de farmácias, muitas 

vezes relacionada a desencontros entre sócios, gerando assim desconforto e 

desestabilização do negócio. Podem estar relacionados tanto a parte mercadológica, 

como administrativa.  

Por último, deficiência na gestão empresarial, como a falta de qualificação por 

parte dos funcionários e gestores das farmácias, ausência dos proprietários, 

deixando seus estabelecimentos nas mãos de funcionários muitas vezes 

desmotivados e por último a prática de venda a crédito, isto é, o antigo “fiado”, que 

interfere tanto na lucratividade, como no desgaste com os clientes na hora da 

cobrança dos passivos, levando muitas vezes esses clientes à evasão para as 

grandes redes de farmácias. 

Esse dois blocos de fatores determinantes, interferem tanto na 

comercialização das micro e pequenas farmácias, quanto na qualidade 

administrativa dessas farmácias, colocando-as em condição de submissão em 

relação às grandes redes, cada vez mais fortes e concentradas nos grandes centros 

das cidades da Baixada Santista. 

Esses fatores apresentados nos dois blocos anteriores respondem à questão 

geradora dessa pesquisa pela identificação, isto é, identificar os fatores 

determinantes da mortalidade de micro e pequenas farmácias na região da Baixada 

Santista, assim como, dos objetivos específicos que visavam identificar esses 

mesmos fatores determinantes. Ao mesmo tempo, a pesquisa traz contribuição de 

forma acadêmica, pois o assunto é pouco discutido nos meios acadêmicos, como 

pode-se constatar pela falta de artigos, na fundamentação teórica da pesquisa. 

Esses fatores determinantes, convergem para o enfraquecimento do 

segmento de varejo farmacêutico de micro e pequenas farmácias da região da 

Baixada Santista, principalmente o relacionado ao crescimento das grandes redes, 
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ocasionando o fechamento de inúmeras farmácias da região, desde farmácias sem 

muita expressão no ramo, até farmácias tradicionais com mais de 15 anos de 

atividade, fazendo com que o segmento de farmácias na região fique centralizado e 

nas mãos dos grandes comerciantes, onde o atendimento é mecanizado e 

totalmente racional, não existindo mais a atenção que os antigos farmacêuticos de 

bairros dispunham para com seus clientes, sabendo seus nomes, problemas já 

existentes de saúde, aferindo a pressão dos mais idosos, entre outros serviços. 

Apesar desses fatores estarem divididos em blocos distintos, os mesmos 

interagem e se interdependem procurando alternativas para a sobrevivência desse 

segmento de farmácias, muito importante para as áreas mais carentes da 

população, onde a atenção e o atendimento à moda antiga, se sobressaem em 

relação a ações de marketing e preços competitivos, característicos das grandes 

redes.  

Com a apresentação dos fatores relacionados à mortalidade das micro e 

pequenas farmácias, chega-se à conclusão que para os clientes de farmácias o 

mercado se mostra mais agressivo em questões comerciais, com o crescimento das 

grandes redes de farmácias. Se ganhou em desconto, quantidade de lojas para 

comercialização, promoções de vendas agressivas, grandes planos de marketing. 

Na questão humana do atendimento,  se perdeu em qualidade de atendimento e 

relacionamento entre comerciante e cliente, o antigo modelo de atendimentos onde 

o farmacêutico conhecia seus clientes por nome, suas famílias, principais problemas 

de saúde, onde a relação era quente, atenciosa. 

Esse trabalho contribuiu com a identificação dos fatores primordiais da 

mortalidade de micro e pequenas farmácias na Baixada Santista, visto que, através 

de pesquisas bibliográficas, não existe artigos ou dissertações que abordem o 

assunto, podendo assim futuramente tentar se criar modelos que visem amenizar o 

problema de pesquisa ora citado. 

Finalmente, recomenda-se a realização de futuras pesquisas, com o intuito de 

aprofundar a compreensão da relação e do tema focalizados, visto que, a pesquisa 

focou uma região específica, no caso a região da Baixada Santista, que contam com 

peculiaridades próprias da região, como o elevado número de aposentados, 

períodos de sazonalidade do comércio entre outros. 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO   

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Você foi selecionado para participar de uma pesquisa e sua participação não é 
obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 
consentimento não sendo penalizado de forma alguma. Após ser esclarecido(a) 
sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao 
final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 
pesquisador responsável.  

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguro o 
sigilo sobre sua participação. O objetivo da pesquisa é analisar o mercado de varejo 
farmacêutico e os possíveis elementos geradores de mudanças no segmento de 
micro e pequenas drogarias nos últimos 10 anos na Baixada Santista. Para a 
presente pesquisa não há riscos previsíveis ou possíveis desconfortos para os 
sujeitos selecionados, desta forma também não há previsão de 
indenização/reparação. Assim, asseguro não haver riscos previsíveis ou possíveis 
desconfortos para você participante. Quanto aos benefícios da pesquisa, sua 
participação é importante e fundamental na medida em que poderá ajudar na 
identificação de problemas e assim trazer sugestões de melhorias para o segmento 
farmacêutico de micro e pequenas drogarias.  

