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Associativismo: uma análise para o varejo farmacêutico 
 

Osvaldo Luis Baptista 
 
 

As Farmácias e Drogarias são o principal canal de distribuição de medicamentos para 
a população Brasileira e nos permitem verificar a importância desse segmento para o país, no 
qual  são movimentados em torno de US$ 8 bilhões anuais, números que colocam o Brasil, no 
cenário mundial, como o 8º mercado de medicamentos do mundo. É necessário destacar que 
cerca de 80% dos negócios do setor referem-se à  venda de 1medicamentos. 

Existe hoje no Brasil, um universo de pouco mais 52.700  farmácias, sendo  5000 
PDVs, pertencentes às grandes redes,e 47.700 independentes (o Brasil é o país com o maior 
número de farmácias em todo o mundo), com uma proporção de 3,34 farmácias para cada  10 
mil habitantes (segundo a OMS - Organização Mundial de Saúde), considerando uma 
população de 170 milhões de habitantes. 

As grandes redes de farmácias  e drogarias  se expandiram, principalmente, a partir da 
informatização dos estoques e dos pontos de venda na década de 80. Com a redução dos 
estoques  e a diminuição do número médio de funcionários por loja, houve a expansão do 
processo de formação de grandes redes. 

No quadro a baixo pode ser visto o ranking das maiores redes, por receita líquida e 
números de unidades, em 2001. 

 
Redes Nº de Unidades US$ Estado 
Drogasil 
Droga Raia 
Pague Menos 
Ravel 
Drogaria Araujo 

126 
93 
89 
76 
67 

242.939 
229.345 
185.987 
173.345 
125.658 

SP 
SP 
CE 
RS 
MG 

Fonte: Balanço anual 2001 – Gazeta Mercantil. 
 
O cenário atual, de maior internacionalização do capital na economia mundial, está 

fazendo com que redes estrangeiras de farmácias invistam no Brasil, ou tenham planos para 
isso, complicando ainda mais a sobrevivência das pequenas unidades das farmácias 
independentes. 

No ano passado, o faturamento dos associados da Abrafarma (Associação Brasileira 
das redes de farmácias) foi de R$ 15 bilhões. Em 2001, o resultado das vendas foi de R$ 2 
bilhões. 

Além das vantagens de compra  que as grandes redes têm junto aos laboratórios e 
distribuidoras e de uma administração  controlada por diversos departamentos (financeiro, 
logística de estoque, recrutamento e marketing), é relevante a vantagem competitiva junto ao 
consumidor final2. 

 
Novas tendências do setor 

 
Oferecendo novos serviços, os estabelecimentos pertencentes a redes estão cada vez 

mais aderindo à prestação de serviços de pagamento de luz, por exemplo, ou até mesmo água, 

                                                 
1 Simões NETO. Guia da Farmácia, 2002. p.64 
2 Paulo Q. MARQUEZ. Guia Farmácia, 2000.p.62 
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telefone e outros, tendo assim mais essa vantagem competitiva que as farmácias 
independentes não têm. 

Os serviços adicionais, na maioria dos casos, incrementa o fluxo de pessoas e, 
conseqüentemente, a receita das farmácias. Segundo donos de farmácias de rede, o serviço 
prestado tem  ganho bastante reduzido, em torno de 0,05 por conta recebida, porém, com o 
aumento da circulação de pessoas, a tendência é que as vendas também aumentem. De acordo 
com pesquisas de mercado, pelo menos 80% das pessoas que vão pagar suas contas acabam 
adquirindo, no mínimo, um produto. Além disso, esse novo serviço agrega um diferencial 
para as farmácias de rede, se comparadas com as farmácias independentes, onde esse serviço 
não é prestado 3. 

A diversificação do mix de produtos também é outra tendência no comércio varejista 
de farmácia, processo este que está sendo impulsionado devido ao pouco tempo disponível 
por parte do consumidor, aliado ao fato de que, cada vez mais, as pessoas estão optando por 
realizar compras de uma só vez, em um único lugar, evitando, assim, aquela sensação de ficar 
procurando o que desaja. 

