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RESUMO 

Título: Procedimentos de Investigação sobre as Barreiras de Entrada das Redes de Drogarias 

na Cidade de Volta Redonda/RJ.  

Objetivo do trabalho: Avaliar que ações são tomadas pelas redes de drogarias locais para 

enfrentarem a concorrência das grandes redes de Drogarias Pacheco e Raia.  

Procedimentos/Métodos para a solução do problema: A quantidade de drogarias estudadas 

no município está constituída por 128 estabelecimentos. Para a obtenção dos dados optou-se 

pelo trabalho de campo e levantamento bibliográfico para fundamentar a teoria. Os 

procedimentos para solução do problema foram elucidados através de uma pesquisa 

qualitativa, de caráter observacional, com orientação descritiva, mediante entrevistas semi-

estruturadas com questões em aberto e consentimento dos entrevistados. Foram selecionados 

diretores comerciais, fornecedores, representantes, consultores, entre outros, das maiores 

redes de drogaria locais que atuaram no período da transposição das barreiras de entrada. A 

interpretação do material coletado foi realizada através de análise de conteúdo. A forma da 

coleta de dados e informações veio através da história oral, observação participante e 

levantamento documental.  

Resultados: as drogarias locais aderiram ao conceito das drugstores trazidos pelas redes de 

drogarias nacionais, ampliando o mix de produtos disponíveis e inventando maneiras criativas 

de fidelizar o cliente à rede. Os entrevistados consideraram que o oligopólio do mercado foi 

intencional para a criação das barreiras de entrada, mas sem cartelização evidente de preços.  

Implicações práticas: Os resultados destas implicações no setor moldaram as características 

de atuação e comportamento apenas das redes de drogarias locais pela necessidade de 

adequação a um novo padrão. O mercado farmacêutico regional e nacional cresce anualmente, 

as redes de drogarias expandem suas lojas em forte ritmo, o faturamento anual acompanha a 

evolução, as pequenas drogarias perdem cada vez mais espaço e este cenário carece de 

estudos sobre o fenômeno, o que aumenta a demanda por este tipo de pesquisa. O objetivo é 

preencher essa lacuna que compara diferentes poderes econômicos concorrendo por um 

mesmo mercado, proporcionando com esta pesquisa um maior impacto às estratégias do 

mercado farmacêutico.  

Originalidade e contribuições: Foi verificado que não há artigos semelhantes a este no 

período dos últimos dez anos. A pesquisa encontra-se aderente ao programa das Linhas de 

Atuação Científico-Tecnológica (LACT1) do Mestrado Profissional de Administração e ao 

projeto de pesquisa do Núcleo de Estudos Fronteiriços em Estratégia e Sociedade (NEFES). 

As contribuições trazem discussões sobre as mudanças produzidas de forma induzida pelas 

redes de drogarias entrantes na questão de sobrevivência das redes de drogarias locais em seu 

setor de atuação, resgatando um paradigma na área de estratégias de posicionamento para 

desenvolvimento setorial.  

Produção Técnica/Tecnológica - Desenvolvimento de um framework sobre as boas práticas 

que possibilitem um plano de ação aplicado ao setor farmacêutico de outras cidades, entre 



VIII 
 

concorrentes locais e nacionais, o que é importante para um Mestrado Profissional, como base 

de dados técnico-científica.  

Palavras-chave: barreira de entrada; estratégia; drogaria; oligopólio; custos de transação. 
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ABSTRACT 

Title: Investigation Procedures on the Entry Barriers of Drugstore Chains in the City of Volta 

Redonda/RJ. 

Purpose: To identify what actions are taken by local drugstore chains to face competition 

from big drugstore chains like Pacheco and Raia. 

Procedures/Methods for solving the problem: The number of drugstores studied in this city 

consisted of 128 stores. To achieve the data, fieldwork and bibliographic survey were chosen 

to support the theory. The procedures on solving the problem were elucidated through a 

qualitative, an observational research with descriptive orientation through semi-structured 

interviews, with open questions and legal term of consent from respondents. Former 

commercial directors, suppliers, sales representatives, consultants, among others from the 

largest local drugstore chains who worked at the period of entry barriers had contributed with 

interviews. The interpretation of the material collected was made through content analysis. 

The form of data and information collection were triangulated through oral history, participant 

observation and documentary survey. 

Results: Local drugstores adhered to the concept of drugstores brought by national drugstore 

chains, broadening the mix of products available and inventing creative ways to build 

customer loyalty. Respondents considered that the oligopoly of the market was intentional for 

the creation of entry barriers, but without evident price cartelization. 

Practical Implications: The results of these industry implications shaped the performance 

and behavior characteristics of local drugstore chains by the need to adapt to a new standard. 

The regional and national pharmaceutical market grows annually, drugstore chains expand 

their stores at a rapid pace, annual revenues keep pace, small drugstores are losing more space 

and this scenario lacks studies on the phenomenon, which increases demand for this kind of 

research. The goal is to fill this gap that compares different economic powers competing for 

the same market, providing with this research a greater impact to the strategies of the 

pharmaceutical market. 

Originality and Contributions: It has been found that there are no articles similar to this in 

the last ten years. The research is in line with the Scientific-Technological Lines of Action 

(LACT1) program of the Professional Master of Business Administration and the research 

project of the Center for Border Studies in Strategy and Society (NEFES).. The contributions 

bring discussions about the changes induced by the incoming drugstore chains in the issue of 

surviving a local drugstore chain in their sector, rescuing a paradigm in the area of positioning 

strategies for sectoral development. 

Technical/Technological Production - Development of a framework on good practices to 

enable an action plan applied to the pharmaceutical sector in other cities, between local and 

national competitors, what is important for a Professional Master, as a technical-scientific 

database. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil é o país com o maior número de drogarias no mundo e com maior número de 

drogarias por habitantes no mundo (SEBRAE, 2017; GROLLI et al., 2017), com um índice 

três vezes acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 1,25 

drogarias para cada 10.000 habitantes
1
. A cidade de Volta Redonda/RJ possui um índice de 

concentração de 6,63 drogarias para cada 10.000 habitantes (VEIGAS, 2019; IBGE, 2019), 

índice inclusive superior ao do Brasil
2
, o que tornou o mercado municipal atraente o suficiente 

para receber uma invasão de grandes redes de drogarias nacionais nos últimos 10 anos.  

 O mercado de drogarias no Brasil movimenta R$ 101,8 bilhões e cresce anualmente 

em ritmo constante, a uma taxa anual estimada de 6,5% em 2018
3
, mesmo durante o período 

em que o governo tentou interferir com o programa de drogarias populares, o qual 

disponibilizava medicações com preços módicos, que encerrou suas atividades em 2017 

(CLARK, 2017).  

 Em um cenário onde o mercado farmacêutico cresceu exponencialmente nas últimas 

décadas, a busca das grandes redes de drogarias nacionais pelas suas fatias de mercado 

tornou-se inevitável. Em 2012, três redes de drogarias regionais mantinham a dominação do 

mercado de Volta Redonda/RJ
4
 e criaram um cenário, segundo Kupfer e Hasenclever (2013), 

com elementos ideais para uma potencial construção de uma barreira de entrada, formada para 

ir contra as possíveis drogarias entrantes.  

 Durante o início das redes regionais, com um rápido crescimento, as mesmas se 

colocaram em uma situação de poder perante o mercado com alto crescimento e, segundo 

Porter (2008), criando até então pequenas barreiras de entrada, cenário este que atraiu as 

grandes participantes. Ao mesmo tempo, a autoproteção torna-se perigosa porque a barreira 

de entrada intensifica ainda mais a concorrência, forçando as grandes redes a entrarem com 

um diferencial competitivo, que geralmente se apresenta em forma de preços menores, 

brigando por um mercado que não cresce na mesma proporção do investimento aplicado e 

reduzindo inclusive o tamanho do market share de todos (BESANKO et al., 2012). 

                                                           
1
 Informação disponível em <https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2017/05/entenda-por-que-

o-brasil-tem-uma-overdose-de-farmacias-9786800.html>, publicado em 2017. 
2
 O índice nacional é de 4,19 drogarias registradas para cada 10.000 habitantes, como disponível em 

<http://www.cff.org.br/pagina.php?id=801&titulo=Ind%C3%BAstria+Farmac%C3%AAutica>, publicado em 

2018. 
3
 Informação disponível em <https://guiadafarmacia.com.br/materia/brasil-e-o-sexto-maior-mercado-

farmaceutico-do-mundo/>, publicado em 2018.  
4
 As informações de mercado (market share) disponíveis não são retroativas a 2012, por isso os números não 

foram apresentados.  

https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2017/05/entenda-por-que-o-brasil-tem-uma-overdose-de-farmacias-9786800.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2017/05/entenda-por-que-o-brasil-tem-uma-overdose-de-farmacias-9786800.html
https://guiadafarmacia.com.br/materia/brasil-e-o-sexto-maior-mercado-farmaceutico-do-mundo/
https://guiadafarmacia.com.br/materia/brasil-e-o-sexto-maior-mercado-farmaceutico-do-mundo/
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 As grandes redes regionais criaram como principais barreiras de entrada o ponto 

comercial e o nome que as Drogarias α, β, e γ estabeleceram na cidade de Volta Redonda/RJ. 

Como buscavam demonstrar diferentes comportamentos, essa diferenciação entre elas 

também se tornou um fator gerador de barreira de entrada, pois quem se dispôs a entrar, 

necessitava realizar gastos substanciais além dos previstos, como esforços na venda, para 

tentar reverter a preferência do consumidor por decidir não comprar em uma drogaria já bem 

estabelecida (KUPFER; HASENCLEVER, 2013).  

 O consumo de produtos farmacêuticos não é uma escolha e sim uma necessidade 

básica, portanto o cliente pode escolher em qual lugar ele irá comprar os produtos que precisa, 

utilizando-se de algumas das capacidades descritas na teoria das cinco forças de Porter, como 

o poder de barganha e a capacidade de substituir o serviço quando bem lhe convier 

(PORTER, 1979).  

 A escolha individual do cliente e as informações que ele tem disponíveis para a 

compra são um dos principais fatores para a quebra bem sucedida da barreira de entrada em 

um mercado. Entretanto, pesquisadores como Richard Gilbert (1989) definem que barreiras de 

entrada não são possíveis de serem analisadas sem teorizar sobre o comportamento 

oligopolista e as barreiras de saída existentes. No entanto, pesquisadores como David Kupfer 

e Lia Hasenclever (2013) alertam para o fato de que a existência de diferenciais de custo entre 

as redes já estabelecidas e as entrantes não é uma condição estratégica para se formar 

barreiras de entrada (LUTZ; KEMP; DIJKSTRA, 2010). 

 Uma rede de drogaria de abrangência nacional consegue ter investimentos suficientes 

para suprir as lacunas deixadas pelas redes locais. Os custos de transação são fundamentais 

para avaliação da implantação em um determinado território, por isso sugere-se que a omissão 

de informações de custos e argumentos para não utilização de modelos dentro da literatura 

existente é algo realmente significativo, porque os custos de transação podem ser mais 

importantes do que se pensa e podem ser uma fonte de efeitos mais importantes do que o 

normal (WILSON; GARROD; MUNRO, 2013).  

 O desenvolvimento econômico e social das grandes firmas, tanto no bem-estar social 

como na participação de mercado, não é apenas na aquisição de vantagem competitiva, mas 

também na troca de benefícios à sociedade e à sua sobrevivência (TASCA; NESSI; 

RIGAMONTI, 2017). As drogarias líderes nacionalmente e as líderes regionais demonstram 

em suas homepages a composição organizacional, cultural e social das firmas, afirmando que 

contribuem para o desenvolvimento econômico e social dos seus colaboradores, clientes e das 

áreas de atuação. É importante que as drogarias contribuam, dentro da competitividade de 



3 
 

mercado, com a geração de empregos, de bem-estar social e de impostos para as cidades nas 

quais atuam. Porém, segundo Besanko et al. (2012), quando há dominância de grandes grupos 

brigando pela mesma fatia desse mercado, o mesmo não cresce, causa estagnação econômica 

e traz consequentemente o risco de perder os itens geradores de bem-estar social que afirmam 

prover com seus serviços.  

 Por ter trabalhado durante 16 anos na indústria farmacêutica dentro do Estado do Rio 

de Janeiro, pude realizar uma observação pessoal de todos os acontecimentos no mercado 

farmacêutico municipal, desde o fechamento das primeiras drogarias independentes da cidade 

até a formação definitiva das redes regionais, das fusões para formação das grandes redes 

nacionais e de suas entradas no município de Volta Redonda/RJ. 

 Verificando os dados disponíveis, fica evidente a pouca disposição de estudos sobre o 

tema. Após filtragem adequada, muitos artigos apresentam mais de dez anos de publicação, 

daí surge a importância da atualização que este trabalho gera porque as referências tendem a 

ser antigas, aprimorando a discussão acadêmica do impacto social das alterações dos cenários 

municipais e explorando as abordagens tradicionais da área de estratégia dentro do campo 

farmacêutico após a quebra da barreira de entrada transposta pelas grandes redes dentro da 

cidade de Volta Redonda/RJ. 

 Identificadas as razões pelas quais as barreiras de entrada na cidade criaram um 

mercado diferenciado e atraente, deve-se contribuir para a análise deste fenômeno com a 

importância do avanço do estudo para que possa ser utilizado pelas redes de drogarias locais, 

utilizando como exemplo as implicações que o novo cenário trouxe para os consumidores e a 

sociedade como um todo, visto que a expansão das redes líderes no país é constante. 

 Em relação à entrega tecnológica do estudo, a ideia do procedimento de investigação 

em si reflete um estudo qualitativo com forte aderência à crescente demanda por instalações 

de redes de drogarias em todo o país, assim como apontado pelos dados de ampliação das 

áreas de saúde, apresentando ênfase na dignidade social e na melhora das condições de vida 

que o acesso mais fácil às medicações proporciona. 

 O mercado farmacêutico nacional e regional cresce anualmente, as redes de drogarias 

expandem suas lojas em forte ritmo, o faturamento anual acompanha a evolução, as pequenas 

drogarias perdem cada vez mais espaço e este cenário carece de estudos sobre o fenômeno, o 

que aumenta a demanda por este tipo de pesquisa. O objetivo da pesquisa é preencher essa 

lacuna que compara diferentes poderes econômicos concorrendo por um mesmo mercado, 

proporcionando um maior impacto à área da produção de estratégias do mercado 

farmacêutico.  
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Esta pesquisa tenderá a ser empregada na produção e extensão de outros materiais 

científicos, como uma ampliação da teoria já existente sobre barreiras de entrada e custos de 

transação que tem crescido de forma perceptível nos últimos anos. O estudo foi desenvolvido 

em vários estágios e avaliado em um setor de alta complexidade tecnológica, como a indústria 

farmacêutica (GAVIRA et al., 2007). 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 A maior parte das drogarias do Brasil é composta por estabelecimentos independentes 

e pertencem a não-farmacêuticos, ou seja, a comerciantes (NOVARETTI; AQUINO; 

PISCOPO, 2014). Segundo informações retiradas dos sites das principais redes de drogarias 

da cidade de Volta Redonda/RJ e da visita pessoal para pesquisa à JUCERJA (Junta 

Comercial do Estado do Rio de Janeiro), o mercado composto por redes de drogaria versus 

drogarias independentes na cidade se apresenta de forma inversa à nacional. Na sequência 

está a primeira figura da pesquisa, que faz um comparativo sobre a quantidade de drogarias no 

Brasil e no município. 

Figura 1 - Comparativo de cenários da distribuição dos tipos de drogarias que compõem 

o país e o município 

 

 

Fonte: CFF, 2018; VEIGAS, 2019.  

 

 Como apresentado na Figura 1, o Brasil tem os índices de 72% para drogarias 

independentes, 14% composto por grandes redes e os outros 14% formado por firmas que 

vendem produtos farmacêuticos e medicinais (CFF, 2016). No município de Volta Redonda, o 

cenário é composto por 26% de drogarias independentes, 62% de grandes redes e outros 12% 

formado por firmas que vendem produtos farmacêuticos e medicinais, sendo estas 

representadas por 15 estabelecimentos na cidade (VEIGAS, 2019).  
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 Nos últimos dez anos, ocorreram grandes fusões no mercado farmacêutico, sendo as 

principais: a fusão da Droga Raia com a Drogasil, criando uma força farmacêutica nacional e 

consolidando a liderança; outra fusão de impacto ocorreu com a junção da Drogaria Pacheco à 

Drogaria São Paulo, criando a segunda maior rede de drogarias do país
5
.  

 Na cidade de Volta Redonda/RJ também aconteceram aquisições de redes de drogarias 

com o objetivo de tornarem-se competitivas frente à Droga Raia, campeã no número de lojas 

no país. 

 Antes do surgimento da primeira rede de drogaria no município, havia pequenas 

drogarias na cidade, todas independentes, sendo a maior a Drogaria do Povo, que se situava 

em um ponto estratégico, e a Drogaria Volta Redonda em outro ponto primordial da cidade, 

ambas sendo bastante tradicionais. Ambas as drogarias desapareceram após a consolidação de 

um oligopólio formado pelas redes regionais. As redes de drogarias regionais representam o 

terceiro setor econômico do município, junto às  redes de supermercados, atrás apenas da 

maior empresa siderúrgica da América Latina, a CSN, e dos hospitais particulares 

(CARVALHO, 2017). 

 A cidade tem localização privilegiada no Estado do Rio de Janeiro, boa infraestrutura, 

poucas áreas disponíveis concentradas nas mãos de poucos proprietários e está ampliando 

suas áreas de serviço na saúde (AMARAL et al., 2017). Então, quando as grandes redes 

fazem fusões, já fazem pensando na facilidade em transpor as barreiras de entrada nos 

mercados que já são objetos de seus interesses, passando a dispor de uma fatia de mercado 

previamente ocupada (KUPFER; HASENCLEVER, 2013).  

 Logo após a entrada das grandes redes nacionais na cidade de Volta Redonda/RJ, a 

rede local que detém a liderança começa a se expandir para cidades da microrregião do Vale 

do Paraíba Fluminense, como explicitado na próxima figura, dobrando sua quantidade de 

lojas e criando uma marca subsidiária, a Farma Off, com foco em diferentes classes sociais, 

buscando a retomada de ampliação de mercado fora da cidade natal, com previsão de triplicar 

a quantidade atual de lojas até 2022, migrando para os Estados de São Paulo e Espírito Santo 

(ALVES, 2019).  