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

Título do Projeto: Fatores determinantes da mortalidade no segmento farmacêutico 

de micro e pequenas farmácias da Baixada Santista- sob o olhar dos farmacistas. 

Pesquisador Responsável : Mauricio Ayres Cunha 

Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (13) 8852-5517 

 

 

______________________________________________ 

Mauricio Ayres Cunha 

R.G. 18.063.380 
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ANEXO B - CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 

SUJEITO 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu,________________________________________________________________, 

RG__________________ abaixo assinado, concordo em participar do estudo: 

Fatores determinantes da mortalidade no segmento farmacêutico de micro e 

pequenas farmácias da Baixada Santista- sob o olhar dos farmacistas. Fui 

devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Mauricio Ayres Cunha sobre 

a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

 

,           de                           de             . 

 

_________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE A  - ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA 01 -   

 Foi realizada entrevista na data de 01.08.12, com a drogaria A, fechada 

recentemente, estabelecida na cidade de Guarujá, bairro Vicente de Carvalho, no 

qual foram abordados aspectos da pesquisa do mestrando Mauricio Ayres Cunha. 

 

A primeira pergunta da entrevista aborda se, na visão dos 

proprietários/gestores, os mesmos identificam fatores determinantes da 

mortalidade no segmento farmacêutico das micro e pequenas farmácias na 

região da Baixada Santista, e percebendo, quais fatores podem ser apontados 

como determinantes para a mortalidade das micro e pequenas farmácias na 

baixada Santista. O entrevistado relata conforme a seguir. 

 

Alguns fatores foram determinantes para o fechamento da minha loja, que 

tinha mais de 15 anos de funcionamento na cidade. 

Primeiro, vendia muito fiado, devido a minha loja ser de bairro, o que 

ocasionou um furo muito grande no meu caixa, não tendo mais condições de 

comprar com os melhores descontos, e assim tive que comprar no prazo mais alto 

que encontrei, o que levou a diminuir mais ainda meu lucro. Para amenizar essa 

situação comecei a cobrar os clientes com mais dias de atraso, o que ocasionou que 

muitos pararam de comprar comigo, dando calote e indo para as redes da cidade, 

que dão condições de parcelamento no cartão, entrega em casa, melhores 

descontos que o meu. 

Segundo, abriram diversas lojas de rede ao redor da minha loja, drogaria São 

Paulo, Raia, Drogasil e Poupafarma. Elas oferecem descontos impossíveis para eu 

acompanhar, pois muitas vezes, eles vendiam mais barato do que eu comprava, 

faziam promoções com genéricos,  tipo pague dois leve três. 

Terceiro, com a diminuição das vendas tive que demitir dois funcionários, que 

conheciam bem os clientes, que foram contratados rapidamente pelas redes abertas 

na região, levando boa parte dos clientes da loja. Além disso, não consegui 

organizar minhas duplicatas a pagar, ficando muitos dias sem ter como efetuar os 
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pagamentos, e por isso, fui bloqueado nas compras das distribuidoras. Grande parte 

do  fechamento da minha farmácia acho que foi por falta de administração minha. 

 

A segunda pergunta da entrevista trata se os fatores mencionados 

anteriormente por ela afetavam o seu  estabelecimento. 

 

Todos os fatores que mencionei antes afetaram, tanto que tive que fechar a 

minha loja. 

Em continuação a entrevista tratou do impacto que os fatores 

mencionados ocasionaram a farmácia, sendo fatores inerentes a 

comercialização, rentabilidade ou captação de novos clientes. 

 

No momento do fechamento, não tinha mais quase mercadorias, clientes e 

muito menos lucro para me manter aberto. 

 

Continuando a entrevista foi perguntado à entrevistada, como ela vê o 

futuro das micro e pequenas farmácias em sua região. 

 

A entrevistada respondeu: Se vier mais redes para cá, eu vejo com muita 

dificuldade. Hoje eu tenho 29 anos de farmácia. Ser uma farmácia pequena hoje,  é 

um grande ônus, pois muitas começaram conosco e fecharam, além disso as 

pequenas estão adentrando cada vez mais aos bairros, e as que estão conseguindo 

ficar abertas, estão no limite, e os proprietários estão infelizmente virando 

funcionários.  “È isso.” 

 

Finalizando, na sua opinião o quadro pode ser revertido? Como? 

Particularmente, acho que não tem como reverter a situação, o poder dos 

grandes é muito forte e estão nos sufocando.  É questão de tempo para as 

pequenas fecharem ou se mudarem para outros locais bem mais longe do que estão 

hoje.  
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ENTREVISTA 02  

 

Foi realizada entrevista na data de 01.08.12, com a Drogaria B, estabelecida 

na cidade de Guarujá, bairro Vicente de Carvalho, no qual foram abordados 

aspectos da pesquisa do mestrando Mauricio Ayres Cunha. 