Diversificar mix  produtos é uma estratégia usada por diferentes segmentos de varejo, 
sendo este recurso utilizado para a captação de novos clientes, aumento  das vendas e, 
também, para  enfrentar a concorrência. 

Para exemplificar, vale a pena citar uma rede que pratica essa estratégia: a Droga 30 
de Americana. Ela vende chinelos de dedo, pizzas, cervejas, desodorantes , entre outros 
produtos, e até mesmo medicamentos. Isto vem justificar a chegada no Brasil de um novo 
segmento de mercado chamado "Drugstore", já é muito comum há anos nos Estados Unidos. 
Alguns especialistas dizem que, num futuro muito próximo, as farmácias estarão vendendo 
até remédios! 

 
Farmácias independentes 

 
As farmácias independentes são aquelas tradicionais, geralmente de um único dono, 

instaladas em bairros, ou até mesmo no centro, e que não se aprofundaram nas novas 
tecnologia da informática, não tendo padrão de estocagem,  linha de comunicação de marca. 
Na maioria das vezes utilizam ainda as cadernetas para marcar os chamados "fiados" e que 
não evoluíram e fazem questão de manter o arcaico ainda presente, num mundo em que 
aquele que não se atualizar estará cometendo erros em doses  homeopáticas até a morte final 
de seu negócio. 

Por outro lado, existem aqueles que estão aprimorando as suas estratégias de mercado 
como uma tentativa  de sobrevivência, através do Associativismo entre si e buscam, com isso,  
reduzir custos, e disputar o mercado de forma mais competitiva com as grandes redes, as 
quais  possuem maior poder de negociação, bem como um poder de compra mais elevado e 
nível de investimento significativos. 

Em 1999, esse segmento representava cerca de 77,1% do faturamento total do setor, 
com um crescimento de 2,4% em relação ao ano  anterior, quando a participação das 
farmácias  independentes alcançou 75,3%. 

Pode-se destacar, quanto ao crescimento das farmácias independentes, o fato de que 
elas vêm adotando um processo de modernização em suas lojas, como a implantação de 
check-out e auto-serviço. Vale ressaltar, também, o fato de que vem aumentando o número de 
unidades localizadas na periferia, região não atendida pelas  grandes redes, mas o fator 
principal são os resultados de uma nova gestão administrativa, que é o Associativismo. 

 
                                                 
3 José Augusto de Cabral BARROS. 1995.p.127 
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Associativismo 
 
Como o foco central do estudo é o Associativismo, é importante compreender seu 

significado, que vem da influência  ou predomínio dos princípios associativos: união, 
sociedade, reunião de pessoas para um fim comum, conjunto definido. Qualquer  iniciativa 
formal, ou até mesmo informal, que reúne um grupo de empresas ou pessoas com o objetivo 
de superar dificuldades e gerar benefícios em nível econômico, social, cultural ou político.4 

O Associativismo surgiu nos Estados Unidos por volta de 1953, através de um órgão 
responsável pelos programas federais (Small Business Administration - (SBA) para a 
administração de pequenos  negócios. Antes disso já existiam as pequenas associações de 
pequenos empresários, que hoje é a maior  associação independente de pequenas empresas, a 
National Federation of Independent Business. 

Atualmente podemos sistematizar o sistema em três pólos. O primeiro é representado 
pelo governo federal e seus órgãos, notadamente a SBA o segundo representado pelo 
Congresso e os políticos ligados ao tema, e terceiro pelas organizações não governamentais. 

A idéia de reunir  as principais lideranças do movimento da pequena empresa é muito 
boa e teve até uma versão similar no Brasil. O problema principal reside no fato de que a 
representatividade do setor fica muito comprometida no Brasil pela falta de entidades 
privadas que cumpram esse papel. O  Associativismo no Brasil é muito baixo e quase 
inexistente no campo especifico da pequena empresa. De qualquer forma,  a iniciativa deve 
ser  levada em frente  pois, além  de tudo, ela incentiva, anda que indiretamente, o surgimento 
desse tipo de iniciativa por parte de empresários de pequenas empresas, mesmo sem 
assessoria por parte de órgãos governamentais. 