 

                                                           
5
 Informação disponível em <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/08/drogaria-sao-paulo-e-

drogarias-pacheco-anunciam-fusao.html>, publicado em 2011. 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/08/drogaria-sao-paulo-e-drogarias-pacheco-anunciam-fusao.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/08/drogaria-sao-paulo-e-drogarias-pacheco-anunciam-fusao.html
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Figura 2 - Mapa de expansão da Drogaria α dentro da microrregião do Vale do Paraíba 

Fluminense após 2012. 

 

Fonte: site da Drogaria α, acesso em 26 maio 2019.  

 

 A Figura 2 apresenta um mapa de expansão territorial da Drogaria α que está em ritmo 

ousado de crescimento para os próximos dois anos. Por enquanto, a expansão se limita ao 

Estado do Rio de Janeiro, com planos de expansão para os demais Estados da região Sudeste. 

A próxima figura é relativa à expansão da Drogaria β.   

  



7 
 

Figura 3 - Mapa de expansão da Drogaria β dentro da microrregião do Vale do Paraíba 

Fluminense e para fora do Estado do Rio de Janeiro após 2012. 

 

Fonte: site da Drogaria β, acesso em 21 setembro 2019.  

 

 Na Figura 3, aparece a expansão territorial da Drogaria β para fora do município de 

Volta Redonda/RJ, demonstrando a busca por domínio de território dentro e fora da cidade de 

forma bem mais capilarizada que a Drogaria α. Coincidentemente, assim que uma Drogaria β 

foi alocada em uma das principais avenidas da cidade do Rio de Janeiro, em 2012, a Drogaria 

Pacheco se instalou definitivamente no município de Volta Redonda/RJ. A expansão da 

Drogaria β para o Estado de São Paulo se deu com a compra da Farmácia Santo Antônio
6
, 

uma rede composta por 10 drogarias espalhadas pelo interior leste do Estado.  

 

1.1.1 Delimitação do Estudo: Regional e Temporal  

 A pesquisa foi limitada à cidade de Volta Redonda/RJ, que possui a maior população 

da microrregião do Vale do Paraíba Fluminense e tem a segunda menor área geográfica entre 

os 14 municípios que pertencem à região (IBGE, 2019). A cidade já foi chamada de 

Pittsburgh brasileira devido a quatro décadas de crescimentos econômicos constantes, pela 

liderança no direcionamento de setores educacionais e médicos e pela similarmente à cidade 

americana, embora em menor escala (CARVALHO, 2017). Neste milênio, a cidade ainda se 

beneficiou com o crescimento do mercado de construção civil, da educação superior e de 

serviços médicos (LIMA, 2013).  

 As drogarias foram limitadas às redes regionais – que se formaram no município de 

Volta Redonda/RJ – e as lojas pertencentes às redes nacionais que estão atuando dentro da 

                                                           
6
 A informação disponível em http://www.guaratem.com.br/hotsite.php?id=178. Acesso em dez 2019.  

http://www.guaratem.com.br/hotsite.php?id=178
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área municipal. Segundo os sites das redes de drogarias envolvidas na pesquisa, o número de 

lojas de redes no município supera em muito a quantidade de lojas independentes. De acordo 

com as informações de Veigas (2019), a rede da Drogaria α tem mais lojas abertas do que o 

total de estabelecimentos independentes em atividade registrados na Junta Comercial do 

Município.  

 Nas demais cidades da microrregião do Vale do Paraíba Fluminense, a proporção da 

quantidade de drogarias independentes é sete vezes maior, chegando ao número de 230 

estabelecimentos contra 120 drogarias que pertencem a redes (DIÁRIO DO VALE, 2017).  

 A delimitação temporal foi fixada entre os anos de 2012 a 2019, período pós-

rompimento das barreiras de entradas, em que as redes regionais se esforçaram com fusões e 

aquisições entre as drogarias da cidade para competir com os entrantes. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 As redes de drogarias originadas na cidade de Volta Redonda/RJ prosperaram e 

dominaram o mercado farmacêutico municipal, criando barreiras de entrada para a forte 

concorrência das redes de drogarias nacionais. A busca das grandes redes de drogarias 

nacionais pelas suas fatias de mercado tornou-se inevitável. Três redes de drogarias regionais 

mantiveram a dominação do mercado de Volta Redonda/RJ e criaram um cenário, segundo 

Kupfer e Hasenclever (2013), com elementos-chave ideais para a construção potencial de 

barreiras de entrada e a verdadeira formação das mesmas contra as grandes redes entrantes. 

No entanto, no ano de 2012, esta barreira foi quebrada. 

 As redes de drogarias líderes no país entraram na cidade e já conquistaram grande 

parte do mercado. Além da guerra pela sua fatia de mercado, outro agravante desta situação, 

segundo Valent, Dornelles, Valent (2014) e Li (2014), é que as grandes redes entrantes 

precisaram de volumosos investimentos para ter êxito em sua entrada, porém o retorno só 

seria obtido em longo prazo. A atratividade de um mercado rentável para poucos começa a se 

tornar uma grande divisão para muitos grupos de um mesmo volume distribuído em vários 

pedaços menores. 

 

 Nas bases de dados do Scopus, Web of Science, Spell e Scielo, não houve retorno 

sequer para uma pesquisa que englobe barreira de entradas com ênfase nas drogarias e/ou suas 

estratégias. Não houve também retorno para artigos que versem sobre a situação financeira de 
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empresas sendo colocadas em risco pela falta de experiência no mercado farmacêutico. Os 

indicadores de mercado apontam para crescimento do setor farmacêutico regional e da área de 

saúde como um todo. Experiências passadas e relacionadas a essas situações devem ser dignas 

de atenção. Com os elementos à vista, a questão de pesquisa se apresenta:  

 

Que ações são tomadas pelas redes locais das Drogarias α e β para enfrentarem a 

concorrência das grandes redes de Drogarias Pacheco e Raia? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

 Avaliar que ações são tomadas pelas redes de drogarias locais para enfrentar a 

concorrência dos grandes grupos.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analisar a frequência histórica e as características da concorrência entre as redes de 

drogarias na cidade; 

 Verificar qual é o custo de transação que uma rede de drogaria nacional precisou 

aplicar no setor; 

 Compreender quais são as implicações para a sociedade que as barreiras de entradas 

trazem aos clientes das drogarias.  

 A partir dos resultados encontrados, propor um framework que sinalize ações que 

podem ser usadas em outras cidades. 

 

1.4 ESCOPO 

 O escopo foi sobre as redes de Drogarias α e β pertencentes ao município de Volta 

Redonda/RJ, por meio da avaliação das ações tomadas pelas redes locais quanto à criação de 

barreiras de entrada para as drogarias nacionais no município e sobre como enfrentaram a 

concorrência das grandes redes Droga Raia e Drogaria Pacheco, verificando se obtiveram 

êxito na manutenção de seus territórios e quais ações poderão ser replicadas por drogarias em 

outras cidades que estejam atravessando a mesma situação através de um produto tecnológico 

apresentado em forma de um framework.  
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 O trabalho foi limitado às quatro redes de drogarias líderes, sendo as duas maiores do 

país e as duas maiores do município que terão os nomes fantasiados, como especificados no 

parágrafo anterior. Foi feita a análise das características da concorrência, seus resultados para 

a sociedade e o mercado farmacêutico, englobando os custos de transação envolvidos e as 

barreiras criadas nesta disputa.  

 Não foi possível analisar dados de market share em dólares e retroativos, porque são 

dados sigilosos e disponíveis apenas para empresas do ramo que adquirem estas planilhas. 

Também não foi possível obter informações de ticket médio porque nem todas as drogarias 

são constituídas por sociedade anônima de capital aberto.  

  

1.5 JUSTIFICATIVA  

 Após consulta ao portal do banco de dados do repositório de teses e dissertações da 

CAPES, foi verificado que não há trabalhos semelhantes a este no período dos últimos dez 

anos, reforçando a originalidade do trabalho. A carência de pesquisas sobre o enfrentamento 

entre drogarias de diferentes poderes econômicos e suas consequências sociais tornam o 

trabalho relevante como contribuição científica. O mercado do varejo farmacêutico cresceu 

9,5% em 2017, com as drogarias menores em batalha contra o crescimento das grandes redes, 

formadas por grandes construções, nas quais os brasileiros buscam mais ofertas e qualidade 

em produtos e serviços (FEBRAFAR, 2018).  

 Em consulta feita às bases de dados científicos das páginas Web of Science, Scopus, 

Spell, Scielo e Google Scholar na internet, não se achou um artigo sequer que apresentasse 

“barreiras+de+entrada” com adição dos termos “(and) estratégia” e “(and) drogaria” nos 

filtros, por isso foi dividida a pesquisa em “barreiras+de+entrada”, seguido de uma segunda 

pesquisa com os termos “estratégia” e um subsequente filtro com o termo “(and) drogaria”. Já 

na busca dos artigos com a palavra-chave “custos+de+transação”, a pesquisa veio sortida com 

o filtro do termo “oligopólio”.  

 Após os resultados, o processo foi repetido com os termos em inglês, respectivamente 

“entry+barrier” com adição dos termos “(and) strategy” e “(and) drugstore” nos filtros, 

dividindo a pesquisa em “entry+barrier”, em sequência uma pesquisa com os termos 

“strategy” e mais um filtro com o termo “(and) drugstore”. Na busca dos artigos com a 

palavra-chave “transaction+cost”, a pesquisa foi refinada com o termo “oligopoly”. Para a 

língua inglesa, apesar da tradução correta para o termo drogaria ser drugstore, o termo 
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composto pharmacy retail também tem o mesmo significado em mercados de primeiro 

mundo que o termo nacional “drogaria” e por este motivo também foi incluído nesta pesquisa. 

Pharmacy retail, ou “varejo farmacêutico”, além de representar a venda de medicamentos, 

também vende mix variado de produtos e serviços, mesmo que ainda apresentem uma 

indefinição de distinção (JAMBULINGHAM; KATHURIA; DOUCETTE, 2005). Outro 

termo, em inglês, que situa o campo da farmácia dentro das drogarias é o pharmacy 

consumer, por tratar especificamente dos usuários que nunca usufruíram dos serviços de 

saúde pública oferecidos pelos farmacêuticos por terem opiniões divergentes sobre a 

capacidade dos farmacêuticos de fazer isso (EADES; FERGUSON; O’CARROLL, 2011).  
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Esta pesquisa é um estudo sobre a prática de criação de barreiras de entrada no 

contexto das redes de drogarias, ambiente no qual os consumidores pretendem encontrar 

benefícios da concorrência de preços entre as lojas e do desenvolvimento de melhores 

serviços e produtos. O objetivo é analisar as fundamentações teóricas no contexto 

interdisciplinar, buscando as temáticas “oligopólio”, “linha porteriana de estratégia”, 

“barreiras de entrada”, “custos de transação” e “estratégias em drogarias”. As barreiras de 

entrada podem se inserir em vários contextos, inclusive no mercado farmacêutico, com as 

atribuições do processo pesando sobre como o dono da drogaria (ou o comprador) atua em 

relação aos preços finais e às disposições de produtos ao cliente. 

 Abaixo segue em sequência a fundamentação teórica, de uma maneira que possibilite 

o entendimento do fluxo de análise da barreira de entrada, da identificação das ações 

estratégicas e da criação de um framework dentro do procedimento metodológico.  

  

2.1 OLIGOPÓLIO 

 O significado comum do termo oligopólio é que se trata de uma forma evoluída de 

monopólio, podendo ser traduzido como uma situação de mercado em que poucas empresas, 

organizações ou governos detêm o controle da oferta de produtos ou serviços e dominam 

grande parcela do mercado (FRIEDMAN, 1982; BULOW; GEANAKOPLOS; 

KLEMPERER, 1985; EATON; GROSSMAN, 1986). 

 Do ponto de vista econômico, o oligopólio é formado quando o domínio é exercido 

por um grupo de empresas que se restringem e agem de acordo com seu poder econômico 

(CARVALHOSA, 2013). As empresas do ramo farmacêutico tradicionalmente se juntam para 

buscar maiores fatias de mercado. Analisando essas fatias, nem sempre quem tem a maior 

parte é detentora do maior poder econômico, porém para ser constatado o oligopólio, é 

necessário que as empresas detenham esse poder pela capacidade de comandar 

unilateralmente o mercado (LIMA; ARAÚJO, 2015).  

 Um resultado importante encontrado em estudos sobre o tema, que inclusive criou um 

novo conceito para as estratégias de mercado, é que as negociações entre as empresas podem 

sim afetar os preços, resultado esse que é de interesse há muito tempo na teoria do oligopólio 



13 
 

entre as firmas, podendo prever as rivalidades a serem encontradas no mercado que se planeja 

entrar (POSTREL, 2018).  

 Existem braços da teoria que levam a outros entendimentos, como no modelo dos 

oligopólios de Cournot, onde os vendedores estabelecem os valores que eles querem negociar, 

entretanto o mercado responde com a demanda necessária e escolhe o preço que se adequa à 

oferta (HENDRICKS; MCAFEE, 2010). Para que isto funcione de forma não prejudicial, é 

necessário que haja um equilíbrio entre as partes. Por isso, a melhor estratégia para as 

empresas que fazem parte de um oligopólio é manter o acordo, conseguindo assim benefícios 

mais atraentes através de preços mais equilibrados (DUARTE; CASTILLO; BARCELO, 

2014).   

 Muitos estudos relevantes demonstram que em mercados homogêneos e de boa 

qualidade, o modelo de Cournot praticamente prediz os acontecimentos (HENDRICKS; 

MCAFEE, 2010). Se uma drogaria independente estudar suas estratégias de ação com o que 

está disponível nas teorias acadêmicas, precisará compilar várias informações de áreas 

diferentes para compreender como se deve fazer uma manutenção de fatia de mercado bem-

sucedida para seu negócio. De acordo com Duarte, Castillo e Barcelo (2014), não é possível 

uma empresa entrar em um mercado oligopolista praticando preços baixos e esperando 

benefícios em longo prazo porque as empresas que compõem o conluio a afrontarão de todas 

as maneiras para defender seu market share e seus benefícios.  

 Se existem dois fornecedores, de grandes marcas, para um mesmo mercado, com 

produtos bem parecidos, é melhor que evitem competição por preços e adotem uma posição 

de apoio ao cliente, de patrocínio, oferecendo pacote de descontos ou cooperações para ser 

beneficiado pela escolha do cliente (PIBOONRUNGROJ; DISNEY, 2015; HOVENKAMP, 

2014). Essa situação é reflexo de um mercado já sob controle fixo de determinadas empresas. 

As empresas que operam como cartéis já tem suas áreas demarcadas, possuem autoridade 

operacional e consolidam-se como oligopolistas, sem comprometer sua longevidade neste 

mercado (SBERNA, 2014).  

 Devido ao oligopólio formado por um grupo de empresas, geralmente as que ficam de 

fora se tornam desamparadas por serem independentes e precisam gerenciar com menos 

recursos os preços mais altos (LARIVIÈRE; HAUSTEIN; MONGEON, 2015). Não há 

compaixão entre pessoas jurídicas, mas há plena concorrência e busca incessante de poder 

econômico. 

 Segundo Meirelles (2010), a concentração que um mercado oligopolista gera está 

diretamente ligada ao que ele mesmo criou e, quanto mais forte for o capital e as ações a 
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serem investidas, maior será a consolidação. Em muitos casos analisados nesta teoria, a 

estrutura criada é proposital e não acontece por acaso. Os casos de oligopólio são separados 

por situações de cumplicidade para prejudicar terceiros, seja de forma tácita ou explícita, 

porque os concorrentes não conseguem ultrapassar tanto um custo marginal constante criado 

quanto uma demanda inelástica criada (FONSECA; NORMANN, 2012).  

  

“A entrada de uma nova empresa no setor (...) pode ser dada através de duas 

estratégias: oferecer o mesmo preço do oligopólio (conluio) ou oferecer um preço 

menor. Na segunda estratégia você pode apresentar duas situações: por um lado, que 

a diminuição do preço seja mínima, para ter um fator diferenciador que permita 

capturar uma parte da demanda sem desencadear uma guerra (equilíbrio), pelo outro, 

que o preço seja baixado de forma radical, desafiando assim o oligopólio e 

assumindo sua racionalidade, o que implica em uma guerra de preços em que a 

maior perda é assumida por eles (competição).” (DUARTE; CASTILLO; 

BARCELO; 2014, p. 130) 

 

 O oligopólio é mais comum do que se imagina e gera uma série de comportamentos de 

práticas restritivas nas empresas como: cartéis, complôs e produção em baixa escala 

(CALDWELL; HOWARD, 2013). Todas essas ações incorrem em riscos para o próprio 

negócio, não só retornos em forma de benefícios. Segundo Valle et al. (2017), se o mercado 

não se abrir para novos entrantes, corre o risco de gerar uma sequência de oligopólios que 

produzirão preços cada vez mais altos.  

 De acordo com Fonseca e Normann (2012), as empresas que interagem dentro de um 

oligopólio, vivem em constante ameaça por sustentarem acordos entre duas ou mais partes 

com o objetivo de prejudicar alguém. Os acordos entre empresas acontecem em todas as 

esferas, nacionais, estaduais e municipais, com características parecidas. Não existe por parte 

da legislação brasileira uma regulamentação sobre o que realmente é um oligopólio e nem 

uma definição legal sobre (LIMA; ARAÚJO, 2015).  