A primeira pergunta da entrevista aborda, se na visão dos 

proprietários/gestores, os mesmos identificam fatores determinantes da 

mortalidade segmento farmacêutico das micro e pequenas farmácias na região 

da Baixada Santista, e percebendo, quais fatores podem ser apontados como 

determinantes para a mortalidade das micro e pequenas farmácias na baixada 

Santista. O entrevistado relata conforme a seguir. 

 

Sim, a entrada das grandes redes, uma entrada muito forte, com descontos 

abusivos, a capacidade de  volume de compras muito grande em comparação junto 

ao nosso, então isso faz que tenham um poder de barganha muito forte, e nós não 

podemos concorrer com eles, e temos que dar um desconto muito grande para nos 

equipararmos com eles, e com isso a nossa rentabilidade diminui muito. 

Outra questão é a exploração das vendas dos medicamentos similares 

explorando como se ele fosse uma alternativa de venda, como se fosse um 

medicamento de referência, e nos farmacistas sabemos que não é. O genérico não 

pode acompanhar isso, o genérico por ser um produto que veio pra comparar, pra 

poder baratear o mercado, e as grandes redes ao invés disso, estão explorando o 

similar, e isso confundiu a mente da população, e usando as estratégias de 

marketing deles, isso agregando aos descontos concedidos tem nos prejudicado 

muito.  

Outro fator que posso apontar é a tributação muito rígida, que aliada a 

necessidade de concorrer no mercado, diminuiu e muito a nossa rentabilidade, e 

com isso acabamos ficando sem capital de giro para suprir as necessidades da loja, 

ficando assim,  nas mãos de alguns distribuidores, e com isso nossa margem diminui 

mais ainda, pois eles acabam diminuindo nosso desconto para a compra dos 

medicamentos. 
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Outro agravante a meu ver, é a entrada da farmácia popular, que apesar de 

vender poucos medicamentos, só os de uso contínuo, levam o nosso cliente para as 

redes que tem convênio para as vendas farmácia popular. 

Posso citar também é a da fiscalização por parte da Anvisa, que nos proíbe 

de vender produtos, que antes chamavam os clientes para dentro de nossa loja, a 

aferição de pressão, aplicação de injeções, furar orelha de crianças/ mulheres, todos 

esses fatores traziam os clientes para dentro das nossa loja, e hoje isso não é mais 

permitido, além da  obrigação de ter dois farmacêuticos na loja, encarecendo assim 

nossa folha de pagamento. 

 

A segunda pergunta da entrevista trata se os fatores mencionados 

anteriormente por ela afetavam o seu  estabelecimento. 

 

O entrevistado respondeu: 

O marketing utilizado pelas grandes redes é muito agressivo, os descontos 

praticados por eles,  a tributação , que cobra os impostos direto na fonte, o final da 

substituição tributária, é a diferença de não podermos comprar por outro estado, isto 

é, nos prejudica muito, pois não podemos gozar dos repasses de ICMS, que essa 

modalidade de tributação oferece, e isso, nos faz elevar os preços praticados, pois 

sem o repasse da tributação, o impacto direto é diretamente no nosso lucro, e não 

no preço de venda dos medicamentos, então a nossa rentabilidade que já não era 

grande caiu ainda mais,  devido aos descontos que temos que equiparar as grandes 

redes, para termos condições de vendas  nos mesmos níveis de preço praticados 

pelas redes. 

 As farmácias populares afetam muito meu estabelecimento, pois estou 

situado em uma avenida que tem muitas redes que dão medicamentos de graça. 

Além da falta de capital de giro para que possa mudar o meu modo de compra de 

medicamentos. 

 

Em continuação à entrevista tratou do impacto que os fatores 

mencionados ocasionaram a farmácia, sendo  fatores inerentes a 

comercialização, rentabilidade ou captação de novos clientes. 

 

O entrevistado respondeu: 
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Acho que os fatores que mencionei afetaram de todas as formas meu 

comércio.  O aumento das grandes redes aliados a tributação,  estão diminuindo o 

ganho da minha farmácia, pois não tenho mais como comprar por outro estado, e  

me beneficiar com o repasse de ICMS, que muitas vezes usei como gordura na 

guerra dos descontos. A fiscalização dificultou a venda de medicamentos que antes 

eram vendidos sem a retenção da receita, como os antibióticos, injeções, furar 

orelhas e por ai vai. Com isso a captação de clientes novos está quase a zero, e a 

evasão dos antigos está muito grande. 

Esses fatores impactam na nossa comercialização, e também na nossa 

rentabilidade, a nossa rentabilidade caiu, e nos precisamos acompanhar as grandes, 

pois senão nosso cliente sai de nossa loja e vai para rede, fazendo com que nossa 

rentabilidade caia, nos deixando cada vez mais no vermelho, cada mês mais 

estamos no vermelho ao tentarmos acompanhar o mercado. 