Hoje o Sebrae reconhece o trabalho realizado por algumas Associações e até oferece 
alguma ajuda, no que se diz respeito a apoio  para o sucesso da microempresa,  defendendo a 
segmentação das pequenas empresas e anunciando até a articulação junto ao presidente do 
Banco Central, Armíno Fraga , para mudar o tratamento dado pelos Bancos privados ao 
pequeno empresário. 

Seja qual for a Associação, a mesma deve ter uma identidade para se posicionar no 
mercado, ou seja, deve ter uma MARCA, e isto deve estar diretamente ligado a seu segmento 
e o seu conceito deve transmitir,  aos seus clientes e à sociedade,  credibilidade. 

 
Associativismo no Brasil 

 
No Brasil há um novo modelo de gestão estratégia de negócios, que surgiu no 

segmento de varejo farmacêutico  exatamente em 1993, pela iniciativa  de alguns empresários 
de São José do Rio Preto, interior do Estado de São Paulo, onde a Multidrogas deu início às 
suas atividades. Esta marca é uma bandeira forte, bem  posicionada no mercado de varejo 
farmacêutico. 

Associativismo foi a maneira que esses empresários encontraram para continuar no 
mercado e ganhar representatividade perante clientes e fornecedores, uma vez que o grupo 
associado passa a ter o direito de usar uma bandeira única (explorar a marca). Com isso, 
possibilita uma diminuição  de custos nas ações de marketing executadas e o aumento no 
poder de barganha junto aos fornecedores.Outras vantagens são os cursos e  palestras  de 
requalificação  para esse setor.  

Vejamos as vantagens que o Associativismo apresenta para o setor farmacêutico. 
 

 
                                                 
4 Edson TAMASCIA. Guia Farmácia, 2002. p. 68. 



www.giulianimarketing.pro.br                                               Giuliani 
MARKETING 

 
 

 4

Ações associativas 
 
As compras são efetuadas em conjunto, para todas as unidades, diretamente  aos 

fornecedores escolhidos pela associação. A escolha pelo  laboratório ou distribuidora de 
medicamentos parte do gestor de negócios facilitando assim algumas  vantagens, tanto em 
logística, como também no processo de cadastro, porém, o grande diferencial é o desconto em 
reais que é concedido, pois este pode até ser repassado diretamente para o consumidor final. 
Este fato dá a possibilidade de uma farmácia  associada competir de igual para igual  com as 
grandes redes 5.  

 
Aquisição de equipamentos para utilização conjunta 

 
Uma das características do Associativismo é a utilização conjunta de todo o material 

imobilizado dos associados, envolvendo desde geladeira até o veiculo de transporte,  
logisticamente controlado pelo gestor de negócios  que operacionalizar todo o processo. Inclui 
– se aqui também um banco de dados formatado por todas as lojas que compõem a rede. 

 
Centrais de serviços 

 
Como o próprio nome diz, a central de serviços está voltada para a prestação de 

serviços em diversas áreas (financeira, contábil, jurídica, logística, marketing e recursos 
humanos). 

 
Centrais de venda 

 
Na própria associação existe um balcão de anúncios onde o associado tem condições 

de realizar vendas de produtos, ou até mesmo trocas por serviços que aquela unidade tem a 
oferecer, facilitando assim a vida de seus usuários.  

 
Negociação conjunta 

 
A maior vantagem do associativismo são as compras conjuntas, pois o desconto é 

progressivo, ou seja, quanto mais unidades comprarem naquele momento mais desconto a 
unidade vai ter, melhorando, assim, a sua margem de lucro e permitindo-lhes serem mais 
competitivos no mercado, onde podem oferecer desconto para os clientes finais. 