 Segundo Duarte, Castillo e Barcelo (2014, p. 119), “existem casos de empresas que, 

até conhecendo os riscos de desafiar um oligopólio, decidem entrar para participar do 

processo e eles conseguem, finalmente, serem aceitas pela concorrência”. Também existem 

casos em que os poderes de mercado se conflitam de forma interna e externa. Chamado de 

oligopólio bilateral, o poder é exercido tanto pelos compradores quanto pelos fornecedores do 

mercado, diferente do unilateral, onde os vendedores têm mais poder de mercado que os 

compradores (HENDRICKS; MCAFEE, 2010). Para ampliar o entendimento, existe a 

nomenclatura oligopsônio, que descreve “uma situação em que o poder de mercado do 

empregador persiste, apesar da competição com outros empregadores - o número de 

empregadores não precisa ser pequeno” (BHASKAR; MANNING; TO, 2002, p. 156). 
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 As indústrias farmacêuticas mundiais, que controlam os campos de pesquisas, 

caracterizam-se por um oligopólio de desenvolvimento tecnológico (GUIMARÃES, 2018). E 

existem casos de mercados independentes que atuam de forma conjunta para manterem suas 

lideranças de mercado. Como explica Hovenkamp (2012), as empresas podem estar em níveis 

diferentes, cada uma com controle do seu mercado, mas juntas tem poder para formar um 

oligopólio, mesmo porque a maioria dos clientes comprará mais caro de cada uma delas.  

 “A ascensão das empresas nacionais, no entanto, não alterou, em sua perspectiva geral, 

a estrutura do mercado farmacêutico brasileiro, caracterizado como um oligopólio 

diferenciado” (GOMES et al., 2014, p. 102). As empresas da indústria farmacêutica, ou seja, 

dos laboratórios que fabricam os medicamentos, crescem na mesma proporção de 

porcentagem que o número de drogarias em território brasileiro, sendo um dos motivos a 

capacidade de comprar de forma centralizada. A vantagem desse método de compra é o 

aumento da eficiência, mas o oligopólio gerado pelos fornecedores é uma desvantagem por 

gerar uma concorrência desleal (APERTA et al., 2015).  

 

2.2 LINHA PORTERIANA DE ESTRATÉGIA 

 Michael Eugene Porter é professor na Harvard Business School nos Estados Unidos, 

na área de Administração e Economia, autor de diversos livros sobre estratégias de 

competitividade e conhecido por suas teorias em estratégias sociais e de negócios.  

 É necessário ajustar algumas linhas de estratégia e análise ambiental para depois 

justificar o uso e a aplicação de Porter. Vários tipos de estratégias organizacionais já foram 

identificados ao longo dos anos (CHRISMAN; HOFER; BOLTON, 1988), mas as estratégias 

genéricas de Porter continuam sendo as mais utilizadas nos manuais de gerenciamento 

estratégico (DAVID, 2011). A ideia básica é que a estratégia organizacional determine as 

práticas usadas por uma empresa, sendo que os principais gerentes devem trabalhar em 

estreita colaboração com os gerentes de nível inferior para implementar, na prática, as 

estratégias mais consistentes e favoráveis à estratégia organizacional escolhida (PORTER, 

1980).  

 Segundo Porter (1979), a ferramenta de análise das cinco forças tem um conceito 

simples para quem possui uma ampla visão do negócio. Para utilizar essa análise, é preciso 

apontar os fatos que podem influenciar a concorrência atual: poder de barganha dos clientes, 

poder de barganha dos fornecedores, ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos e 

serviços substitutos. Dentre as forças de Porter, a que mais se encaixa na pesquisa é a ameaça 
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de novos entrantes, a ser analisada adiante de forma mais enfática, levando à discussão das 

barreiras de entrada.  

 Faz-se necessário analisar algumas questões, sobre como os gerentes das organizações 

fazem para analisar e entender as forças aplicadas a ambientes diferentes e que impactam nas 

escolhas estratégicas. Para o entendimento da pesquisa, deve se conhecer melhor os termos 

macroambiente e microambiente externos.  

 O macroambiente é a nação, a região, a sociedade e a comunidade dentro da qual a 

organização e seu microambiente se situam. As corporações globais são exemplo de 

organizações que operam em macroambientes, que podem ser analisados pela ferramenta 

PESTAL
7
, na qual se podem inserir os fatores ambiental e legal (TAPPER, 2005).  

 Para analisar o microambiente, continuamos com a série de ferramentas de análise 

altamente conceituadas de Michael Porter. De acordo com Porter (1979), a disputa de posição 

entre os concorrentes atuais representa a disputa pela captação do mesmo tipo de cliente, às 

vezes de forma agressiva, com minimização de lucro, redução de preços, crescimento lento, 

falta de diferenciação de mix de produtos, criação forte de barreiras, diferentes estratégias, 

origens e personalidades
8
.  

 A Visão Baseada em Mercado (VBM), em sua estrutura, tem o papel de melhorar o 

funcionamento e o crescimento sustentável dos mercados, reduzindo as ineficiências, 

promovendo incentivos e aumentando o crescimento econômico (LEVINE, 2002).  

 Dentro da VBM, as redes fornecem os serviços financeiros essenciais - que é uma 

conduta típica -, estimulando compradores, vendedores e o crescimento da estrutura em si 

(BAIN, 1956; LEVINE, 2002). Já as empresas locais, como emergentes que são, precisam 

rever suas normas anteriores e práticas usuais, e necessitam garantir (ou criar) mais recursos, 

melhorando a eficiência e a produtividade, alocando suas necessidades onde for essencial para 

sobreviver à concorrência implementada pelos entrantes (OLIVER, 1992). 

 Já o paradigma econômico da estrutura-conduta-desempenho surgiu junto com os 

componentes que formularam as estratégias da organização industrial (WILLIAMS; SMART, 

1999; VASCONCELOS; CYRINO, 2000) e influenciaram Porter “a estabelecer as premissas 

da escola do posicionamento competitivo e a vantagem competitiva amplamente disseminada 

entre os anos 1980 e 1990” (ABDALLA; OLIVEIRA, 2019, p. 10).  

                                                           
7
 Informação disponível em <https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/organisational-development/pestle-

analysis-factsheet>, acesso em 21 set 2019. O nome do software está apresentado na versão em língua 

portuguesa.  
8
 É o que acontece com a disputa entre as Drogarias α e β.  

https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/organisational-development/pestle-analysis-factsheet
https://www.cipd.co.uk/knowledge/strategy/organisational-development/pestle-analysis-factsheet
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 As empresas que fazem parte de redes têm vantagens sobre seu volume de recursos de 

mercado que vem diretamente de suas matrizes. As alterações que as drogarias locais 

precisaram fazer para se adequar ao novo mercado têm colaborado para o desempenho 

econômico de empresas em crescimento, melhorando seus recursos, mesmo que os valores 

pareçam menos competitivos em mercados maiores, principalmente por serem frágeis quanto 

à concorrência mais pesada das drogarias nacionais, que possuem mais recursos e organização 

oriunda de bons resultados praticados no mercado (KIM, H.; KIM, H.; HOSKISSON, 2010). 

As drogarias locais poderão apresentar grandes perdas de lucro e de market share enquanto 

não adequarem seu desempenho e ajustarem seus recursos (SPENCER, 2008). 

 O poder de barganha com os clientes que, de acordo com Porter (1979), define a sua 

decisão em demandar qualidade nos serviços, jogando os concorrentes uns contra os outros, 

comprando em maior volume, forçando preços mais baixos, os tornam fiéis à drogaria. 

 O poder de barganha dos fornecedores, continuando as descrições de Porter (1979), 

faz com que eles aumentem ou diminuam o preço de acordo com o volume de compra ou 

parceria do cliente, ou se o produto é único, diferenciado, entre outros fatores. Quando este 

cenário apresenta aumento de poder, uma alternativa para as grandes redes de drogarias é 

negociar com as redes regionais, com as drogarias independentes e das periferias (GOMES et 

al., 2014).  

 A ameaça de produtos e serviços substituíveis surge quando as redes de drogaria 

entrantes demonstraram ter maior disponibilidade de serviços e de preços já estabelecidos, 

ganhando novos compradores das drogarias que já obtinham lucros elevados (PORTER, 

1980). 

 Ainda segundo Porter (1979), a ameaça de novos entrantes foi o efeito que as grandes 

drogarias infligiram ao abalar as redes estabelecidas na área, algumas passando por perdas de 

lucros e de clientes antigos. Esses mesmos clientes que migram de uma loja para outra 

também tem a capacidade de alterar o cenário do mercado. Os compradores podem incentivar 

ativamente as novas firmas entrantes, o que reduz as barreiras de entrada, ainda mais se a 

firma entrante for forte e tiver mentalidade homogênea, o que facilitará uma rápida aquisição 

de market share (GRUNDY, 2006).  

  

“Potenciais entrantes são organizações que estão fora do mercado e que, a depender 

da atratividade e das barreiras de entrada, podem ser uma ameaça real a quem está 

dentro delas. As barreiras de entrada podem ser as próprias vantagens competitivas 

obtidas por quem está no mercado e que são difíceis de serem copiadas” 

(CONEJERO; FERREIRA, 2019, p. 26). 
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 Entre várias contribuições de Michael Porter com o próximo tópico (barreiras de 

entrada), em uma delas ele afirmou que as características deste fenômeno variam de acordo 

com os investimentos das empresas, que comumente são de alto volume e risco (CAVE; 

PORTER, 1977).  

 

2.3 BARREIRAS DE ENTRADA 

 A definição de barreira de entrada foi aprimorada como o custo que a firma deve ter 

para entrar em determinado setor, custo esse que não é necessário para firmas já estabelecidas 

(STIGLER, 1968). Joe Bain foi o primeiro a escrever sobre barreira de entrada ao publicar seu 

livro na década de 1950. A teoria avançou a cada década, como demonstrada 

cronologicamente, sendo a segunda definição mais citada de que isto é algo não rentável, 

monopolizador, que estabelece altos custos e impede que a sociedade seja beneficiada 

(FERGUSON, 1974; FISHER, 1979).  

 Já a conclusão de Weiszacker (1980) é um complemento ao livro de Stigler, com a 

sutil adição de que há uma distorção dos recursos a serem aplicados se incluirmos o ponto de 

vista social. Mais definições foram sendo adicionadas à teoria das barreiras de entrada durante 

a década de 80, mas sem tanta repercussão como as citadas anteriormente. Uma das 

definições mais recentes que resume bem a barreira de entrada é o impedimento de se instalar 

uma empresa em um determinado mercado (CARLTON; PERLOFF, 2005). Esta definição foi 

escolhida para ser utilizada nessa dissertação porque, além de ser de uma publicação das mais 

citadas no meio acadêmico, com 3285 citações segundo o Google Scholar, define bem o que 

aconteceu no mercado das redes de drogarias da cidade de Volta Redonda/RJ. 

 Não existe uma definição comumente abraçada sobre barreiras de entrada, como ela 

pode ser medida ou quais são os argumentos de ampla aceitação (KOTSIOS, 2014). Esta 

aparente ausência de consenso de informações torna a investigação do tema mais relevante 

para a comunidade acadêmica. Ainda de acordo com Kotsios (2014), pode se observar que ao 

longo da literatura empírica, alguns autores acabam aceitando algumas fontes e rejeitando 

outras.  

 As teorias sobre barreiras de entrada nos setores econômicos são fartas e confusas 

(MCAFEE; MIALON; WILLIAMS, 2004). Em muitos casos, as definições da teoria 

contradizem-se com frequência e dão margem a interpretações tendenciosas. Existem também 

artigos que abordam as barreiras de entradas menores, naqueles casos onde as empresas 
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aplicam seus ativos em um mercado que só tem uma opção de atuação (BOGNER; 

THOMAS; MCGEE, 1996). 

 Alguns pesquisadores afirmam que o controle de custos só é uma barreira de entrada 

se reduzir o bem-estar da população que utilizará seus serviços (MCAFEE; MIALON; 

WILLIAMS, 2004). Estes autores escreveram um artigo problematizando as barreiras de 

entradas, incluindo uma análise cronológica dos principais autores e novas definições sobre o 

tópico.  

 Ainda segundo McAffe, Mialon e Williams (2004), se houver necessidade de um bom 

capital de entrada e um tempo extenso para conseguir entrar em determinado mercado, já se 

considera a presença de uma barreira de entrada. 

 Mesmo com bastantes artigos que discutem as estratégias realizadas na eficácia das 

barreiras, existem artigos que afirmam não ser possível criar teorias sobre barreiras de entrada 

sem teorizar sobre o comportamento oligopolista e sem analisar as barreiras de saída 

formadas; existem também outros artigos que alertam para o fato de que a existência de 

diferenciais de custo entre as redes já estabelecidas e as entrantes não seja suficiente ou 

determinante para garantir que existe uma barreira de entrada (KUPFER; HASENCLEVER, 

2013).  

 Dando ênfase ao segmento de pesquisadores que confirmam a eficácia das barreiras de 

entrada, o comportamento regional se assemelha à teoria. Durante um longo período, com a 

presença de empresas regionais líderes e lucrativas dominando a área, com baixo estoque e 

lojas grandes, combinando um mínimo de novos acontecimentos, formalizava-se a presença 

de fortes barreiras de entrada (SCHIVARDI; VIVIANO, 2010; BESANKO et al., 2012).  

 Segundo Bain (1956), a dificuldade que os concorrentes têm para transpor as barreiras 

é determinada pelo mercado quando o mesmo apresenta aspectos como: vantagens ao 

estabelecer valores, disponibilidade de mão-de-obra qualificada e capacidade de gerência, 

entre outros fatores. Esta dificuldade de entrada criada pelas redes de drogarias regionais 

apresentou em uma de suas vertentes a compra incessante de lojas, até que em um momento 

uma rede nacional conseguiu entrar.  

 As barreiras de entrada, a linha porteriana que aborda o poder dos compradores e 

fornecedores, as mudanças tecnológicas e os novos concorrentes são alguns dos fatores que 

orientam o crescimento do mercado e afetam positivamente o desempenho do negócio 

(NARVER; SLATER, 1990). Um dos tipos de barreira de entrada descrito na literatura 

assemelha-se à aplicada na região, chamada de Entrada Inibida (deterred entry), onde há um 

bloqueio realizado pela empresa líder da região que faz seu melhor para manter o entrante 



20 
 

fora do circuito, utilizando uma estratégia de bloqueio de entrada, mantendo ou alavancando-

se para lucros substancialmente maiores e dominando o território (SCHIVARDI; VIVIANO, 

2010; BESANKO et al., 2012).  

 Quando existem fortes barreiras de entrada em um mercado fica visível que uma fatia 

desse mercado demonstra o quão poderoso ele é, se há abuso por parte de uma posição 

dominante ou se há casos de monopolização (OECD, 2005). Existe também o planejamento 

estratégico de criação de uma barreira de entrada como parte de um plano de negócio. Essas 

barreiras “habitualmente se constituem de: marca reconhecida, investimentos massivos em 

publicidade e desenvolvimento, proteção da propriedade e do segredo industrial” (TERRIBLI 

FILHO, 2013, p. 879).  

 A empresa líder regional adotou uma postura agressiva como forma de defender sua 

posição, criando (e mantendo) uma barreira de entrada (TORRES; SOUZA, 2010), que 

acabou não sendo proposital. Para entender melhor como esse cenário se formou precisamos 

analisar o seu surgimento e como funcionaram as barreiras de entrada, transformando a 

informação em uma ferramenta útil para focar o processo de alocação, a dinâmica e a 

eficiência (LUTZ; KEMP; DIJKSTRA, 2010; KUPFER; HASENCLEVER, 2013).  

 No caso desta pesquisa, é preciso assimilar que existem muitas variáveis presentes 

neste mercado, como: requisitos de capital, economia de escala, vantagens de custo, 

diferenciação dos produtos, ação estratégica, facilidade em se posicionar, acesso aos canais de 

distribuição, capacidade de controle de preços, margens de lucro, produtividade, publicidade, 

horas trabalhadas, integração das áreas internas, barreiras legais e governamentais, retaliações 

e maior concentração de vendedores e de compradores (SCHIVARDI; VIVIANO, 2010; 

LUTZ; KEMP; DIJKSTRA, 2010; SANTOS; FERREIRA, 2012; GRANT, 2016).  

 Não há consenso se a diferenciação de produtos é um fator determinante para as 

barreiras. Seguindo o raciocínio de Clark e White (2009), o mercado varejista sempre exerce 

certo controle com aplicação efetiva de barreiras de entrada específicas, baseada em serviços 

diferenciados, porém discorda ao afirmar que a diferenciação dos produtos é consenso 

minoritário de que exerça alguma barreira efetiva.  

 Algumas das melhores práticas para obter êxito após a transposição de uma barreira de 

entrada são as disponibilizações de praticidades para os clientes, sem cometer erros ao aplicar 

a estratégia (COLEMAN et al., 2014). Sendo as barreiras de conhecimento geral, fica mais 

fácil conhecer o mercado e obter sucesso na transposição.  

 Em uma competição, a presença da diferenciação de produtos pode implicar a 

existência de barreiras à entrada (KUPFER; HASENCLEVER, 2013). O diferencial das redes 
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nacionais líderes é poder dispor de um grande mix de produtos, diferente de uma rede 

regional, suscitando a ideia de que a medicação será mais barata, o que não é verdade, mas 

funciona. Muitos fatores levam ao impedimento de entrada de novos concorrentes no 

mercado, como: vantagem de custo, diferenciação de produto, negociação exclusiva e 

economia de escala (BAIN, 1956; NURSKI; VERBOVEN, 2015).  

 Setores lucrativos são atrações garantidas para a concorrência externa, mas os setores 

que apresentam rentabilidade alta e empresas já bem estabelecidas, sem concorrência externa 

presente, demonstram uma formação de uma barreira de entrada das mais altas (KOTSIOS, 

2014). Apesar de este autor dar esta definição sobre o tema, posteriormente o mesmo analisa 

as literaturas disponíveis. Segundo Kotsios (2014), a maioria dos artigos aborda métodos de 

categorização, identifica e especifica as barreiras e métodos de diagnóstico e conclui: quanto 

menores os números, mais fácil a transposição da barreira.  

 De acordo com Terribli Filho (2013), a barreira de entrada define o grau de risco do 

mercado e deve ser criada contra a concorrência no caso do surgimento de uma boa ideia, 

analisando sua viabilidade, seu diferencial e o caminho que ela deverá seguir. O mercado 

também possui uma importante variável, que é a renda da população. Se a renda for baixa, 

temos a principal barreira para expansão do mercado farmacêutico brasileiro, além de não 

existir interesse em comercializar produtos de várias marcas, porém a grande vantagem neste 

segmento de baixa renda é que geralmente os produtos mais em conta ficam mais bem 

expostos na prateleira (CAPANEMA; PALMEIRA FILHO, 2006). 