 

Continuando a entrevista foi perguntado ao entrevistado, como ele vê o 

futuro das micro e pequenas farmácias em sua região. 

  

O entrevistado respondeu:  

 Somente sobreviverão, só sobreviverão as drogarias de bairro, tá, distantes 

das grandes redes, pois quando as grandes redes chegarem aos bairros, o nosso 

segmento estará sacramentado ao fim. As farmácias pequenas estarão 

sacramentadas ao fim, pois não vejo outra alternativa, porque não conseguiremos 

sobreviver quando as redes chegarem aos bairros. 

 

Finalizando, na sua opinião o quadro pode ser revertido? Como? 

Sinceramente acho muito difícil, pois pela própria cultura colocada no 

consumidor, ele entra na farmácia já pedindo desconto, e isso está nos deixando ou 

nas mãos das grandes redes, ou  nas mão da falta de capital de giro. Enquanto tiver 

essa desproporção enorme entre redes e lojas independentes, o caminho só nos 

levará, os  pequenos para o fechamento de nossas lojas. 
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ENTREVISTA 03  

 Foi realizada entrevista na data de 10.10.12, com a drogaria C, estabelecida 

na cidade de Praia Grande, bairro Vila Sônia, no qual foram abordados aspectos da 

pesquisa do mestrando Mauricio Ayres Cunha. 

 

A primeira pergunta da entrevista aborda se, na visão dos 

proprietários/gestores, os mesmos identificam fatores determinantes da 

mortalidade no segmento farmacêutico das micro e pequenas farmácias na 

região da Baixada Santista, e percebendo, quais fatores podem ser apontados 

como determinantes para a mortalidade das micro e pequenas farmácias na 

baixada Santista. O entrevistado relata conforme a seguir. 

 

Boa tarde, inicialmente o que posso dizer é a mal administração por parte das 

pequenas empresas,  e também saber comprar. Pois devemos saber comprar. 

determinar o que comprar na hora da compra. 

Outro fator é em relação à má administração, a falta do dono, o funcionário 

tem que estar presente a todo momento, ele não pode deixar apenas o funcionário 

na loja, o dono tem que estar presente para ver o que está acontecendo, saber 

comprar, comprar com parceria para conseguir descontos em laboratórios,  porque 

sozinho uma pessoa não consegue comprar, tem que se unir, a maioria hoje é tudo 

rede, os focos de compra estão direcionados para  as grandes redes. 

- a Senhora acha que hoje então as grandes redes, são um fator que está 

levando as farmácias a mortalidade. 

Sim não tenho dúvidas disso. As grandes redes, estão atrapalhando as 

pequenas farmácias. As grandes redes tiram o poder de compra por parte dos 

pequenos comerciantes, o poder de descontos, negociações. Com isso, as grandes 

redes tem condições de dar descontos maiores que as pequenas farmácias, pois os 

conseguem através de parcerias, como no meu caso que sou da franquia Farmais, e 

tenho condições de compras para alguns medicamentos que muitos colegas não 

tem. Essas parcerias, fecham medicamentos específicos de diversos laboratórios. 

Outro fator que eu acho que pode vir a atrapalhar é o caso da farmácia 

popular, no meu caso não atrapalha pois eu tenho, mas para as farmácia que não 
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tem, é mais um problemas que eles tem que administrar. Quem não tem se sente 

em desvantagem. 

 

A segunda pergunta da entrevista trata se os fatores mencionados 

anteriormente por ela afetavam o seu  estabelecimento. 

 

Os fatores mencionados acima que afetam a minha loja, mesmo sendo de 

uma franquia, é a expansão das grandes redes de drogarias, Raia, São Paulo, 

Droga Conde, que está se colocando no nosso mercado, com descontos maiores. 

Muitas vezes vendem muitos remédios pelo preço na qual eu pago, então já pensou. 

Esses fatores estão influenciando na rentabilidade das micro e pequenas farmácias. 

 

 

Em continuação a entrevista tratou do impacto que os fatores 

mencionados ocasionaram a farmácia, sendo fatores inerentes a 

comercialização, rentabilidade ou captação de novos clientes. 

 

Afetam na rentabilidade da minha farmácia, pois como disse, muitas vezes as 

redes vendem pelo preço que compro, e com isso muitos clientes vão para o centro 

da cidade, com passagem de ônibus de graça, comprar o medicamento. No meu 

caso, só não é pior porque consegui implantar o programa farmácia popular dentro 

da minha loja, o que ajuda vendendo um pouco mais de perfumaria. 

 

Continuando a entrevista foi perguntado à entrevistada, como ela vê o 

futuro das micro e pequenas farmácias em sua região. 