 
Melhoria da qualidade 

 
Outra vantagem do associativismo são os programas de qualidade na prestação de 

serviços oferecidos pela associação, em parceria com o Sebrae, para os quais são contratados 
especialistas para desenvolverem programas específicos nas áreas de  maior  necessidade, 
tanto da própria associação como até mesmo para unidades específicas. Os treinamentos são 
oferecidos na própria associação. 

 
Treinamento 

 
Como em qualquer área específica, aquele que não estiver atualizado não pode se 

comprometer com o bom desempenho da empresa. Todas as áreas devem estar em sintonia  
                                                 
5 FAESP. Federação Paulista das Associações de Farmácias e Drogarias Independentes,2000. p.7. 
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com aquilo que desempenham, portanto as associações têm por obrigação continuar a  tarefa 
de preparar seus colaboradores através de treinamento. Isto está incluído em todas as áreas 
envolvidas: atendimento, farmacologia, aplicação, informática, área financeira, marketing, 
logística  e relacionamento pessoal (técnicas de atendimento ao público). 

 
Ações de marketing 

 
Presença fundamental em todas as áreas de diversos segmentos  o marketing também 

deve estar ativo nesta área, pois é o segmento Farmacológico o que mais investe, refletindo 
assim no varejo farmacêutico. 

Com isso, as Associações criam grandes parcerias de negociação com os laboratórios 
em troca de ações conjuntas nos pontos de venda. Essas parceiras envolvem treinamento  
especifico de lançamento de novos produtos, técnicas de exposição de mercadorias e 
apresentações  farmacológicas, entre outras ações que envolvem diretamente a venda de 
produtos, chamadas de "empurroterapia". 

Podemos citar como ações mais comuns em pontos de venda: panfletos de ofertas, 
planos de incentivos aos balconistas, padrão visual das associações (uniformes, crachás, 
sinalizações de produtos).  

 
Associação do Estado de São Paulo – FAESP 

 
A Federação Paulista das Farmácias e Drogaria Independentes (FAESP), é uma 

entidade que representa oito redes de drogarias  associativistas, presente   em mais de 
duzentos e cinqüenta  municípios do Estado de São Paulo. Isso eqüivale a 85% do território 
paulista, um dos principais mercados de consumo do Brasil. 

A FAESP tem como missão proporcionar aos integrantes do comércio varejista  
farmacêutico do país as condições ideais para o exercício de suas atividades, dando suporte, 
de várias maneiras, aos seus associados. Isso engloba, desde aquisição  de mercadorias ou 
bens, negociando prazos, preços e descontos, até a representação das associadas e afiliadas 
junto aos poderes políticos nacional, estadual e municipal, passando por campanhas 
publicitárias na mídia.  

É importante salientar  que essa Associação é composta por uma diretoria de pessoas 
pertencentes  à federação. As principais conquistas da FAESP estão na profissionalização da 
gestão das redes e no desenvolvimento de novos produtos. Toda associação tem um gestor de 
negócios e este é o responsável por toda a gestão do negócio.  

Hoje a composição da FAESP está compreendida nas principais regiões do Estado de 
São Paulo, evolvendo as seguintes cidades: São Paulo, São José dos Campos, Campinas, 
Bauru, Ribeirão Preto, Marilia, Araraquara, Piracicaba, Descalvado  e Sorocaba. 

Ao analisar o associativismo é importante reforçar que a redução de custo é uma das 
principais causas para uma farmácia independente se associar, pois todos os custos são 
rateados por todos. Outra vantagem é que se ganha na quantidade da compra, seguindo o 
acesso às informações  e novos conhecimentos em todas as áreas da administração. 

Ponto de extrema importância são as novas tecnologias que a associação proporciona: 
programas de controle de dados, automação comercial, relatórios financeiros, controle de 
estoque e curvas de vendas de produtos, melhoria na prestação e serviços e garantia de 
procedência  de produtos não falsificado. Diga-se, de passagem, que o Brasil é o segundo pais 
do mundo em falsificação de  produtos. 