 Um mercado com pequenas barreiras de entrada geralmente é composto por grupos 

específicos de empresas ou indústrias altamente rivais, que produzem baixos lucros e deveria 

abrir suas portas para um entrante que pudesse incrementar o mercado com posições mais 

fortes e lucrativas (PORTER, 1990; LUTZ; KEMP; DIJKSTRA, 2010). Nestes casos onde 

não há muita presença de empresas de fora do mercado, os clientes acabam estabelecendo 

fidelidade às que estão disponíveis nesta região, como nos casos macros de países com 

política comercial de incentivo à indústria nacional.  

 No caso dos medicamentos genéricos, estes sofrem barreiras de entrada de dois lados: 

dos importados e dos produtos inovadores com patentes vigentes, sendo este último a mais 

severa barreira em alguns países (FATOKUN; IBRAHIM; HASSALI, 2013). Os genéricos 

são uma melhor opção para uma empresa que quer adentrar competitivamente um mercado 

que possui barreiras de entrada, porque devido às características populares, as barreiras são 

pequenas (GOMES; PIMENTEL; POUSADA; PIERONI, 2014).   
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 De acordo com Fatokun, Ibrahim e Hassali (2013), existem países com empresas que 

fabricam medicamentos genéricos que são voltadas para exportação, ultrapassando facilmente 

a barreira de entrada em países nos quais o custo para produzir a medicação genérica é alto. 

Quanto mais medicação disponível a custos mais acessíveis para a população, sempre tenderá 

a ser melhor para o mercado. Dessa maneira, quanto mais houver restrição à entrada de 

concorrentes em determinado setor, mesmo que a entrada deles beneficiasse socialmente a 

população, há uma barreira de entrada definida (KOTSIOS, 2014).  

 

“É possível entender as estratégias gerais que as empresas usam para cooperar com 

os concorrentes para compartilhar mercados. Cartéis, preços divulgados, barreiras à 

entrada, produção limitada, patentes, acordos de licenciamento, joint-ventures em 

marketing e produção são todas táticas que as firmas usam para dividir os mercados” 

(FLIGSTEIN, 2001, p. 79). 

  

 Graças a sistemas eficazes de gestão estratégica, mesmo com a entrada bem-sucedida 

de um grande concorrente ocorrida num período maior que cinco anos, pode se considerar 

positiva a avaliação de êxito na criação de vantagem competitiva em um mercado (LUTZ; 

KEMP; DIJKSTRA, 2010; VALENT D.; DORNELLES; VALENT, Z., 2014). Os ataques 

mútuos entre as redes regionais mantém um nível amistoso.  

 Há um debate geral na literatura se a corrupção é um mecanismo que impulsiona ou 

trava as engrenagens do crescimento de uma firma (CAMPOS; EUSTRIN; PROTO, 2010). 

Quando o mercado é cercado de concorrência acostumada a trabalhar de forma ilícita, este 

cenário pode apresentar uma barreira de entrada ainda maior, diminuindo a taxa de expansão 

do mercado (SCHIVARDI; VIVIANO, 2010). 

 De acordo com Campos, Eustrin e Proto (2010), a corrupção é o principal item de 

preocupação e mais difícil de ser transposto quando se trata de barreiras de entrada (acima até 

dos problemas de dívidas, impostos, finanças e regulação estatal) e quando se está envolvido 

por grandes quantias, torna-se praticamente inevitável a manutenção de liderança. Sobre 

grandes quantias, a rede nacional líder já vende hoje no município o mesmo que as duas 

maiores lojas da rede regional mais antiga.  

 As firmas menores não conseguem apresentar um mix forte de produtos, o que 

contribui para elevar a ameaça dos concorrentes entrantes, enquanto devem buscar estratégias 

de liderança, focar num menor custo, buscar maior interação com as distribuidoras e criar 

assim novas barreiras de entrada (CAPANEMA; PALMEIRA FILHO, 2006).  

 Não há comprovação acadêmica de que o marketing de uma empresa que impede a 

entrada de potenciais participantes, mesmo que bem utilizado por seus criadores, possa 
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realmente criar uma barreira de entrada (LUTZ; KEMP; DIJKSTRA, 2010; MATSUI, 2012). 

Ao mesmo tempo o marketing, no intuito de barrar a entrada de lojas na região, tenta fechar as 

portas do seu mercado. O esforço seria mais bem sucedido se, em conjunto com as demais 

áreas, procurassem aumentar o volume e reduzir os preços, o que é uma tática que torna o 

mercado menos atraente para um concorrente (BAIN, 1956). 

 Quando empresas fazem fusões ou aquisições de concorrentes, automaticamente 

facilitam o contorno a eventuais barreiras de entrada adotando uma estratégia em mercados 

que já são objetos de seus interesses, promovendo um crescimento horizontal justamente 

porque passam a serem detentoras de uma fatia de mercado que antes era ocupada por outra 

empresa concorrente (KUPFER; HASENCLEVER, 2013; YUGUE et al., 2010).  

 As grandes empresas não sentem fortes barreiras de entrada, justamente o contrário do 

que acontece com os pequenos concorrentes. De acordo com Bain (1956), estas barreiras 

implantadas pelas firmas menores acabam sendo determinantes no momento do ajuste de 

preços com a concorrência e não o problema gerado pela movimentação de grandes somas de 

capital que as grandes redes precisam fazer como investimento inicial.  

 É evidente que entrada e saída estimulam-se e estão estritamente relacionadas 

(BESANKO et al., 2012; IDE; MONTERO; FIGUEROA, 2016). Existe muita discussão na 

literatura sobre as barreiras de entrada, inclusive relacionada às estratégias, porém com 

carência na área farmacêutica. A discussão sobre estratégia contribui para a definição de 

atratividade do mercado, porém se esse mesmo mercado apresentar barreiras eficazes, ele 

“não é controlado pelo setor e não justifica a aparente complacência do mercado farmacêutico 

de varejo” (CLARK; WHITE, 2009, p. 279).  

 

2.4 CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

 Oliver Williamson é o teórico que mais se aprofundou sobre a economia dos custos de 

transação, com cinco livros e mais de cento e setenta artigos publicados sobre o assunto, 

porém os registros iniciais sobre a teoria foram de Ronald Coase, na década de 30 

(GIBBONS, 2010; TOLEDO; BANDEIRA-DE-MELLO, 2013; AUGUSTO et al., 2013). 

Com amplo lastro científico sobre o tema, a pesquisa nas bases de dados concedeu retornos 

específicos após filtragem adequada para esclarecer as articulações da teoria aqui postas e 

exemplificadas. Entretanto, a teoria dos custos de transação tem maior capacidade de 

conectar-se a outras teorias sobre relações empresariais, mesmo carecendo de uma maior 
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estruturação acadêmica nesta área (BALESTRIN; VERSCHOORE; REYES JUNIOR, 2010; 

TOLEDO; BANDEIRA-DE-MELLO, 2013; AUGUSTO et al., 2013).  

 A teoria dos custos de transação evoluiu nas últimas décadas ao investigar os fatores 

que influenciam as negociações empresariais (MEESE, 2014; AUGUSTO et al., 2013). No 

caso das drogarias regionais aqui pesquisadas, as três líderes são empresas tipicamente 

familiares. Os teóricos sobre o tema parecem ignorar essas empresas familiares, mas os custos 

de transação são completamente factíveis ao caso, com eficácia semelhante e variações em 

sua aplicação (GEDAJLOVIC; CARNEY, 2017).  

 A teoria dos custos de transação tem sido amplamente utilizada nas decisões, 

argumentações, previsões e explicações sobre terceirizações empresariais, mesmo que as 

incertezas presentes no processo diminuam os custos internos e gerem outros custos a serem 

amenizados nas elaborações dos contratos (NELSON; WINTER, 1982; ALAGHEHBAND et 

al., 2011; VILPOUX, 2011). As drogarias, tanto regionais quanto nacionais, por questões 

sanitárias e legais, precisam estar totalmente inseridas no mercado formal. Por isso, os custos 

de transação são mais altos quando há produtos circulando na informalidade do mercado e 

menores em um mercado formal, permitindo inclusive maior estabilidade na produção 

(BÁNKUTI; SOUZA FILHO; BÁNKUTI, 2008; VILPOUX, 2011).  

 Os custos de transação são formados pelo mercado, pelas obrigações entre os atores e 

pela maneira como está organizado o sistema econômico, este que se resume em seu custo de 

operação (BARBOSA, 2019). Segundo Vilpoux (2011), os resultados de pesquisas mostram 

que quem tem os menores custos de transação não são as empresas de melhor desempenho, 

justamente por apresentarem contratos com garantias mais exigentes. E as drogarias que 

apresentam os menores recursos no município, estão fundindo ou sendo adquiridas pelas 

redes.  

 Os arranjos para um posicionamento no mercado, independente de nível municipal, 

estadual ou nacional, tem que ser ajustados de forma a balancear a economia da firma, 

inclusive para além do mercado interno. Se o custo de transação for nulo, não haverá relação 

entre a economia e o controle da propriedade da firma em relação ao mercado, assim como 

mostra a maioria da literatura analisada, que é basicamente focada em casos particulares e 

hipóteses (WILLIAMSON, 1999; MONTEIRO; ZYLBERZSTAJN, 2011).  

 Além dos fatores mencionados acima, outras análises discordantes também nos 

mostram que os custos de transação têm grande importância no volume a ser negociado, a 

decisão por onde se devem alocar os produtos e qual é o seu mercado (GAVAZZA; LIZZERI; 

ROKETSKIY, 2014). A teoria apresenta pesquisadores que seguem em discordância e há 
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ausência de uma definição generalizada. Entre vários problemas da teoria fundamental, um 

deles é obter uma estimativa razoável de transação marginal de custo (KHEMRAJ, 2010).  

 Não existe um conceito comum ou aceito de forma universal para avaliar os custos de 

transação aplicados pelas drogarias dentro do município, portanto, para analisar os custos, é 

necessário levar em consideração algumas variáveis como: negociação, valores monetários, 

tempo de atuação, transportes, relação de confiança, elaboração e cumprimento dos contratos, 

registros formais e custos de oportunidade (BÁNKUTI; SOUZA FILHO; BÁNKUTI, 2008; 

MESQUITA et al., 2013). 

 É interessante recapitularmos a problematização das forças de Porter e as ligações 

entre ambas as teorias, para melhor entendimento dos custos de transação aplicados no setor. 

Entretanto, a teoria dos custos de transação, ao ser vinculada à abordagem do Porter sobre 

criação da cadeia de valor, não foi devidamente explorada, sugerindo que tais conexões não 

criam valor, mas apenas contribuem para a sua criação (TOLEDO; BANDEIRA-DE-

MELLO, 2013).  

 

“A economia dos custos de transação é o meio pelo qual se respira conteúdo 

operacional em governança, implicando o exame da organização econômica através 

da lente do contrato (em vez da lente neoclássica de escolha), tem significância 

comparativa e precisa ser incorporado em um quadro conceitual a partir do qual as 

previsões podem ser derivadas e empiricamente testadas, reconhecendo que se trata 

de um projeto de interdisciplinaridade onde a economia e a teoria da organização (e 

posteriormente aspectos da lei) se juntaram, e introduzindo custos de transação até 

então negligenciados na análise” (WILLIAMSON, 2010).  

 

 Segundo Spiller (2013), são sete os itens que precisam ser levados em consideração 

para se averiguar os custos de transação de uma empresa: tecnologia, demanda, investimentos, 

habilidades, agregação, eficácia e oportunismo. Abordando as oportunidades, as drogarias 

regionais já têm sites de e-commerce bem desenvolvidos, mas não chegam a ser impactantes 

nos números finais de vendas. Um dos motivos é que o ambiente eletrônico ainda causa 

desconfiança por grande parte dos consumidores, que consideram arriscado, complexo, 

imprevisível e incerto, aumentando ainda mais o custo de transação (WU et al., 2014).  

 Os custos de transação são difíceis de serem mensurados por envolverem risco 

externo, pouca racionalidade, negociações constantes, oportunismo, ativos específicos e 

informações desencontradas (PIGATTO et al., 2010; MESQUITA et al., 2013; BARBOSA, 

2019). Diversas abordagens da teoria estão sendo apresentadas aqui justamente por não haver 

um consenso definitivo, sendo necessário aplicar o que for mais adequado a esta pesquisa. 

Considerando-se os laços positivos de custos de transação, para proteção dos direitos de 
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propriedade e econômicos, seja por contratos formais, informais ou incompletos, há sempre 

lastro para a confiança mútua (MONTEIRO; ZYLBERZSTAJN, 2011; AUGUSTO et al., 

2013).  

 Segundo Toledo e Bandeira-de-Mello (2013), as transações de longo prazo são menos 

custosas que as de curto prazo, sendo necessário entender o quanto de valor se perde ao se 

utilizar o recurso de um ativo. A drogaria que souber negociar de maneira menos custosa a 

ampliação do mix de produtos estará estrategicamente em um rumo de maior sucesso. Quando 

há aumento nos custos de transação causado pela variação de bens apresentados, havendo um 

bom desempenho na condução dos serviços, amplia-se também a sua área de atuação 

(PORTER, 1990).  

 De acordo com Hovenkamp (2012, 2014), os custos de transação podem ampliar a 

duração de uma longa liderança de mercado em cartéis poderosos, dando novas formas ao 

mercado, impondo condições não favoráveis ao fornecedor e aos consumidores. E estes custos 

determinam qual potencial a empresa terá para atuar em um mercado específico. Por este 

fator, tem que haver algum custo de transação envolvido na cadeia de suprimentos e, se o 

custo for baixo, é melhor terceirizar; mas se o custo for alto, é melhor realizar as tarefas 

internamente (PIBOONRUNGROJ; DISNEY, 2015).  

 As empresas geralmente agem de acordo com a concorrência, melhorando sua 

eficiência, rearranjando sua empresa, seu poder de mercado com maior segurança e agilidade, 

e minimizando os custos de transação com seus fornecedores (VILPOUX, 2011; 

LAUGESEN; FRANCE, 2014). Mas há uma certa discordância sobre a participação efetiva 

dos custos de transação a serem pesquisados na implantação das redes de drogarias. De 

acordo com Bánkuti, Souza Filho e Bánkuti (2008), Caldwell e Howard (2013), Augusto et al. 

(2013) e Barbosa (2019), os custos de transação não fazem parte do custo para se 

comercializar um bem ou serviço, sendo mais correto apostar nos fatores como sua 

intensidade, incerteza comportamental ou tecnológica e a frequência da transação. 

 A maneira que uma empresa deve se estruturar gerencialmente deve ser em função dos 

custos de transação e do seu ambiente, sendo, portanto, uma extensão de sua própria 

especialização, visando a redução de seus próprios custos (TARZIJÁN, 2013; AUGUSTO et 

al., 2013). Tanto uma drogaria local quanto uma entrante precisa sempre progredir, adequar-

se e moldar-se ao ambiente que a cerca. Os produtos, preços, características, custos de 

transação e suas variações precisam estar de acordo com o movimento da concorrência, assim 

como a evolução tecnológica e as mudanças, gerando ajustes de preços com foco na demanda 

presente (SCHIRALDI, 2011). 
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 A análise de como uma empresa é estruturada gerencialmente demonstra o quanto o 

custo de transação é regulado para que este não aumente, quais são os impactos inerentes dos 

riscos que se assumem e os problemas de sua adaptação (BÁNKUTI; SOUZA FILHO; 

BÁNKUTI, 2008; SPILLER, 2013). Se todo o processo estrutural da empresa está alinhado 

gerencialmente, os setores internos conseguem melhores resultados para o todo, o que é mais 

plausível de acontecer quanto maior for a estrutura da drogaria. Até nas atividades específicas 

de compras, os custos de transação se referem ao que é necessário para efetivá-las (WU et al., 

2014).   

 Segundo Alaghehband et al. (2011) e Vilpoux (2011), ao realizar uma negociação 

incerta e de grande especificidade, o mercado requer que seja feito um processo mais 

minucioso, com maior garantia e contratos bem elaborados. Diminuir os custos de transação 

internos é importante, mesmo que isso cause aumento nos custos externos, como parte de um 

pré-processo de análise gerencial que possa ser trabalhado pela gestão da drogaria, de dentro 

para fora. De acordo com Bánkuti, Souza Filho e Bánkuti (2008) e Toledo e Bandeira-de-

Mello (2013), por mais diferente que seja o mercado, os gestores precisam procurar estruturas 

eficazes que proporcionem redução dos custos de transação, atraindo resultados melhores para 

sua firma. 

 A maneira de gerir uma empresa será mais eficiente se forem combinadas, entre as 

decisões gerenciais, as preocupações com os custos e os cálculos para tomada de decisões 

(ALAGHEHBAND et al., 2011). À medida que o tempo passa e a estrutura das redes cresce, 

maiores são os volumes envolvidos nas negociações. Segundo Bánkuti, Souza Filho e Bánkuti 

(2008), quanto maior for o volume de transações, maior a possibilidade de minimização dos 

custos de transação e de transporte.  

 As ideias que podem surgir de um custo de transação bem aplicado podem direcionar 

os limites da empresa, quem serão seus parceiros de mercado e de negociação, e de como elas 

atuarão no futuro (HOVENKAMP, 2014). Da mesma maneira, se a pressão for externa – 

como o lobby da indústria farmacêutica - o resultado pode vir de fora para dentro da empresa. 

Por isso que quando determinadas empresas forçam contratos que impõem restrições, a 

negociação pode reduzir os custos de transação de forma eficiente, porém sem garantia, o que 

justifica a falta de interesse de algumas empresas em atuar dessa maneira (VILPOUX, 2011; 

MEESE, 2014).  

 Os custos de transação influenciam nas relações de subordinação, de negociação, de 

restrição, de pesquisa e de desenvolvimento das empresas, o que na maioria das vezes é 

benéfico porque reduz os custos de produção e de marketing, crescendo nestas firmas as 
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decisões por realizar fusões e aquisições (YUGUE et al., 2010; HOVENKAMP, 2012; 

BARBOSA, 2019). Toda essa influência pode e deve gerar resultados satisfatórios para as 

redes de drogarias se forem aplicadas da maneira correta. Em muitos casos, os custos de 

transação proporcionam à empresa uma certificação de qualidade do seu material, 

colaborando com a cadeia de suprimentos e com o incentivo à pesquisa (PIBOONRUNGROJ; 

DISNEY, 2015).  