 

Na minha opinião fica de difícil sobrevivência, ou elas se aliam a uma 

cooperativa, rede, franquia para poder ter poder de compra, ou senão não vai 

conseguir, não consegue. Hoje em dia é muito difícil para o pequeno sobreviver 

nessa concorrência com as grandes do mercado. 

 

 

Finalizando, na sua opinião o quadro pode ser revertido? Como? 
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Difícil, a única saída que vejo, como já falei anteriormente, é a união desses 

pequenos donos de farmácias, para melhorar a compra, mas mesmo assim terão 

que concorrer com as grandes lojas, mais bem centralizadas que eles. 
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ENTREVISTA 04 - 

 Foi realizada entrevista na data de 01.10.12, com a drogaria D, estabelecida 

na cidade de Praia Grande, bairro Balneário Maracanã, no qual foram abordados 

aspectos da pesquisa do mestrando Mauricio Ayres Cunha. 

 

A primeira pergunta da entrevista aborda se, na visão dos 

proprietários/gestores, os mesmos identificam fatores determinantes da 

mortalidade no segmento farmacêutico das micro e pequenas farmácias na 

região da Baixada Santista, e percebendo, quais fatores podem ser apontados 

como determinantes para a mortalidade das micro e pequenas farmácias na 

baixada Santista. O entrevistado relata conforme a seguir. 

 

Boa tarde, primeiro eu posso citar a concentração, monopólio das grandes 

redes, com preços que não tem condições de competir, eles tem poder de compra, 

estão expandindo a área de atuação deles, se concentrando em poucas e grandes 

redes, como Raia, Drogaria São Paulo, Poupafarma que está matando todo mundo. 

Em primeiro lugar é isso aí. 

Também o fato do pequeno proprietário não ter condições de pagar um 

farmacêutico, o preço do aluguel, que onera o negócio, principalmente fora da época 

de temporada, no qual estamos dependentes dela, e que fora desse período, o 

movimento cai mais da metade, isso é, mais de 70%. Isso sem contar se houver 

plantão noturno onera mais ainda, pois não temos condições de pagar dois 

farmacêuticos, quanto mais dois, que a legislação exige nesse caso. 

 

A segunda pergunta da entrevista trata se os fatores mencionados 

anteriormente por ela afetavam o seu  estabelecimento. 

 

Meu grande problema aqui é a competição com as grandes redes, não tem 

como competir, o monopólio total, em todos os segmentos, setores do país, e as 

grandes redes estão vindo para arrebentar os pequenos. Você vê, tem farmácias 

com 30 anos de funcionamento e vem uma poupafarma, uma raia e arrebenta os 

caras. Eu tenho exemplo em  São Paulo, tenho amigos com farmácias na Avenida 

do Cursino, veio a drogaria São Paulo e fechou todas em volta, é que está 
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acontecendo na Praia Grande também. No meu caso ainda não chegaram até mim, 

mas vão chegar. 

Diminui a minha rentabilidade e concentração de clientes, pois tudo gira em 

torno de dinheiro, por dez centavos, o aposentado  pega o ônibus  e vai até o centro 

ou até a Ocian para comprar o medicamento 

 

Em continuação a entrevista tratou do impacto que os fatores 

mencionados ocasionaram a farmácia, sendo fatores inerentes a 

comercialização, rentabilidade ou captação de novos clientes. 

 

Tudo se baseia no dinheiro, por dez centavos os clientes da minha loja, 

pegam o ônibus de graça e vão para o boqueirão e ainda dizem que foram passear, 

aqui a maioria dos clientes são aposentados. Então dessa forma, afeta a minha 

rentabilidade, tenho até medicamentos que vencem na prateleira, o que faz que não 

compre mais,  e assim diminuição do meu lucro. Novos clientes só na temporada, e 

assim mesmo temporários, minha farmácia tem uma flutuação de clientes muito 

grande devido a sazonalidade. 

 

Continuando a entrevista foi perguntado à entrevistada, como ela vê o 

futuro das micro e pequenas farmácias em sua região. 

 

Se for manter essa tendência não terá futuro para ninguém, o futuro será como os 

mercados, todos os pequenos vão quebrar, as grandes redes vão vir e vão fechar as 

portas de todos. Não só isso, vão quebrar os distribuidores também, porque os 

distribuidores vão vender para quem? A Panarello (distribuidora) vai vender para 

quem?. Automaticamente vai afetar as distribuidoras, pois nós sustentamos as 

distribuidoras. 

Finalizando, na sua opinião o quadro pode ser revertido? Como? 

 

 Só havendo uma mudança na lei, impedindo a concentração dessas lojas, se 

o governo também não der incentivo as pequenas, que o governo também não dá. 

Na av. Vicente de Carvalho, não sobrou ninguém.  
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ENTREVISTA 05 -   

 Foi realizada entrevista na data de 01.10.12, com a drogaria E, estabelecida 

na cidade de São Vicente, bairro Nautica, no qual foram abordados aspectos da 

pesquisa do mestrando Mauricio Ayres Cunha. 