Otimizar custos é outro fator de destaque, principalmente em uma economia onde a 
incerteza dos juros é oscilante. Com o associativismo, o número de farmácias é grande e toda 
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instituição bancaria tem interesse em trabalhar com uma certa facilidade em aprovar  alguum 
tipo de financiamento. 

A associação possui uma central de operações comerciais, que objetiva centralizar 
todas as compras da associação, pois os descontos junto aos laboratórios e distribuidoras são 
progressivos, de acordo com a quantidade  pedida pelos associados. A pratica de negociação é 
basicamente através de parceiras  como forma de troca em publicidade e merchandising. 

O desempenho no sucesso de compras da associação depende muito da fidelidade de 
cada unidade, isso quer dizer que todo associado deve sempre realizar compras, 
independentemente do seu volume, diretamente com  a central e nunca individualmente. 

Podemos citar vários benefícios: 
• apoio ao associado; 
• minimização de custos administrativos e operacionais; 
• assessoria jurídica e contábil; 
• acesso a tecnologia de ponta e informações tecnológicas; 
• preparação para a competitividade de mercado; 
• acesso a novos mercados; 
• melhor qualidade dos produtos e serviços; 
• participação em feiras e eventos; 
• acesso a grandes fornecedores; 
• treinamento e capacitação empresarial; 
• maiores lucros. 

 
Riscos no associativismo 

 
• interesse especulativo sobre o projeto; 
• falta de habilidade para tomar decisões em conjunto; 
• redução do poder de barganha do grupo, comercializando individualmente; 
• manter sócios que não cumpram as normas estabelecidas ou de duvidosa idoneidade 

financeira e ética; 
• vazamento de informações confidenciais ; 
• numero de participantes acima da capacidade de estrutura administrativa; 
• inexistência de regimento interno; 
• operacionalização da C.O.C. por membros da diretoria da associação. 

 
Quanto ao aspecto jurídico é  um tipo de negócio diferente, onde não se pode ter lucro, 

e nem a diretoria pode ser remunerada. Ela é isenta de imposto de renda e não incide sobre 
ICMS e contribuições sociais, sendo classificada como empresa sem fins lucrativos, onde a 
gerência é contratada juntamente com seus funcionários. Toda associação tem um 
departamento jurídico  que está à disposição de qualquer unidade, desde que seja de 
necessidade daquela unidade. 

A associação é constituída por uma assembléia geral, seguida de conselho fiscal, 
conselho consultivo, diretoria (presidente, vice presidente, secretário e tesoureiro), supervisão 
de campo e comunicação e marketing. 

 
Considerações Finais 
 

O estudo mostra que é fundamental para o mercado varejista Farmacêutico repensar 
suas estratégias competitivas do passado e ter perspectiva  para sobreviver em um mercado 
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cada vez mais competitivo 6. A expansão das grandes redes, a chegada de gigantescas redes 
internacionais e a venda de medicamentos via planos de saúde complicam ainda mais os 
pequenos varejistas do segmento de Farmácias, fazendo com que estes necessitem ter uma 
estratégia diferenciada para se tornarem competitivos. Algumas dessas diferenças podem ditar 
o sucesso ou insucesso em determinado mercado. 

Com tudo isso, surge a estratégia de sobrevivência que é o Associativismo, ou  seja, 
criar uma associação que elabore um conjunto de ações competitivas, tais como 
Administração por Alianças, Administração da Tecnologia, Administração da 
Velocidade/Tempo, Micro-Administração Descentralizada, Administração de 
Relacionamentos, Administração Estratégica e Administração da Lucratividade. A Redução 
de Custos, com melhor poder de compra em conjunto, criação de marcas competitivas e 
posicionamento no mercado em que atuam, inclui também o treinamento e os serviços que a 
rede associativista  pode oferecer. 

 
 
 

Questões para refletir: 
 
1. No atual cenário sócio-econômico, apresente quais os pontos positivos para o 

associativismo. 
2. Pode o associativismo ser analisado como estratégia de manutenção ou 

sobrevivência do pequeno varejo farmacêutico? 
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