 Buscando esclarecer o conceito, Laugesen e France (2014) exploraram a utilidade de 

usar modelos econômicos para entender a integração para dar devida atenção à saúde, 

colaborando com a teoria do gerenciamento. A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), órgão máximo de regulação sanitária e farmacêutica nacional, não possui 

regulamentação específica ou sequer cita custos de transação relacionados à saúde. Porém, 

investir nessas questões custa muito para uma firma e ainda existem outros custos envolvidos 

para a manutenção de uma empresa, como custos com propaganda, com a força de vendas, 

com recrutamento e custos para enfrentar os líderes concorrentes (BESANKO et al., 2012).  

 De acordo com Wu et al. (2014), vários itens podem afetar os custos de transação em 

uma negociação como: os atributos do produto, a complexidade do mesmo e até os fatores 

pessoais do cliente que irá adquiri-lo. A negociação entre compradores e fornecedores 

geralmente tem, como um dos pontos cruciais de decisão na cadeia, a venda do produto para o 

consumidor final. Porém, precisa ficar claro que não é só observar as decisões gerenciais e 

fiscalizar a cadeia de valores que se entenderá o custo de transação (HENNART, 2010).  

 Quanto maior o custo de transação, menor será a quantidade de clientes conquistados 

(LACITY; WILLCOCKS; KHAN, 2011). Portanto, uma maneira eficaz de atingir os clientes 

pretendidos é deixar o funcionamento da rede mais enxuto. Ao se agrupar as realizações dos 

serviços internos em detrimento de aquisições separadas, reduzem-se de forma significativa 

os custos de transação (WILLCOCKS; OSHRI; HINDLE, 2010).  

 Se os custos de transação forem altos, os fornecedores podem querer regulá-lo por um 

contrato específico completo, inserindo mais cláusulas, impedindo o crescimento de uma 

maneira eficiente e acentuando o oportunismo das partes envolvidas, resultando em preços 

finais mais altos (WILLIAMSON, 1985; BÁNKUTI; SOUZA FILHO; BÁNKUTI, 2008; 

HOVENKAMP, 2014). A literatura, na maioria das vezes, enfatiza casos externos que 

aumentam o custo interno, mas há também estudos que focam mais nos problemas internos, e 

ambos os pontos de vista foram utilizados nesta pesquisa. Por exemplo, reduzindo os custos 

de transação, reduz-se o preço e dificulta-se a entrada de potenciais concorrentes, podendo 
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melhorar a venda de seus produtos para outros clientes, obtendo assim benefícios em maior 

escala (SBERNA, 2014).  

 De acordo com Andrade et al. (2011), a divisão do custo de transação entre períodos é 

interessante porque um fornecedor pode apresentar um processo mais elaborado ou mais 

longo de compra, com mais procedimentos contratuais, um número maior de pessoas 

envolvidas ou departamentos bem avançados, o que elevaria o custo da parte inicial da 

negociação. Ao mesmo tempo, uma menor quantidade de ações pode ser benéfica 

financeiramente para a rede como um todo, desde que se tenha noção das variáveis 

envolvidas. Serve também como técnica para minimização dos custos de transação pela 

facilidade em ajustar-se aos modos de coordenação mais corriqueiros, escolhendo uma forma 

organizacional que melhor convier (BETTINI; OLIVEIRA, 2011; MESQUITA et al., 2013).  

 Parte-se do princípio que o reconhecimento da confiança é o principal item na inter-

relação entre estrutura de governança, na formação de custos com propósitos econômicos e na 

construção organizacional, visto que grande parte do tempo dos compradores é dedicada ao 

relacionamento com fornecedores (ANDRADE et al., 2011; BARBOSA, 2019). E a conquista 

é para ambos os lados, tanto na busca e manutenção do relacionamento do fornecedor com o 

comprador da rede e vice-versa. Nos últimos anos, elevaram-se os custos de transação 

relativos à qualidade de serviço e manutenção de marca, ambos por causa da busca incessante 

por novos clientes, por uma melhor imagem, pela manutenção do quadro de clientes e pela 

competitividade em si (BETTINI; OLIVEIRA, 2011).  

 Existem custos de transação ex ante e ex post
9
, porém dentro desta teoria o foco é no 

ex post sobre custo contratual (WILLIAMSON, 1985, 2000). É grande a abrangência de 

definições da teoria, mas o foco da pesquisa precisa escolher uma definição que já tenha sido 

utilizada pelos pesquisadores. O comportamento dos profissionais durante a evolução da 

firma, o cenário em que se situam, uma estrutura gerencial incentivadora e que minimiza 

oportunismos, beneficia o posicionamento da firma no mercado (HODGSON, 1999; 

BARBOSA, 2019).  

Pontos desocupados perto da Drogaria β eram compra certa para a Drogaria α, 

realizando dispendiosos custos com informantes imobiliários na intenção de inibir o 

crescimento da concorrente e bloquear as entrantes, além dos custos com contratos de 

exclusividade que eram celebrados com determinadas marcas.  

                                                           
9
 Ex ante e ex post são expressões em latim que significam, respectivamente, algo baseado em suposição e algo 

baseado em conhecimento.  
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 Inclusive, a Drogaria β e a Drogaria α usavam, respectivamente, CNPJs registrados no 

Estado de Goiás (ICMS de 16%) e no Estado de São Paulo (ICMS de 18%), pelo benefício da 

diferença percentual entre esses Estados e o Rio de Janeiro (ICMS de 19%). O custo para 

realizar um grande deslocamento de mercadoria em território nacional pode parecer oneroso e 

não valer a pena, mas 3% de diferença no valor do imposto para uma compra de R$ 

1.500.000,00 é um valor extremamente significativo, gerando uma economia para a rede de 

R$ 45.000,00 por compra entregue de caminhão.  

 Muitos autores abordam casos de quebra na confiança após a transação já ter ocorrido 

(ANDRADE et al., 2011). A confiança não é apenas na relação externa, mas também 

acontecem problemas internos causados pela própria incapacidade da rede em lidar com seus 

funcionários. Os problemas de relações trabalhistas no Brasil, a dificuldade de monitorar a 

mão-de-obra e de executar legalmente os contratos, aumentam os custos de transação pela 

ineficiência na integração entre as partes (VILPOUX, 2011).  

   

2.5 ESTRATÉGIA EM DROGARIAS 

 Por serem diferenciadas, as drogarias precisam de maior controle sobre suas despesas 

para manter sua viabilidade de negócio. É necessário então que adotem um plano estratégico 

para redução de despesas, que deverá ser revisto e atualizado, tornando o negócio viável 

economicamente (DRUCKER, 2003).  

 Segundo a ANVISA (2013, p. 1), no Quadro 1 está exposto como as farmácias e as 

drogarias se diferenciam legalmente:  

 

Quadro  1 – Definição oficial de farmácia e drogaria pela ANVISA 

Farmácia Drogaria 

“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”; 

“estabelecimento de dispensação e comércio de 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em 

suas embalagens originais”; 

Fonte: site da ANVISA 

 

 Há um senso comum de que farmácias e drogarias significam a mesma coisa, porém as 

farmácias podem fornecer serviços que as drogarias não podem. O costume em chamar todos 

os estabelecimentos que vendem medicamentos de farmácia vem desde o início do século 
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anterior, quando esses costumavam fazer manipulações de fórmulas, assim como está estrito 

na legislação que denomina a farmácia.  

 Com tantas áreas de atuações possíveis e uma legislação favorável, as estratégias das 

redes de drogarias tornam-se amplas em competitividade. Devido a essa maior facilidade, as 

drogarias entrantes utilizam um conceito de classificação por tipo de estratégia competitiva, 

como mostrado abaixo, posicionando-se dentro do quadrante IV no Quadro 2, em relação às 

prestações de serviço (MEIRELLES, 2010).  

 

Quadro  2 – Matriz de classificação das estratégias competitivas 

 

Fonte: MEIRELLES, D. S. Estratégias competitivas e potencial em serviços: uma proposta de abordagem 

teórica. Administração, Ensino e Pesquisa, v. 11, n. 1, p. 79-100, 2010. 

 

 O que uma drogaria oferece para seus clientes é decidido internamente, e muitos 

farmacêuticos, gestores, gerentes e proprietários parecem não entender que a percepção de 

diferenciação pelo cliente existe sim. Portanto, eles devem conhecer as condições de seus 

negócios e saber que a predileção do cliente dependerá do serviço farmacêutico prestado 

(CLARK; WHITE, 2009; BESANKO et al, 2012; SILVA; SAMPAIO, 2016).  

 De acordo com Torres e Souza (2010), o método utilizado pela indústria farmacêutica 

é o apoio às drogarias com forte foco no mercado, visto que as estratégias das empresas são 
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desenvolvidas de acordo com a análise da concorrência e o pleno conhecimento da 

necessidade dos seus clientes. É importante que a drogaria, como ponto final, procure 

disponibilizar um atendimento capacitado de impacto positivo para o seu cliente. Existem 

poucos estudos, porém de alta qualidade, que reforçam a importância do serviço de 

atendimento clínico para os pacientes (STEMER; LEMMENS-GRUBER, 2011).  

 As redes de drogarias no Brasil são pautadas por uma forte concorrência por 

pertencerem a um mercado com rendimento bastante lucrativo (SILVA; SAMPAIO, 2016; 

CFF, 2010). E muitos outros segmentos de perfumaria querem participação desses lucros que 

as drogarias produzem. O mercado torna-se então turbulento, com presenças de drogarias em 

supermercados, lojas independentes concorrendo com as redes e até lojas de conveniência, 

com vendas de genéricos, similares, medicações fracionadas e importadas (ATKINSON, 

2015).  

 Supermercados que vendem produtos que não são exclusivos de sua área, tais como 

produtos de beleza, medicações para dor de cabeça, para alívio da dor e de lesões esportivas 

também aumentaram seus lucros com a adição de uma drogaria ao estabelecimento 

(HAMILTON, 2009; TELES; BILENKY; REIS, 2010). As drogarias regionais líderes não se 

veem como concorrentes diretos por focarem em públicos diferentes. Muitos supermercados 

que tem drogarias agregadas também são empresas globais e adotam estratégia de treinamento 

no próprio local de trabalho, alinhando-as com a política da empresa, recrutando novos 

talentos para melhorar a comunicação com o cliente e colocando-as em destaque (CAIN; 

PIASCIK, 2015; PEREIRA, 2018). 

 Segundo Soares, Wegner e Dolci (2016), as redes de drogarias não tem noção real dos 

benefícios que as negociações podem trazer, ainda mais porque focam frequentemente em 

ampliação do poder de mercado e esquecem-se dessa parte importante. Mesmo com a 

introdução do estratégico programa Farmácia Popular do Brasil em 2004, como um programa 

de co-pagamento que visava ampliar o acesso a medicamentos essenciais de forma 

descentralizada, sob responsabilidade dos Estados e municípios, as vendas de medicações fora 

do programa nas redes continuaram em crescimento (SANTOS-PINTO; COSTA; OSORIO-

DE-CASTRO, 2011; GOMES, et al., 2014; SILVA et al., 2017; GUIMARÃES, 2018).  

 Quando há o aumento da competitividade dentro do próprio setor, é necessário adotar 

estratégias para ampliar a negociação com os fornecedores e consequentemente os lucros para 

a sua drogaria (SOARES; WEGNER; DOLCI, 2016). A margem de lucro do genérico é 

maior, porém o valor final do produto é menor, então é necessário maior volume de venda 

para que seja lucrativo. 
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 O comércio farmacêutico para as redes mudou muito porque o consumidor quer 

encontrar tudo em um lugar só, como nas drugstores, nas quais os clientes querem entrar e 

comprar seu xampu, anticoncepcional, mamadeira do filho, sabonete, além da medicação que 

está no receituário (TELES; BILENKY; REIS, 2010; GROLLI et al., 2017). Existem também 

os clientes que buscam sua própria educação em relação ao medicamento, por isso é 

importante que as drugstores mantenham ativos seus serviços de farmácia com um 

conhecimento apurado de doenças, prevenção de eventos adversos e resolução de problemas 

apresentados pelos medicamentos (STEMER; LEMMENS-GRUBER, 2011).  

 Quando a drogaria se adequa ao conceito de drugstores, que já é amplamente feito em 

países mais desenvolvidos, ela se adapta estrategicamente ao que o cliente necessita e migra 

para um novo patamar de concorrência (FEBRAFARMA, 2008). Ao ampliar o conceito da 

loja, fica mais fácil ampliar os serviços disponíveis ao cliente. Diversificar o mix de produtos 

torna a procura dos consumidores mais cômoda, assim como a oferta de serviços variados, 

convênios com empresas para desconto em folha e serviços de atendimento 24 horas (SILVA; 

SAMPAIO, 2016). 

 De acordo com Pereira (2018), as grandes redes de drogarias estão conseguindo 

consolidar seu constante aumento no mercado através da negociação entre seus compradores e 

a indústria farmacêutica. O objetivo estratégico de negociação tem que ser claro, sem que haja 

dispersões, para que as consequências sejam relevantes. As redes regionais de drogarias se 

mantém firmes ao concentrar suas atividades, contrapondo-se ao movimento das entrantes, 

visto que as redes de drogarias líderes no país se originam de um mercado bem maior, do 

Estado de São Paulo, de onde migram para consolidar novos mercados (GOMES et al., 2014).  

 Pensando estrategicamente em direcionar a atenção dos seus clientes a determinados 

produtos, muitas empresas apostam em sistemas online de vendas (KLASNJA-MILICEVIC 

et al., 2011) e para uma quantidade maior de produtos vendidos, maior será a oportunidade de 

proporcionar descontos aos clientes, o que é uma prática comum nas drogarias. O conceito 

começou basicamente no Japão, em 1957, com uma drogaria exclusiva de descontos com o 

slogan “bons produtos, baratos e mais baratos” (SRIVASTAVA; MUSHTAQ, 2011).  

 Muitas vezes a automedicação traz graves consequências, como o uso demasiado de 

anti-inflamatórios que eram adquiridos sem prescrição médica (MARIN et al., 2005) e vieram 

a necessitar de receituário controlado a partir de 2010. As principais razões do crescimento 

contínuo das vendas, mesmo após determinação de controle na dispensação de alguns 

medicamentos, são a melhora da renda e o envelhecimento do povo brasileiro (PEREIRA, 

2018).  
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 Geralmente o farmacêutico não tem sua importância reconhecida dentro de uma 

equipe de saúde pela percepção de um papel limitado (SAAR; TREVISAN, 2007). O papel 

deste profissional dentro de uma drogaria é de fundamental importância na prestação de 

assistência à saúde. Outros serviços prestados por eles devem ser: orientação sanitária, noção 

de responsabilidade pública, manutenção dos princípios farmacológicos e acompanhamento 

das diretrizes do SUS (PAIVA; BRANDÃO, 2017).  

 A evolução do farmacêutico deve ser contínua na prática, porque há um rápido 

crescimento de informações tecnológicas, médicas e de cuidados ao paciente (RATKA, 

2012). Funcionários mais bem treinados têm maiores oportunidades de gerar lucro para as 

drogarias. De acordo como Ratka (2012), a importância do bom resultado de um farmacêutico 

vem de um bom modelo de atenção à saúde e do cuidado do profissional com os clientes.  

 O farmacêutico pode e deve orientar o cliente sobre a medicação e, se necessário, 

autorizar a troca do receituário por medicações similares ou genéricas. No entanto, estudos 

internacionais mostram que um serviço clínico de um farmacêutico tem impacto positivo se 

há um eficaz cuidado com o tratamento dos pacientes (STEMER; LEMMENS-GRUBER, 

2010). Além disso, os serviços prestados pela drogaria são benéficos para a segurança do 

paciente, para a redução da mortalidade associada a medicamentos e proporciona um impacto 

global positivo no quesito assistência (BOND; RAEHL, 2008).  

 O serviço que um farmacêutico presta à drogaria também gera lucro para a mesma, o 

que torna essencial que ele conheça as regras de negócio do seu próprio estabelecimento 

(SILVA; SAMPAIO, 2016). Vendem-se menos medicamentos caros, porém a rentabilidade é 

alta: muitas vezes as pequenas drogarias que se situam em bairros periféricos sustentam 

drogarias centrais da rede exatamente por esse motivo. 

 Para o cliente que consome medicamentos, quanto menor é o preço, maior é a 

quantidade passível de venda e consequentemente maior geração de demanda; quanto maior o 

preço, menor a quantidade vendida. À medida que há aumento de preços, o cliente paga a 

mais por cada unidade do bem que ele consome.  

 Através de estratégias de gestão e uso de modelos de administração, a drogaria se 

torna mais apta a produzir resultados positivos, que tornam o empreendimento viável em um 

mercado cada vez mais disputado. (SILVA; SAMPAIO, 2016).  
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 PROCEDIMENTOS TÉCNICOS 

 Esta pesquisa, quanto ao método científico, é de finalidade aplicada porque, de acordo 

com Prodanov e Freitas (2013), objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigida à 

solução de problemas específicos, envolvendo verdades e interesses locais.  

 Quanto à natureza, é observacional, porque é um dos procedimentos mais modernos e 

possibilita o mais elevado grau de precisão nas ciências sociais sobre algo que acontece ou já 

aconteceu (GIL, 2012).  

 Sob o ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa foi qualitativa por ser uma 

pesquisa com dados descritivos, interpretando fenômenos, mantendo contato direto com o 

ambiente, sem manipulação, com trabalho de campo e coletando dados através de entrevistas 

e observações (PRODANOV; FREITAS, 2013).  

 Ainda sobre os procedimentos qualitativos, o objeto a ser pesquisado foi investigado 

de forma crítica e singular, sendo interpretado de maneira significativa e distinta de outros 

métodos (TEIXEIRA, 2003; REYNOLDS; OLSON, 2010). Na análise de abordagem 

qualitativa, a pesquisa contém “um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 

e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis” (MINAYO, 

2001, p. 21). 