 

A primeira pergunta da entrevista aborda se, na visão dos 

proprietários/gestores, os mesmos identificam fatores determinantes da 

mortalidade no segmento farmacêutico das micro e pequenas farmácias na 

região da Baixada Santista, e percebendo, quais fatores podem ser apontados 

como determinantes para a mortalidade das micro e pequenas farmácias na 

baixada Santista. O entrevistado relata conforme a seguir. 

 

Posso citar vários fatores que estão levando as micro e pequenas farmácias a 

fechar na região. 

Primeiro é a falta de funcionários capacitados, pois os funcionários das 

farmácias hoje estão muito ruins, não levando a serio o trabalho, atendendo por 

muitas vezes, muito mal os clientes, mesmo porque os proprietários não 

acompanham muito de perto seus funcionários, pois tem que fazer banco, pagar 

duplicatas, preparar pedidos, deixando por conta dos funcionários o atendimento. 

Segundo são os custos para se administrar uma farmácia. Temos o aluguel, 

que muitas vezes não estão diretamente relacionado ao ponto,  sendo o ponto muito 

ruim e o aluguel muito caro. 

Terceiro, mas acho que é um dos fatores mais importantes é o das grandes 

redes que já estão infestando o centro da cidade, vindo para os centros mais 

afastados, fazendo loucuras em relação aos descontos praticados, um marketing de 

vendas muito forte, como no caso da rede poupafarma na região fazendo 

propaganda com o Pelé, de medicamentos genéricos, entregando em casa, 

parcelando em várias vezes os medicamentos. Outro exemplo é o da Ultrafarma que 

vende por preços impossíveis para os pequenos concorrer, e ainda entrega no 

domicilio do consumidor. Ora, o cara é de São Paulo, entrega na baixada de graça, 

ainda mais barato que a gente, não da pra competir com esse tipo de comércio. Eu 

entendo que ele deve comprar um volume muito maior que o meu, mas tenho cliente 
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de idade da loja que hoje faz lista de compras com as amigas para pedir na 

ultrafarma. 

Outro fator que acredito quer possa afetar, é que agora temos que recolher 

todos os impostos, pois a nota ficou eletrônica, não dando margem a sonegação, 

nem a compra por outro estado, assim não podendo ficar com o repasse de ICMS, 

os 6,82 pra usar no balcão, ou para cobrir as despesas gerais. Aliás comentando a 

tributação lembrei, os donos de farmácias que não souberem comprar hoje em dia 

estão mortos. Não adianta ter tributação, regulamentação, se o dono de farmácia 

comprar errado. Uma vez liguei para o 0800 de uma distribuidora e a mesma no 

inicio da compra perguntou se eu era de rede, pois se fosse de rede o desconto 

comercial seria bem melhor. Sustentamos por muito e muito tempo as distribuidoras 

e esse é o premio que levamos. 

No caso dos pequenos também para quem não tem a farmácia popular está 

ficando difícil, pois ela traz muito clientes para dentro da loja, e apesar de termos 

que nos virar para atender pelo preço que o governo quer, os clientes que vem 

comprar sempre levam um item ou outro de perfumaria, o que nos da uma aliviada. 

Falando disso também, hoje tem a vigilância sanitária que regula tudo, não podemos 

mais aplicar uma injeção, medir uma pressão, que é tudo proibido, e um das 

grandes perdas que tivemos, foi não poder vender mais antibióticos sem receita 

médica. 

Concluindo, redes de farmácias, problemas na administração dos 

funcionários, custos para administrar as farmácias, tributação e farmácia popular, 

estão levando os pequenos a fechar. 

 

 

A segunda pergunta da entrevista trata se os fatores mencionados 

anteriormente por ela afetavam o seu  estabelecimento. 

 

No meu caso o que está afetando mesmo, é a proximidade das redes de 

drogarias. Na minha proximidade tem 4 lojas de rede, entre Raia, São Paulo e 2 

Poupafarmas.  A minha sorte é que minha filha Alessandra, que é a farmacêutica da 

loja, vem da Drogasil e implantou muito do aprendeu por lá, além disso conseguiu 

implantar a farmácia popular, que vem nos ajudando e muito. 
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Em continuação a entrevista tratou do impacto que os fatores 

mencionados ocasionaram a farmácia, sendo fatores inerentes a 

comercialização, rentabilidade ou captação de novos clientes. 

 

Apesar de ter mencionado os fatores acima, o que mais me impactou foi a 

rentabilidade, porque os clientes de farmácia popular, nos produtos que ela atende, 

não me dão lucro, muito pelo contrario, preciso tomar cuidado para não ter prejuízo, 

o que também posso considerar com mudanças na minha forma de comercializar, 

tendo que forçar produtos tipo de perfumaria para continuar no mercado. Na minha 

opinião se a pequena farmácia não trabalhar com toda a família inserida no negócio, 

tem grande chances de ter problemas. 

 

Continuando a entrevista foi perguntado à entrevistada, como ela vê o 

futuro das micro e pequenas farmácias em sua região. 

 

No máximo em dois anos, as farmácias que não venderem seus pontos para 

as redes, como é o pensamento de fazer com a minha, vão literalmente falir, vão à 

falência. Hoje não temos como competir com a potência das grandes redes, e não 

adianta o pequeno tentar manter seu negócio com aferição de pressão,  furar orelha, 

indicar medicamentos, isso não vai mudar nada. 

 

 

Finalizando, na sua opinião o quadro pode ser revertido? Como? 

 

 Para mim esse quadro é irreversível.  Você tem uma experiência de mercado 

grande, diz, quantos dos antigos da nossa região que você conheceu estão abertos? 

só os que tem condições melhores sobreviveram por enquanto, farmácias com mais 

de 20 anos todas fechadas. É difícil viu. 
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ENTREVISTA 06 -   

 Foi realizada entrevista na data de 01.10.12, com a drogaria F, estabelecida 

na cidade de Praia Grande, bairro Cidade Ocian, no qual foram abordados aspectos 

da pesquisa do mestrando Mauricio Ayres Cunha. 

 

A primeira pergunta da entrevista aborda se, na visão dos 

proprietários/gestores, os mesmos identificam fatores determinantes da 

mortalidade no segmento farmacêutico das micro e pequenas farmácias na 

região da Baixada Santista, e percebendo, quais fatores podem ser apontados 

como determinantes para a mortalidade das micro e pequenas farmácias na 

baixada Santista. O entrevistado relata conforme a seguir. 

 

Estou no ramo de farmácia há cinco anos, e como você pode ver estamos 

aumentando a nossa farmácia e reformando (no momento da entrevista, a clientes 

estava em obras de aumento da farmácia), a meu ver não identifico nenhum fator 

que possa levar minha farmácia a morrer. A única coisa que poderia me atrapalhar é 

que a Poupafarma venha para mais perto de mim, eles estão no final da avenida, e 

se vierem para cá talvez me atrapalhe. Fora isso mais nada. 

 

A segunda pergunta da entrevista trata se os fatores mencionados 

anteriormente por ela afetavam o seu  estabelecimento. 

 

Só a parte das redes, se vierem a chegar aqui. 

 

Em continuação a entrevista tratou do impacto que os fatores 

mencionados ocasionaram a farmácia, sendo fatores inerentes a 

comercialização, rentabilidade ou captação de novos clientes. 

 

Se vierem para cá, vão afetar no meu lucro e também na quantidade de 

clientes, pois eles vão comprar lá por causa dos melhores descontos. 
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Continuando a entrevista foi perguntado à entrevistada, como ela vê o 

futuro das micro e pequenas farmácias em sua região. 

 

No meu caso só vejo crescimento. 

 

Finalizando, na sua opinião o quadro pode ser revertido? Como? 

 

Não sei responder essa pergunta. 
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ENTREVISTA 07 

 Foi realizada entrevista na data de 01.10.12, com o Sr. X, ex-proprietário da 

drogaria G, fechada recentemente, estabelecida na cidade de Santos, no qual foram 

abordados aspectos da pesquisa do mestrando Mauricio Ayres Cunha. 

 

A primeira pergunta da entrevista aborda se, na visão dos 

proprietários/gestores, os mesmos identificam fatores determinantes da 

mortalidade no segmento farmacêutico das micro e pequenas farmácias na 

região da Baixada Santista, e percebendo, quais fatores podem ser apontados 

como determinantes para a mortalidade das micro e pequenas farmácias na 

baixada Santista. O entrevistado relata conforme a seguir. 

 

Comecei no ramo de drogarias há mais de 25 anos, como vendedor de 

distribuidora farmacêutica, tendo essa farmácia há mais de 20 anos, juntamente com 

a  A. (Nome da sócia). Nunca vi uma época tão difícil para os pequenos donos de 

farmácias, nem na época da URV, que os medicamentos aumentavam diariamente 

era tão difícil. 

O principal fator que levou minha farmácia a fechar, foi o desentendimento 

com minha sócia, pois não estávamos concordando com o modo de trabalhar, pois 

não queria vender com desconto na média das redes que nos cercam, como 

Drogasil, A Raia, e principalmente a Poupafarma, que com suas promoções de 

compre 2 e leve 3 medicamentos genéricos, acabaram com minha clientela, os 

descontos praticados por eles, não consigo nem se sonegasse os impostos, pois 

muitas vezes o valor de venda deles era o meu bruto. E na minha concepção, ficar 

mais de 12 horas de pé no balcão e não ganhar nada, prefiro montar um bar. 

As redes nos sufocam,  é ingrato, pois vemos muitos de nossos clientes que 

vem aqui medir a pressão, quase que todo dia,  passar com a sacolinha da rede. 