 Delineando o procedimento, tem-se como questão de pesquisa “as ações que são 

tomadas pelas redes locais das Drogarias α e β para enfrentarem a concorrência das grandes 

redes de Drogarias Pacheco e Raia”, sendo a população-alvo os habitantes da cidade de Volta 

Redonda/RJ, com as barreiras da entrada figurando como fenômeno de interesse. O plano de 

estudo contou com a amostra pretendida de 78 drogarias no município que pertencem a redes 

de drogarias, dentro do universo de 128 drogarias ativas, com total incluindo das drogarias 

independentes e estabelecimentos que vendem produtos farmacêuticos e medicinais. As 

variáveis pretendidas foram compostas pelo roteiro das entrevistas, de núcleo comum, criado 

para todas as entrevistas semi-estruturadas, que se justifica pela extração de um texto que 

busca compreender o fenômeno com seus atores-chaves.  

 Após a coleta dos dados oriundos dos diretores comerciais, compradores, gerentes, 

representantes e fornecedores das redes de drogarias que atuam no município, realizou-se a 

aferição das informações com base na fundamentação teórica aqui disponibilizada para a 
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conclusão desta pesquisa. Cabe salientar que todos os entrevistados tiveram acesso ao Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), baseado nas diretrizes contidas na resolução 

CNS n.º 466/2012.  

 Visando disponibilizar uma ideia geral bem aproximada sobre o fato, a proposta 

central da pesquisa foi desenvolver, esclarecer conceitos e ideias, formulando problemas mais 

precisos, suscitando possíveis estudos posteriores (GIL, 2012).  

 Quanto aos objetivos, a pesquisa apresentou cunho descritivo, pois envolveu 

observação, registros, análises, coletas de dados, descrição das características dos fenômenos 

e relações entre eles (GIL, 2012; PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 As observações presenciais foram realizadas desde antes do início da quebra das 

barreiras de entrada. Também foi confirmado pessoalmente o registro de todos os pontos de 

vendas ativos das drogarias da cidade de Volta Redonda/RJ. Os dados conjuntos foram 

analisados para responder aos objetivos desta dissertação, destacando as características que 

fizeram da cidade um polo atrativo de grandes redes de drogarias na microrregião do Vale do 

Paraíba Fluminense, relacionando ao impacto social que toda essa transformação gerou ao 

longo dos anos.  

 O levantamento bibliográfico foi realizado a partir de materiais já elaborados, como 

artigos científicos, livros, periódicos, jornais e outros impressos, junto aos levantamentos 

documentais, que são uma fonte rica e estável de dados (GIL, 2002). Em consulta feita às 

bases de dados científicos das páginas Web of Science, Scielo, Spell, Scopus e Google Scholar 

na internet, não se achou um artigo sequer que apresentasse “barreiras+de+entrada” com 

adição dos termos “(and) estratégia” e “(and) drogaria” nos filtros, por isso foi dividida a 

pesquisa em “barreiras+de+entrada”, seguido de uma segunda pesquisa com os termos 

“estratégia” e um sequente filtro com o termo “(and) drogaria”. Já na busca dos artigos com a 

palavra-chave “custos+de+transação”, a pesquisa veio sortida com o filtro do termo “(and) 

oligopólio”, “(or) barreira+de+enrada” ou “(or) estratégia”. 

 Após os resultados, o processo foi repetido com os termos em inglês, respectivamente 

“entry+barrier” com adição dos termos “(and) strategy” e “(and) drugstore” nos filtros, 

dividindo a pesquisa em “entry+barrier”, em sequência uma pesquisa com os termos 

“strategy” e mais um filtro com o termo “(and) drugstore”. Na busca dos artigos com a 

palavra-chave “transaction+cost”, a pesquisa foi refinada com o termo “oligopoly”.  

 Para a língua inglesa, apesar da tradução correta para drogaria ser drugstore, o termo 

pharmacy retail também tem o mesmo significado que o termo nacional “drogaria” e por este 

motivo também foi incluído nesta pesquisa. Pharmacy retail, ou “farmácia de varejo”, além 
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da venda de medicamentos, também vende mix variado de produtos e serviços, mesmo que 

este último ainda apresente uma indefinição de distinção (JAMBULINGHAM; KATHURIA; 

DOUCETTE, 2005).  

 Outro termo, em inglês, que situa o campo da farmácia dentro das drogarias é o 

pharmacy consumer, por tratar especificamente dos usuários que nunca usufruíram dos 

serviços de saúde pública oferecidos pelos farmacêuticos e não espera que seja oferecido por 

terem opiniões divergentes sobre a capacidade dos farmacêuticos de fazer isso (EADES; 

FERGUSON; O’CARROLL, 2011). Este é o típico cliente de drogarias e deve ser incluído 

neste estudo.  

 Conforme bibliometria apresentada no Quadro 3 abaixo, estes foram os resultados das 

pesquisas dentro dos temas do trabalho.  

 

Quadro  3 – Resultados de bibliometria das bases pesquisadas  

 

Fonte: Web of Science, Scopus, Google Scholar, Spell e Scielo. Acesso em 26 set 2019. 

 

 A partir do resultado de pesquisa apresentado no Quadro 3, foram selecionados pelo 

critério de maiores citações os trabalhos que seriam utilizados nesta dissertação. Existem 

artigos com mais de dez anos de publicação que acumulam mais de mil citações, mas o foco 

foi mantido nos artigos mais recentes para a contribuição do avanço acadêmico, estando todos 

os estudos devidamente descritos nas referências bibliográficas. Os outros artigos que não 

foram abordados em sua maioria apresentam definições que não encaixam com a pesquisa. 

Todas as plataformas de base de dados já citadas aqui foram tiveram seus artigos selecionados 

TERMO / BASE DE DADOS Web of Science Scopus Google Scholar Spell Scielo

barreira+de+entrada 1 0 2710 4 17

barreira+de+entrada (and) estratégia 0 0 2270 1 4

barreira+de+entrada (and) drogaria 0 0 19 0 0

barreira+de+entrada (and) estratégia (and) drogaria 0 0 17 0 0

custos+de+transação 0 12 31400 63 23

custos+de+transação (and) oligopólio 0 0 1860 0 0

entry+barrier 906 11261 26600 3 23

entry+barrier (and) strategy 147 3338 19100 0 1

entry+barrier (and) drugstore 0 2 81 0 0

transaction+cost 12747 25784 342000 50 111

transaction+cost (and) oligopoly 32 267 8070 0 0

pharmacy retail 26 1580 1840 0 25

pharmacy consumer 24 3335 581 0 32

TOTAL 13883 45579 436548 121 236
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em relação ao número de citações e, mesmo a maior quantidade de resultados vindo do 

Google Scholar, o Web of Science apresentou mais artigos relevantes que vieram a ser 

aproveitados.  

 Outras co-citações dos artigos analisados e referências bibliográficas dos mesmos 

também foram utilizadas como fontes de pesquisa, entre outros oriundos das orientações dos 

professores da UFF de Volta Redonda, além de consulta a relatórios técnicos vindos do IMS 

Health e da JUCERJA.  

 A IMS Health é uma empresa americana que fornece informações, serviços e 

tecnologia para o setor de saúde. Esta sigla traduzida significa Estatística de Informação 

Médica. É a maior fornecedora de dados de prescrição de médicos dos EUA e 

consequentemente do mundo.  

 Pela familiaridade com a cidade e a conveniência de ter trabalhado nesta, o acesso aos 

dois relatórios que continham informações das Drogarias α, β, Raia e Pacheco da 

microrregião do Vale do Paraíba Fluminense foi obtido com profissionais ativos da indústria 

farmacêutica, sendo ambos os arquivos em formato do programa Microsoft Excel.  

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 O processo de coleta, que é a maneira utilizada para chegar aos dados, teve como 

fontes básicas as entrevistas semi-estruturadas, a observação participante e o levantamento 

documental, desde documentos públicos a midiáticos. As empresas citadas na pesquisa não 

foram analisadas individualmente fora do contexto, mas em suas ações estratégicas tomadas 

ao longo do momento longitudinal em si.  

 Após iniciado o processo de coleta de dados, as informações obtidas das fontes de 

entrevista, observação participante e documentos foram trianguladas para atribuir à pesquisa 

uma metodologia mais apurada, com informações mais ricas, de maior profundidade e 

complexidade (DENZIN; LINCOLN, 2000). O método de triangulação diminui os problemas 

e limitações que um método único apresentaria, tornando a triangulação um método mais 

confiável (MAXWELL, 2012).  

A triangulação metodológica, que foi aplicada nessa pesquisa, usou múltiplos métodos 

de análise, fontes confiáveis e independentes de coleta de dados, captadas em diferentes 

períodos de tempo, como uma maneira de olhar e entender a questão de forma mais completa 

e detalhada, produzindo uma interpretação mais precisa do fenômeno com maior rigor e 

integridade (ABDALLA et al., 2018). 
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3.2.1 Entrevista   

 Uma das fontes de informações mais importantes e fundamentais para o sucesso é a 

entrevista com informantes-chave, que, mesmo sendo considerados apenas relatórios verbais, 

“fornecem ao pesquisador do estudo percepções e interpretações sob um assunto, como 

também podem sugerir fontes nas quais pode-se buscar evidências corroborativas” (YIN, 

2001, p. 112). 

 De acordo com o proposto por Gerhardt e Silveira (2009), as entrevistas semi-

estruturadas devem ser feitas com perguntas abertas e direcionadas, com grau de liberdade e 

adequado clima de estímulo ao envolvimento dos agentes-chave; logicamente, os agentes 

estiveram presentes no período crítico de transição da barreira de entrada.  

 Faz-se necessário reforçar que as entrevistas não constituem a essência de uma 

pesquisa qualitativa pela capacidade do entrevistado de apresentar respostas comuns e 

discursos prontos, com possibilidade da sua versão proporcionar um resultado questionável 

(SILVERMAN, 2010). A dissertação não conta apenas com entrevista, mas com os dados 

sendo utilizados de forma triangulada, com a junção das informações oriundas da observação 

participante e da coleta de dados.  

 As coletas de dados foram realizadas em entrevistas com foco em seis atores-chave 

selecionados por atuarem diretamente com as redes de drogarias regionais durante o período 

da transição das barreiras de entrada no município. O Quadro 4 a seguir descreve em detalhes 

as entrevistas realizadas:  

Quadro  4 - Relação de Entrevistados 

Sigla Organização Cargo Idade Experiência Título 

Entrevistado 1 Drogaria ζ Diretor Comercial 55 46 Mestrando em 

Administração 

Entrevistado 2 Autônomo Consultor  58 21 Técnico, Superior 

Incompleto  

Entrevistado 3 Pfizer Representante 40 17 Graduação em 

Administração 

Entrevistado 4 Neoquímica Fornecedora  42 15 Especialização em 

Marketing 

Entrevistado 5 Drogaria α Relações Públicas 62 31 Graduação em 

Administração 

Entrevistado 6 Drogaria β Gerente Comercial 49 23 Especialização em 

Marketing 

Fonte: dados da pesquisa
10

 

 

                                                           
10

 Devido ao anonimato dos entrevistados e seguindo o TCLE, algumas informações foram omitidas nesta tabela 

de entrevistados. Maiores detalhes podem ser obtidos diretamente com o autor, mediante análise prévia. 
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 Os atores entrevistados foram escolhidos mediante a vivência e proximidade com o 

fenômeno estudado, pelo tempo de experiência de mercado e pela importância do cargo que 

ocupavam na época, para que pudessem apresentar informações de maior relevância. 

Entretanto, não foram entrevistados mais atores-chaves pelo respeito ao critério de saturação, 

que é quando as entrevistas são conduzidas sem que haja o surgimento de novas ideias e que o 

tamanho da amostra já foi suficiente para atingir a saturação de dados (FRANCIS et al., 

2010).  

 A primeira entrevista surgiu de forma natural, já que o entrevistado também estava 

cursando o Mestrado nesta mesma instituição, além do conhecimento e proximidade que já 

haviam devido a acordos comerciais realizados no passado, enquanto o ator em questão 

trabalhava na Drogaria β como diretor comercial. No total, foram realizadas duas entrevistas 

devido à grande quantidade de informações a serem captadas, ambas com gravação da voz e 

com vários momentos em que a conversa informal não pôde ser gravada devido à solicitação 

do mesmo.   

 Este primeiro entrevistado sugeriu o mesmo que o “Entrevistado 2”, que os 

proprietários das Drogarias α e β fossem contatados para que pudessem esclarecer 

determinados pontos do fenômeno, porém não houve êxito nas tentativas de entrevistá-los, 

sendo que houveram tentativas de contato direto na matriz da Drogaria β e que não foi 

possível nem uma aproximação facilitada pelos colegas de trabalho.  

 As entrevistas sequentes surgiram por sugestão e concordância dos Entrevistados 1 e 2 

dentre uma lista de aproximadamente 12 pessoas relevantes para o mercado farmacêutico do 

município durante o período temporal estudado, por apresentarem, em ordem de importância, 

maior tempo de experiência de mercado, vivência mais próxima das drogarias regionais 

líderes e por serem profissionais de notório reconhecimento por seus trabalhos.  

 Houve uma negativa de divulgação da entrevista por parte de um ex-diretor comercial 

da Drogaria α, um dos que mais apresentou informações relevantes sobre os bastidores 

comerciais do período estudado. Posteriormente à entrevista, arrependeu-se de passar 

informações que julgava não ter autorização para divulgar nem queria sofrer qualquer tipo de 

represália pela drogaria da qual hoje também ocupa cargo de diretoria. Esta seria a sétima 

entrevista, porém não contou para este trabalho.  

 Todas as entrevistas foram gravadas em áudio com autorização formal por escrito e, 

dentre as 7 pessoas entrevistadas, 6 fizeram parte final desta pesquisa, com um total de quase 

2 horas de áudio, transcritas integralmente em um documento de 23 páginas. Em alguns casos, 

quando o entrevistado se sentia mais à vontade, o roteiro foi adaptado para que mais 
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informações pudessem ser captadas com maior profundidade. Os roteiros das entrevistas e o 

protocolo de ética fazem parte dos Apêndices A, B e C nesta pesquisa.  

 Na técnica de produção da história oral, recupera-se aquilo que não encontramos em 

outros documentos, como acontecimentos não esclarecidos, experiências ou impressões, 

sendo que algumas informações inéditas podem ser resgatadas durante uma entrevista de 

história oral e confrontadas com outros documentos, recuperando o que foi vivido conforme 

quem viveu (ALBERTI, 2013).  

 

3.2.2 Documentos 

 Como coleta de documentos públicos, foi realizado um levantamento apurado das 

unidades ativas pertencentes às redes de drogarias regionais, nacionais e das demais lojas 

independentes. Foi obtido na JUCERJA (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro) e nas 

páginas de internet das drogarias abordadas na pesquisa a listagem completa de drogarias 

pertencentes ao município.  

 Com a lista em mãos, iniciou-se o ato de percorrer presencialmente quase uma centena 

de endereços de lojas independentes da base cadastral do IMS Health e da JUCERJA para 

verificar se realmente permanecem ativas. Da listagem total, 21 drogarias já deixaram de 

existir e não foram contabilizadas nos índices comparativos do município com o país na 

questão da relação de drogarias por habitantes. 

 As fontes documentais vêm de textos que vão desde arquivos pessoais, livros, 

relatórios, documentos oficiais e mídia impressa, com seu potencial valor e importância para 

uma compreensão das ciências sociais modernas, explorando a sua relação com as outras 

estratégias de pesquisa (MCCULLOCH, 2006). 

 Durante a coleta de documentos, não houve uma busca padrão a ser seguida, sendo 

que alguns documentos foram sugeridos por entrevistados e outros eram de conhecimento 

próprio, como sites do setor farmacêutico que são bem explorados pela indústria, os quais 

estão listados abaixo, no Quadro 5.  
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Quadro  5 – Documentos utilizados como fontes textuais 

Ano Nome do documento Fonte Acesso 

2005 Organisation for the Economic Cooperation and Development. Barriers 

to Entry, Policy Roundtables. 

OECD Livre 

2010 Estabelecimentos farmacêuticos no Brasil CFF Livre 

2011 Drogarias São Paulo e Pacheco anunciam fusão G1 Livre 

2012 Saúde e a indústria farmacêutica em debate FEBRAFARMA Livre 

2013 Resolução de diretoria colegiada – RDC Nº 17 ANVISA Livre 

2016 Farmácias de elite CFF Livre 

2017 Dinâmicas e perspectivas do mercado farmacêutico e consumer health IMS Pago 

2018 Dados 2018 CFF Livre 

2019 Farmácias ‘independentes’ apostam na fidelidade e bom atendimento Diário do Vale Livre 

2019 Grande redes versus pequenas farmácias FEBRAFAR Livre 

2019 Volta Redonda – Panorama IBGE Livre 

2019 Como montar uma drogaria SEBRAE Livre 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 No caso desta pesquisa, os documentos não foram a principal fonte de dados porque 

acabaram atuando de forma complementar e porque foram usados na triangulação com as 

entrevistas semi-estruturadas e com a observação participante para buscar um resultado mais 

completo. Os documentos acima pertencem a leis publicadas em diário oficial, circulares de 

federações do mercado farmacêuticos, dados de órgãos federais, conselhos ligados às 

federações e fontes midiáticas, estas utilizadas com a devida cautela.  

 O acesso às fontes de dados em sua grande maioria foi livre, de busca ampla e 

irrestrita pela internet, apenas o acesso aos dados do IMS foi pago, no qual se obteviram 

informações sobre serviços e tecnologia para o setor de saúde. 

 

3.2.3 Observação participante 

 A observação participante trata de acontecimentos em tempo real, sua percepção em 

relação aos comportamentos, e é uma oportunidade muito interessante por mostrar a realidade 

do ponto de vista de alguém. Por ter trabalhado durante 16 anos na indústria farmacêutica, 

dentro do Estado do Rio de Janeiro, acompanhando o assunto desta pesquisa pela vivência 

pessoal, foi possível realizar a observação de todos os acontecimentos no mercado 

farmacêutico municipal, desde o fechamento das primeiras drogarias independentes da cidade 

até o surgimento das redes regionais, as fusões para formação das grandes redes nacionais e 

suas entradas no município de Volta Redonda/RJ.  

 Por este fato, a observação participante foi utilizada como um dos meios para definir a 

pesquisa, coletando via notas de campo, selecionando as entrevistas que poderiam colaborar 
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para o entendimento do fenômeno, da interação social entre o pesquisador e o objeto de 

análise, de forma enfática e sistematizada (ANGROSINO, 2009). 