Isso é, quando precisam do serviço vem aqui, mas na hora da compra, se prostituem 

por uma diferença muito pequena de descontos. Fora que agora vão na rede buscar 

o remédio de graça naquela farmácia popular. 

Outro fato que me levou a fechar a farmácia, é  a quantidade de custos que 

nos são colocados, é pagar farmacêutico, que por sua vez não trabalha, isto é, só 

vem assinar e não dá suporte, o aluguel, que nos últimos tempos tem aumentado 
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cada vez mais. No nosso caso não tínhamos balconista pois nos revezávamos, e 

mesmo assim no final do mês, a retirada vinha sendo cada vez menor. Tudo isso 

sem falar nos valores pagos ao contador. 

 

A segunda pergunta da entrevista trata se os fatores mencionados 

anteriormente por ela afetavam o seu  estabelecimento. 

 

Olha Mauricio, no meu caso todos os fatores que coloquei acima afetaram 

para que a farmácia fosse fechada, além disso estava muito cansado do ramo, que é 

muito ingrato, segunda a segunda, de pé, esperando o cliente aparecer, não estava 

agüentando mais. O que falei antes só ajudou para a tomada de decisão de fechar. 

 

Em continuação a entrevista tratou do impacto que os fatores 

mencionados ocasionaram a farmácia, sendo fatores inerentes a 

comercialização, rentabilidade ou captação de novos clientes. 

 

 

 

Continuando a entrevista foi perguntado à entrevistada, como ela vê o 

futuro das micro e pequenas farmácias em sua região. 

 

Falência total das pequenas farmácias. 

 

 

Finalizando, na sua opinião o quadro pode ser revertido? Como? 

 

Da maneira que as grandes redes estão crescendo e nos sufocando, não vejo 

horizonte de reversão. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA GESTÃO DE PESSOAS E ORGANIZAÇÕES 

 

DISSERTAÇÃO:  Fatores determinantes da mortalidade no segmento farmacêutico 

de micro e pequenas farmácias da Baixada Santista- sob o olhar do farmacista. 

MESTRANDO: MAURICIO AYRES CUNHA 

 

SUJEITOS DESTA FASE DA PESQUISA: Proprietários e gerentes de micro e 

pequenas farmácias localizadas na Baixada Santista 

ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES: As respostas desta entrevista são parte de 

um estudo que visa identificar os fatores determinantes da mortalidade no segmento 

farmacêutico focado de micro e pequenas farmácias na região da Baixada Santista. 

A participação do entrevistado é importante e fundamental na medida em que 

poderá ajudar na identificação desses fatores determinantes e apresentar de que 

forma esses elementos contribuíram para as mudanças no segmento farmacêutico. 

Por isso a colaboração do entrevistado e as respostas de forma clara e sincera são 

de extrema importância, já que se trata de um instrumento específico dirigido a sua 

categoria profissional. 

Embora é solicitado ao entrevistado que se identifique, não há obrigatoriedade. 

Independente da identificação ou não, as informações aqui prestadas serão 

utilizadas exclusivamente para os fins do estudo, sem causar embaraços ou 

constrangimentos profissionais à sua pessoa. 

O pesquisador  desde já agradece a colaboração. 
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ROTEIRO DE PERGUNTAS DIRECIONADAS AOS GESTORES  

 

 

1. Qual o seu nome? 

 

 

2. Qual a sua idade? 

 

 

3. Sexo? 

(   ) Feminino   (   ) Masculino 

 

4. Razão Social da Farmácia entrevistada 

 

 

5. Qual o seu cargo? 

 

 

6. Há quanto tempo exerce cargo?  

(   ) MENOS DE 01 ANO           (   ) DE 01 ANO A 02 ANOS 

(   ) DE 02 ANOS A 04 ANOS    (   ) MAIS DE 04 ANOS 

 

7. Qual o seu nível de escolaridade? 

(   ) Médio       (   ) Superior (Graduação) 

(   ) Pós- Graduação (lato sensu)  (   ) Pós-Graduação (Stricto sensu)  

 

8. O(A) Senhor(a) possui formação ou treinamento específico na área em que 

está atuando? 

(   ) SIM        (   ) NÃO 

 

9. Na percepção do Sr.(a), existem fatores determinantes que vem ocasionando 

a mortalidade e mudanças no varejo farmacêutico de micro e pequenas 

farmácias nos últimos ? Se sim,  Quais fatores podem ser citados? 
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10.  Na opinião do Sr(a), quais fatores mencionados anteriormente afetam  seu 

estabelecimento? 

 

11. Esses fatores impactam sua farmácia na comercialização, rentabilidade ou 

captação de novos clientes? 

 

12.  Como o Sr(a) vê o futuro das micro e pequenas farmácias da sua região, com 

a influência desses fatores? 

 

13.  Na sua opinião esse quadro pode ser revertido? como? 

 

 

 

 

 

 