 Por residir no município há 44 anos e da inserção de forma laboral no mesmo mercado 

farmacêutico,  não houve melhor oportunidade para participar da obtenção de dados pelo 

acesso constante às drogarias, suas partes de administrações e negócios, atuando de forma 

imparcial, porém pertencente aos momentos em que o fenômeno das barreiras de entrada era 

transposto.  

 Nem sempre estar dentro do fenômeno traz benefícios, porque o processo pode se 

tornar viciado e pender para a distorção da observação, caso não haja treinamento nato 

suficiente para distinguir o que é interessante e o que não pode passar despercebido. Para 

melhor aproveitar a técnica, é necessário treinar o olhar.  

 Existem maneiras de tornar seu olhar mais atento e melhorar o desempenho de sua 

observação participante, mesmo sendo um método fácil de coleta, que não requer grandes 

habilidades ou preenchimento de questionários, ou testes de laboratório. Nesta pesquisa, esta 

observação foi aplicada como um método que exigiu esforço e tempo necessário para estudar 

de forma qualificada o ambiente, com atenção, cuidado e paciência, produzindo comentários 

de forma agradável e adequados à produção de informações mais complexas que provocaram 

respostas interessantes para as ciências sociais (LAURIER, 2010).  

 

3.3 ANÁLISE DE DADOS  

 A análise dos dados visa à investigação de um caso específico, delimitado, 

contextualizado em tempo e lugar para uma busca circunstanciada de informações 

(VENTURA, 2007).  A análise do conteúdo, ou seja, como analisar os dados coletados, foi 

categorizada em três etapas: a primeira tarefa foi o isolamento de elementos, a verificação dos 

dados e o recolhimento das amostras como parte da pré-análise; a seguinte tarefa foi a 

elaboração de um índice descritivo através de um modo empírico explorando o material 

coletado; a última etapa foi o procedimento dos testes categorizados tratando os resultados, 

tirando suas conclusões e as interpretando  (BARDIN, 1977).  

 A análise dos dados foi feita de forma sistematizada, seguindo um roteiro pré-

estabelecido, que se iniciou logo após a coleta de dados e simultaneamente durante o processo 

de coleta. Ao analisar os dados, foi necessário compreender com bastante proximidade como 

os atores sociais participam do processo de relacionamento, fazendo com que as constatações 

aparecessem de forma clara na pesquisa.  
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 Todos os corpora de dados receberam tratamento separadamente, não se misturando 

materiais textuais com imagens de forma confusa, portanto separados em corpora diferentes 

para comparação. Os dados da entrevista e da observação participante tiveram tratamentos 

diferentes, mas se juntaram em alguma parte da pesquisa para fazerem sentido (BAUER; 

GASKELL, 2008).  

 Explorando as etapas apresentadas de Bardin (1977), a etapa das referências passou 

por um procedimento de avaliação após a normatização dos enunciados, dividida em três 

momentos: identificação dos objetos, normatização dos enunciados e codificação das 

diferentes etapas da análise.  

 Nas revisões literárias, foi utilizado o processo de enumeração sistemática para que o 

leitor possa chegar aos seus fins, percebendo uma representação de conteúdo, esclarecendo-se 

nas características do texto os índices enumerados de acordo com a classificação, a agregação 

e as escolhas de categorias (BARDIN, 1977).  

 

Quadro  6 - Quantidade de drogarias pertencentes a cada rede na cidade de Volta 

Redonda/RJ
11

 

Rede Quantidade de lojas % de lojas da rede no município 

Drogaria α 30 26,6 % 

Drogaria β 23 20,4 % 

Drogaria γ 7 6,2 % 

Drogaria ι 6 5,3 % 

Drogaria δ 4 3,5 % 

Drogaria ε 3 2,7 % 

Drogaria ζ 3 2,7 % 

Drogaria η 2 1,8 % 

Drogaria θ 2 1,8 % 

Drogarias Independentes 33 29,2 % 

TOTAL 113 100% 

Produtos Farmacêuticos e Medicinais 15 Não contabilizam 

Fonte: elaboração própria com base em informações nos sites das respectivas drogarias
12

, JUCERJA e IMS.  

 

 No Quadro 6, é possível observar na segunda coluna a quantidade de estabelecimentos 

registrados como drogarias no município de Volta Redonda/RJ, em ordem decrescente das 

quantidades de lojas por redes, finalizando, na antepenúltima linha, com o número de 

drogarias independentes. Na primeira coluna, os nomes das drogarias estão fantasiados por 

                                                           
11

 Outra informação que seria importante é o índice de market share em US$ de cada rede de drogaria abordada 

nesta pesquisa, porém a informação só pode ser adquirida para as próprias redes.  
12

 Os todos os sites das redes de drogarias citadas foram conferidas a quantidade e a localização de suas 

respectivas lojas. A explicação faz-se necessária por estarmos utilizando nomes fantasiados para as drogarias e a 

conferência de dados torna-se indisponível.  
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não haver autorização para utilização de seus nomes; na última coluna, está a visualização do 

market share que cada rede de drogaria possui por unidades de loja neste mercado.  

 Quanto ao desenvolvimento no tempo, foi feito um estudo longitudinal retrospectivo 

via análise documental, que é um método aplicado sobre algo que foi realizado em um dado 

período no tempo (MARCONI; LAKATOS, 2005). A região delimitada foi a cidade de Volta 

Redonda/RJ, com o horizonte de tempo para a pesquisa de 8 anos, sendo desde a entrada da 

primeira grande rede nacional de drogaria na cidade de Volta Redonda/RJ, incluindo o ano de 

2012, até este ano vigente de 2019.  

 Na próxima página está representando, em forma de uma figura, o fluxo de pesquisa a 

ser utilizado nesta dissertação, desde as ideias iniciais até a conclusão.  
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Figura 4 – Fluxo de pesquisa 

 

Fonte: elaboração própria 
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 Na Figura 4 está contido todo o processo de fluxo da pesquisa, desde a seleção de 

amostras, a coleta de dados e a seleção dos mesmos, passando por três fases distintas, que são 

compostas pela entrada dos dados, os processamentos dos mesmos e a saída (finalização da 

etapa). Ao findar o processo de cada coluna, há o início de uma nova etapa, dividida nas 

próximas colunas para melhor visualização.  

 

3.4 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 Para desvendar o fenômeno por diferentes fontes de dados e de forma crítica, este 

método empírico não foi utilizado de forma descritiva, mas sim por análises práticas e 

complexas, como o conteúdo de uma entrevista (BARDIN, 1977). Ainda segundo a autora, a 

análise de conteúdo se faz através da dedução, hipótese, observação ou interpretação de um 

conjunto de instrumentos metodológicos em um determinado intervalo fértil de tempo, 

aplicado a conteúdos diversificados.  

 Para a análise de conteúdo, não foi utilizado o processo de análise do discurso porque 

o texto não precisa ser interpretado nem necessita de um sujeito para ser entendido (GODOI, 

2005). O processo de análise seguiu um padrão de controle metodológico no qual os dados 

tiveram maior relevância porque foram empregados de forma que houvesse relação entre os 

dados e as fontes, sem confundir a origem destas, resultando em uma pesquisa mais análoga 

(BAUER; AARTS, 2012).  

 Para descrever o processo de análise do conteúdo empregado, é necessário reforçar 

novamente, já de maneira aplicada, as etapas sugeridas por Bardin (1977):  

1) Pré-análise – os elementos da pesquisa como a delimitação regional e temporal foram 

isolados e identificados em quais redes de drogarias entraram na análise após o 

recolhimento dos dados e das amostras, sendo extraídos os objetos da fundamentação 

teórica que interessavam para o entendimento do fenômeno;  

2) Exploração do material - os dados e as palavras em comum foram classificados em 

ligações entre as diferentes variáveis para que houvesse um rumo coerente no material 

que estava sendo analisado, daí foram elaborados os enunciados descritivos através de 

processos empíricos, dedutivos e devidamente categorizados em possíveis capítulos e 

títulos explorados no decorrer da análise;  

3) Tratamento dos resultados – entra o processo da codificação e da triangulação das 

diferentes etapas de análise, via entrevista semi-estruturada, observação participante e 

fontes documentais, quando algumas passagens repetidas se transformam 
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progressivamente, atendendo uma observação retrospectiva, esclarecendo os 

procedimentos adotados na pesquisa e produzindo resultados, evitando que os mesmos 

fossem distorcidos por desvios metodológicos durante a análise.  

 A revisão dos dados finais foi feita de maneira exaustiva, utilizando as técnicas que 

permitem obter os procedimentos de investigação que levaram a inferências específicas sobre 

o fenômeno das barreiras de entrada, ao interpretar aspectos relevantes para o tratamento dos 

resultados. Para facilitar o entendimento do recorte temporal e como aconteceu a história da 

concorrência no município, segue uma figura que demonstra este período.   

  

Figura 5 - Linha com recorte temporal do processo de formação e entrada das redes de 

drogaria na cidade de Volta Redonda/RJ 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 Analisando o processo de delimitação temporal, na Figura 5 está ilustrado como 

aconteceu temporalmente o rompimento das barreiras de entrada, a expansão das drogarias 

regionais e a chegada das drogarias entrantes. Os dois primeiros quadrinhos inseridos na 

figura abaixo estão marcados com asterisco (*) porque denotam um período anterior ao 

recorte temporal, sendo os dados foram inseridos apenas como informações contextuais. 

 A seguir, foi dividida a imagem de satélite de Volta Redonda/RJ em uma área de 

quatro quadrantes proporcionais para uma melhor visualização da disposição das drogarias 

pelo município.  

1993*  

Surge a primeira rede 
regional na cidade, a 

Drogaria β 

2011* 

3 redes regionais, α, β e 
γ, dominam a cidade de 

Volta Redonda com 
quase 70% das lojas 

2012 

Entrada da 1ª grande 
rede nacional Pacheco,  

transpondo a barreira de 
entrada  

2013 

Entrada na cidade da 
Droga Raia, a maior 

rede do país 

2014 

Entrada da 3ª maior rede 
do país. Drogaria β 

inicia expansão para 
fora do Estado. 

2015 

Drogaria α volta a 
expandir e se subdivide. 

Entrada da Drogaria 
regional θ.  

2017 

Número de Drogarias 
Independentes em queda 

2018 

Em 5 anos, uma loja da 
Droga Raia assume 
liderança em vendas 
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Figura 6 – Divisão do município de Volta Redonda/RJ em quadrantes 

 

 Fonte: elaboração própria baseada em imagem do Google Maps de 2019.  

 

 Na Figura 6 pode-se ver a imagem de satélite dos 182,5 km
2
 do município de Volta 

Redonda/RJ com uma tonalidade mais escura que o seu entorno. O território que possui redes 

de drogarias foi dividido em quatro quadrantes de áreas idênticas. Daqui em diante, 

visualizar-se-á cada quadrante destacado acima, alterando a visão de satélite para mapa, 

possibilitando uma melhor visualização da aglomeração e da disputa por território que 

envolve o fenômeno. As respectivas localizações das drogarias estão identificadas por pontos 

de cores distintas, respectivamente Drogaria α (preto), Drogaria β (vermelho), Drogaria γ 

(branco com contorno preto), Drogaria δ (amarelo), Drogaria ε (verde), Drogaria ζ (azul), 

Drogaria η (rosa), Drogaria θ (cinza) e Drogaria ι (X branco). As drogarias independentes não 

estão representadas pela inviabilidade de discriminação por cores e pelo foco da análise estar 

nas drogarias que fazem parte de redes. A escala dos mapas abaixo é de 200 metros para cada 

centímetro, começando pela Figura 7.  
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Figura 7 - Distribuição das redes de drogarias no quadrante A: Drogaria α (preto), 

Drogaria β (vermelho), Drogaria γ (branco com contorno preto), Drogaria δ (amarelo),  

Drogaria ζ (azul) e Drogaria ι (x branco) 

 

Fonte: elaboração própria com base nos sites das redes de drogarias, IMS Health e Google Maps. 

 

 Na Figura 7 é possível visualizar o bairro onde as redes de drogarias α e β começaram 

e estabeleceram suas matrizes. O bairro Retiro é o mais populoso do município e esse foi o 

principal motivo pelo qual as drogarias inicialmente se estabeleceram no local. Na próxima 

figura está demonstrada a maior concentração de drogaria por quadrante do município.  
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Figura 8 - Distribuição das redes de drogarias no quadrante B: Drogaria α (preto), 

Drogaria β (vermelho), Drogaria γ (branco com contorno preto), Drogaria δ (amarelo), 

Drogaria ε (verde), Drogaria ζ (azul) e Drogaria ι (x branco) 

 

Fonte: elaboração própria com base nos sites das redes de drogarias, IMS Health e Google Maps. 

 

 A Figura 8 tem a maior quantidade de drogarias registrada em um quadrante, com 21 

lojas, enquanto todos os quadrantes restantes se mantiveram com 19 lojas. Em uma extensão 

de aproximadamente 600 metros, na segunda avenida do município com maior concentração 

comercial, existem 12 drogarias dispostas sequencialmente, demonstrando a saturação da 

disposição de terrenos ocupados por drogarias. 

 A próxima figura apresenta o quadrante no qual a maior drogaria do Brasil instalou a 

primeira loja no município.  
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Figura 9 – Distribuição das redes de drogarias no quadrante C: Drogaria α (preto), 

Drogaria β (vermelho), Drogaria γ (branco com contorno preto), Drogaria δ (amarelo), 

Drogaria ε (verde), Drogaria η (rosa), Drogaria θ (cinza) e Drogaria ι (x branco) 

 

Fonte: elaboração própria com base nos sites das redes de drogarias, IMS Health e Google Maps. 

 

 A partir de sua instalação da Droga Raia neste quadrante representado pela Figura 9, 

houve um deslocamento de lojas regionais para este brick, com a disposição de buscar sua 

devida fatia de mercado. Estrategicamente, a Droga Raia decidiu montar sua primeira loja 

neste bairro porque o mesmo possui a maior quantidade de clínicas e médicos da cidade, 

enquanto as drogarias regionais disputavam com mais ênfase um espaço no centro comercial 

da cidade. 

 A próxima figura ilustra o centro comercial do município, que compõe a maior 

concentração de drogarias.  
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Figura 10 – Distribuição das redes de drogarias no quadrante D: Drogaria α (preto), 

Drogaria β (vermelho), Drogaria γ (branco com contorno preto), Drogaria δ (amarelo), 

Drogaria ε (verde), Drogaria ζ (azul), Drogaria η (rosa) e Drogaria θ (cinza) 

 

Fonte: elaboração própria com base nos sites das redes de drogarias, IMS Health e Google Maps. 

 

 Nesta figura 10 é possível ver o quadrante no qual está localizado o centro comercial 

da cidade, com a maior densidade de drogarias entre os quadrantes apresentados. A principal 

esquina do centro da cidade tem exatamente uma Droga Raia e uma Drogaria β dispostas uma 

de frente à outra, seguida por uma Drogaria α e uma θ, estando todas perfiladas em sequência. 

Destaque para a recente dispersão e instalação de drogarias mais próximas à entrada da 

cidade, que se dá pela parte inferior deste quadrante.  

 A Drogaria α e a Drogaria β não focam em colocação de medicação, algo que a 

Drogaria Pacheco preza: se é novidade no mercado, já está disponível em sua loja. Essa é uma 

brecha que facilitou a entrada, gerada pelas próprias redes da cidade. Por outro lado, a maior 

potência nacional em drogarias ainda mantém o objetivo de construir mais de 200 lojas por 
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ano (PEREIRA, 2018). Dessa maneira, fica mais fácil transpor as barreiras, penetrando entre 

os mais exigentes e lucrativos mercados, aumentando ainda mais suas participações. 

(KUPFER; HASENCLEVER, 2013). 

 Existem outras redes que também já entraram na cidade, porém não proliferaram, 

como uma drogaria oriunda da Baixada Fluminense, que é forte lá em sua região, mas se 

mantém com apenas uma loja na cidade de Volta Redonda/RJ. A única loja deles tem forte 

parceria com a ponta da indústria farmacêutica, que são os representantes e vendedores, 

fortalecendo a sua presença entre os médicos da região que recebem visita de um 

representante exclusivo desta loja. O ponto que se instalaram não é estratégico, a drogaria não 

permanece cheia, mas já conquistou este público importante e fiel. A única loja desta drogaria 

que se instalou no município conseguiu fechar a mais tradicional drogaria independente, a 

Drogaria Certa, situada em uma rua paralela. 

 No Quadro 7, está diagramada uma visão conectando os eixos teóricos e analíticos, 

com sua respectiva descrição e variáveis utilizadas no roteiro das entrevistas semi-

estruturadas. Neste quadro está apresentada na segunda coluna o que a teoria descreve sobre o 

fenômeno em uma visão macro e as últimas colunas apresentam o que se buscou nos 

resultados em forma de questionamentos usados nas entrevistas para uma melhor 

compreensão do fenômeno. Logo após este quadro, inicia-se o capítulo das análises e 

discussão dos resultados com o direcionamento de busca pelas respostas aos objetivos desta 

pesquisa. 
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Quadro  7 - Quadro teórico-analítico conectando os eixos teóricos, as descrições e as 

variáveis 

Eixos Descrição Variáveis 

Oligopólio - poucas empresas detém 

o controle do mercado; 

- juntam-se em busca de 

maior fatia do mercado; 

- agem de acordo com seu 

poder econômico. 

V1.1 Estrutura de 

Oligopólio 

V1.2 Conluio de firmas  

V1.3 Dominação 

territorial 

V1.4 Fatores políticos 

externos 

Linha Porteriana de 

Estratégia 

- é um tipo de estratégia 

organizacional; 

- é a mais usada no 

gerenciamento 

estratégico; 

- determina as práticas 

usadas por uma empresa; 

- usa as “cinco forças” 

como ferramenta de 

análise. 

V2.1 Adaptação a novos 

entrantes 

V2.2 Novo cenário da 

concorrência 

V2.3 Utilização de 

informações 

privilegiadas 

V2.4 Uso de estratégias 

competitivas 

  

Barreiras de Entrada - dificuldade que a firma 

tem para entrar em um 

setor; 

- estabelece altos custos; 

- impede que a sociedade 

desfrute de mais serviços. 

V3.1 Tipos de barreira de 

entrada 

V3.2 Criação de barreira 

seletiva 

V3.3 Barreira 

evidenciada em ações 

V3.4 Rompimento da 

barreira criada 

Custos de Transação - são formados pelas 

obrigações do mercado; 

- explica as terceirizações 

industriais; 

- investiga os fatores que 

influenciam as 

negociações empresariais. 

V4.1 Custos de transação 

para expansão das redes 

V4.2 Custo de 

competitividade 

V4.3 Despesas de uma 

nova entrante 

V4.4 Despesas das 

redes locais 

Estratégia em Drogarias  - adoção de plano 

estratégico para redução 

de despesas; 

- drogarias entrantes 

utilizam estratégias 

competitivas.  

V5.1 Estratégias do varejo 

farmacêutico 

V5.2 Remodelação de 

perfil 

V5.3 Estratégias de 

dominação territorial 

V5.4 Principais 

características das 

mudanças 

Fonte: elaboração própria 

 

 O Quadro 8 a seguir, apresenta a relação entre as questões formuladas aos 

entrevistados, das variáveis que as originaram no quadro anterior e as referências encontradas 

na fundamentação teórica.     
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Quadro  8 – Relação entre as questões do roteiros de pesquisa e suas referências 

Variáveis Questões do roteiro de pesquisa Referências 

V1.1 • houve algum oligopólio no mercado farmacêutico da cidade 

antes de 2012? 

CARVALHOSA (2013) 

V1.2 • existia uma concorrência velada entre as drogarias locais para 

manterem a liderança? 

GUIMARÃES (2018) 

V1.3 • acontecia um trabalho conjunto de dominação territorial para 

anular crescimento de outras drogarias? 

DUARTE, CASTILLO E 

BARCELO (2014) 

V1.4 • alguma ajuda externa para consolidar o cenário? SBERNA (2014); MEIRELLES 

(2010) 

V2.1 • a drogaria local precisou se adaptar com a chegada de um novo 

entrante? 

PORTER (1979) 

V2.2 • como foi a preparação para receber as redes de drogarias 

nacionais em 2012? 
PORTER (1979) 

V2.3 • havia informação privilegiada para as redes regionais tomarem o 

local de uma possível entrante?  

OLIVER (1992); PORTER (1980) 

V2.4 • qual linha foi seguida para minimizar o impacto da forte 

concorrência que viria? 

PORTER (1979) 

V3.1 • houve algum tipo de barreira de entrada criada pelas drogarias 

locais? 

KOTSIOS (2014) 

V3.2 • as barreiras de entrada eram específicas para drogarias como a 

Raia e Pacheco? 
CLARK; WHITE (2009) 

V3.3 • qual foi o bloqueio mais notório gerado durante o processo? SCHIVARDI; VIVIANO (2010); 

BESANKO et al. (2012) 

V3.4 • qual momento foi determinante para o rompimento da barreira de 

entrada? 
BAIN (1956) 

V4.1 • quais foram os custos de transação avaliados na decisão de 

expandir a rede local? 

BÁNKUTI; SOUZA FILHO; 

BÁNKUTI (2008); MESQUITA et 

al. (2013) 

V4.2 • o custo dispensado pelas drogarias locais é suficiente para se 

manterem competitivas? 
BETTINI; OLIVEIRA, 2011 

V4.3 • qual é o custo de transação que uma rede nacional precisa aplicar 

para entrar em um mercado? 

PIGATTO et al. (2010); 

MESQUITA et al. (2013); 

BARBOSA (2019) 

V4.4 • quais são as despesas geradas na proteção territorial contra a 

entrada de grandes redes? 
MONTEIRO; ZYLBERZSTAJN 

(2011); AUGUSTO et al. (2013) 

V5.1 • que tipos de estratégias uma drogaria usa para lidar com a 

concorrência? 

SILVA; SAMPAIO (2016); CFF 

(2010) 

V5.2 • após o estabelecimento do entrante, que tipo de estratégias 

devem ser utilizadas para se adequar ao novo cenário? 
FEBRAFARMA (2008) 

V5.3 • como as drogarias locais dominaram o mercado em tão pouco 

tempo?  

TORRES; SOUZA (2010); 

SILVA; SAMPAIO (2016); CFF, 

(2010) 

V5.4 • estrategicamente deve se enfrentar qual característica do novo 

concorrente para que não haja perda significativa de mercado? 
ATKINSON (2015); PEREIRA 

(2018) 

Fonte: elaboração própria 

  



57 
 

CAPÍTULO 4 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

  

 As análises dos resultados estão apresentadas em sequência que respondam de forma 

direta os objetivos da pesquisa, triangulando as entrevistas semi-estruturadas com o 

levantamento de documentos e a observação participante. Vale destacar que em alguns 

momentos não houve harmonia de ponto de vista entre os entrevistados, principalmente da 

visão de profissionais provindos de redes de drogarias conflitados com os de lojas 

independentes.  

 A busca do entendimento do fenômeno estudado analisa as principais estratégias 

utilizadas pelas redes, locais ou nacionais, durante o processo do rompimento das barreiras de 

entrada. São apresentados adiante os relatos coletados sem que haja qualquer tipo de 

questionamento ou interesse em alterar o ponto de vista das partes que compõem os dados.  

 O funil utilizado para seleção dos entrevistados englobou desde a visão de diretores 

comerciais das drogarias locais até representantes comerciais, fornecedores, gerentes de lojas 

entre outros, para pluralidade de informação com cautela para minimizar uma saturação de 

dados, passível quando se entrevista um grupo repetido de profissionais.  

 Pelo fato das redes locais serem identificadas com nomes fantasiados, muitos 

documentos foram obtidos em sites das próprias empresas e jornais locais, porém mesmo 

assim as razões sociais se mantiveram ocultas. Neste caso, as fontes, mesmo quando passíveis 

de sigilo, foram apresentadas para corroboração documental.  

 Não estão transcritas as entrevistas em seu todo, muito menos identificados os 

entrevistados ou pontos escritos que possam revelar sua função ou posição dentro das 

respectivas empresas, porém com discernimento suficiente para que a informação agregue 

valor à pesquisa e à compreensão do fenômeno.  

 Os títulos a seguir serão divididos nas seguintes categorias: quem são os atores 

envolvidos, o histórico de como ocorreu o fenômeno e como se apresenta o cenário do 

mercado farmacêutico relativo às drogarias na cidade de Volta Redonda/RJ, destacando a 

relação que existe entre os questionamentos da pesquisa e as informações apresentadas dentro 

das limitações temporais.  

 Antes, é necessário explicar como essas categorias surgiram. Durante o processo de 

exploração do material, sugerida por Bardin, foi necessário separar o desenvolvimento da 

análise em grupos que explicassem quem eram os atores envolvidos na pesquisa e separar os 

que não seriam analisados. Também surgiu a necessidade de contextualizar o histórico dos 
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acontecimentos do mercado farmacêutico de Volta Redonda/RJ, desde o surgimento das redes 

de drogarias locais até a formação das barreiras de entrada e o período pós-rompimento das 

barreiras. Por último, surgiu a necessidade em estudar como o mercado se moldou à presença 

das redes de drogarias nacionais para a criação de um framework que seja útil às outras 

drogarias de menor porte por todo o país.  

 O Quadro 7 apresentado anteriormente, explica como foi a busca por um alinhamento 

das perguntas utilizadas no roteiro de entrevistas à fundamentação teórica e, ao mesmo tempo, 

permitiu traçar um histórico mais profundo sobre o processo de delimitação temporal e sobre 

o mercado farmacêutico contemporâneo durante o processo de composição da triangulação.  

A teoria explica que os atores sociais envolvidos na pesquisa qualitativa são 

importantes por aprofundarem a compreensão de um fenômeno, inclusive pela necessidade do 

pesquisador se aproximar e interagir com a perspectiva do ator através da coleta de dados 

(VIEIRA; ZOUAIN, 2005).  

“Cada categoria corresponde a um conjunto de unidades de análise que se organiza a 

partir de algum aspecto de semelhança que as aproxima. As categorias são construtos 

linguísticos, não tendo por isso limites precisos” (GALIAZZI; MORAES, 2005, p. 116). 

Sendo assim, não houve espaço para categorias emergentes por questão de organização 

textual e pela opção de que um melhor entendimento é dado quando se sintetiza as categorias 

de forma mais concisa.  

 

4.1 ATORES 

 No próximo Quadro 9, para melhor entendimento durante a apresentação dos 

resultados, estão relacionados todos os players que aparecem como drogarias na cidade de 

Volta Redonda/RJ, servindo de efeito ilustrativo. Dentro desta pesquisa, problematizaram-se 

mais as Drogarias α e β como drogarias regionais e as Drogarias Raia e Pacheco como redes 

nacionais, que atuaram mais fortemente no fenômeno estudado neste município.  
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Quadro  9 – Nomeando as Drogarias, com um breve histórico de cada uma 

Drogaria α Em 1974 nasce a primeira loja, cujo proprietário é compadre do proprietário da Drogaria β, 

situação que este aproveitou para aprender tudo sobre o negócio. Atualmente, é a maior rede 

de drogarias na cidade de Volta Redonda/RJ e continua em ritmo forte de crescimento para 

cidades vizinhas dentro do Estado. A rede criou em 2018 uma nova marca subsidiária, com 

foco em medicamentos de menor custo, uma sub-rede popular com foco em genéricos, que 

tem o projeto ousado de estabelecer 132 franquias em três Estados do Sudeste nos próximos 2 

anos. 

Drogaria β Fundada em 1969, cresceu de forma discreta, na velocidade de uma nova loja a cada seis anos. 

Em 1988, tinham quatro lojas ainda não caracterizadas como rede, porém a dificuldade em 

crescer já se apresentava porque as distribuidoras de medicamentos tinham forte presença de 

atuação na cidade. Cinco anos depois, já em 1993, atingiram a marca de dez lojas, acelerando 

o crescimento para uma nova loja a cada ano. Naquele momento, finalmente decidiram pela 

caracterização de uma primeira rede genuína de drogarias no Vale do Paraíba Fluminense. 

Atualmente contabilizam 23 lojas. 

Drogaria γ Em 1984, surge a primeira drogaria, na cidade vizinha de Barra Mansa/RJ, que posteriormente 

se fundiria, com a segunda maior rede de drogarias daquela cidade. Atualmente, é a terceira 

maior rede de drogarias da cidade de Volta Redonda/RJ.  

Drogaria ι Apesar de ter sido inaugurada por um dos proprietários da Drogaria α, oficialmente não 

pertencia ao grupo porque em um momento houve uma divisão familiar que os separou. Conta 

com 6 lojas na cidade de Volta Redonda/RJ e após o falecimento do patriarca da Drogaria α, o 

sócio que permaneceu no controle da rede já não tinha mais ligação familiar com o grupo da 

rede α. Fixou a sede de sua nova rede no município vizinho de Pinheiral/RJ.  

Drogaria δ Fundada há mais de 100 anos em Araraquara/SP, é hoje a maior rede de drogarias do Brasil. 

Em 2011, fundiu-se com a drogaria vice-líder do país. Após a fusão, a Droga Raia mantém o 

intuito de construir mais de 200 lojas por ano (PEREIRA, 2018). Entrou em Volta Redonda no 

ano de 2013 e já é proprietária da loja que mais fatura na cidade.  

Drogaria ε O ano de 2012 marcou a transposição da barreira de entrada na cidade de Volta Redonda/RJ 

com a instalação de uma loja da Drogaria Pacheco, que é a segunda maior do país, alterando 

instantaneamente a divisão das fatias do mercado farmacêutico do município. A transposição 

da barreira deu início à entrada das outras duas maiores redes líderes nacionais, como a Droga 

Raia e a Rede Pague Menos, em 2014, porém esta última já fechou. A barreira criada pelas 

redes regionais durou 20 longos anos, criando um dos mais interessantes e maiores mercados 

farmacêuticos do Estado do Rio de Janeiro. Após a fusão da Drogaria Pacheco com a Drogaria 

São Paulo, o mercado criou um novo cenário com distribuidores e redes de drogarias 

fortalecidas (GOMES et al., 2014). 

Drogaria ζ Grupo de 9 redes de drogarias (Ultra Popular, Super Popular, Maxi Popular, Entrefarma, 

Bigfort, Farma 100, AC Farma, Mega Pharma e Drogarias Maestra) que se uniram em 2012 

para criar esta nova rede, atualmente já presente em 280 cidades no país. Entrou na cidade de 

Volta Redonda/RJ com 3 lojas de uma só vez, em locais populares. Não apresentam 

crescimento desde que entraram. 

Drogaria η Uma rede regional, formada por 3 lojas na própria cidade, todas pequenas e em pontos 

populares. Situação estável há anos, sem expansão. 

Drogaria θ Uma nova rede crescente e oriunda da cidade de Barra do Piraí/RJ, também vizinha, já está 

com 8 lojas em pontos estratégicos na cidade natal e mais 2 em Volta Redonda/RJ, todas em 

pontos centrais e comercialmente cobiçados da cidade.  

Drogarias 

Independentes 

Existem, no total, 78 drogarias independentes registradas como ativas na junta comercial da 

cidade de Volta Redonda/RJ, mas após passar pessoalmente em cada um dos 78 endereços, foi 

constatado que apenas 32 são realmente independentes e funcionam como drogarias. Da 

listagem total, 21 drogarias não funcionam mais no endereço informado (mas continuam com 

seu cadastro renovado na junta comercial da cidade), 8 aparecem em duplicidade (ou seja, no 

mesmo endereço, mas com dois registros) e as 28 restantes pertencem a redes de drogarias 

regionais, porém estão registradas como independentes, sendo 17 destas pertencentes à rede da 

Drogaria α.  

Fonte: elaboração própria 
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 O cenário das barreiras de entradas criadas pelas redes de drogarias locais na cidade de 

Volta Redonda/RJ iniciou-se bem antes de 2012, quando estas mesmas redes criaram hábitos 

sequenciais de bloqueios da concorrência por toda a cidade, seja comprando pontos 

imobiliários estratégicos ou comprando drogarias independentes que sucumbiam ao poder 

financeiro destas. Os pontos foram ocupados em sua maioria pela localização privilegiada. 

Sabiam também que necessitavam arcar com informantes imobiliários dispendiosos que 

repassavam as intenções de movimentações comerciais de forma que pudessem dificultar a 

entrada de uma rede nacional.  

  

“A informação, a hora que ele, que os daqui tinham informação que os entrantes 

queriam entrar em tal lugar, eles iam na frente e arrumavam a casa, faziam o dever 

de casa. Então a informação foi predominante” Entrevistado 6.  

 

“(...) elas tem o hábito de fazer isso, de alugar, de comprar pontos que são possíveis, 

é... ataque de concorrentes nacionais vindo para Volta Redonda. Então isso é uma 

prática que não acontece só com as redes vindas de fora, mas com os próprios, os 

próprios concorrentes municipais, então a farmácia vaga um ponto e, se for um 

possível ponto de abertura de concorrente, eles vão lá e bloqueiam alugando ou 

comprando para que não entre nenhum concorrente, seja nacional ou do próprio 

município. Então essa é a prática que eles já fazem há um tempo de estar 

bloqueando o mercado” Entrevistado 4. 

 

“Sim, existe este tipo de comportamento até hoje. Nesse mercado, eles sabem 

quando uma, uma adversária, fora da cidade de Volta Redonda ou do Sul do Estado 

quer entrar. Então, na possibilidade de cada um, eles vão, veem aonde essa rede 

adversária quer entrar, alugam um imóvel ou compram o terreno. Para citar um 

exemplo bem recente, aqui na (Av.) Amaral Peixoto, em frente a um mercado lá no, 

lá no, Posto, é, JK, tem um prédio lá da esquina que o (Drogaria β) foi lá e comprou 

para evitar que a Raia entrasse lá. A Raia, é, já estava sondando, ele comprou o, o, o, 

o prédio, ele ‘tá montando, vai, vai, é, inaugurar agora em novembro mais uma loja 

com um novo, um novo, é, exigências do, do, do mercado que é estacionamento, a 

facilidade do cliente de ir na loja, uma loja ampla de mais de 180 m
2
 e que vai 

oferecer diversos serviços (...)” Entrevistado 5. 

 

 O poderio econômico utilizado pelas redes locais para adquirir pontos estratégicos 

fragilizou muitas lojas pequenas que não conseguiram se manter. Outras redes como a 

Drogaria γ
13

, oriunda da cidade vizinha de Barra Mansa, acabaram se fundindo com outra 

rede local para enfrentar a concorrência da Drogaria β, que já havia se estabelecido como líder 

local em número de lojas e valores em vendas.  

 As fusões e integrações são benéficas porque reduzem os custos de produção e de 

transação (HOVENKAMP, 2012). Devido ao fato de ter trabalhado no setor farmacêutico, a 

observação participante aqui também se faz presente ao analisar as alterações no cenário das 

drogarias no município de Volta Redonda/RJ durante o período compreendido entre os anos 

                                                           
13

 Informação disponível em < http://www.drogariaseconomize.com.br/quem-somos>, acesso em 21 out 2019. 

http://www.drogariaseconomize.com.br/quem-somos
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de 2012 a 2019 na microrregião do Vale do Paraíba Fluminense; neste período as ampliações 

e fusões das maiores drogarias nacionais e regionais acabaram criando um cenário com redes 

de drogarias fortalecidas (GOMES et al., 2014). 

 As maiores redes de drogarias nacionais que atuam no mercado brasileiro já eram 

potências de mercado desde a década passada, mas mesmo assim decidiram unir-se para 

tornarem-se imbatíveis, como o acontecido com a Droga Raia e a Drogaria Pacheco, esta que 

se tornou a segunda maior rede de drogarias do país
14

. O mercado farmacêutico da cidade de 

Volta Redonda teve sua barreira de entrada rompida após o momento em que as grandes 

fusões nacionais culminaram na formação de redes de drogarias que viraram potências 

difíceis de serem retidas como concorrentes.  

 A fusão que aconteceu neste tipo de mercado gerou menores custos e complicações, 

que acabaram apresentando subsídios para a implementação de novas fusões (YUGUE  et al. 

2010; SOARES; WEGNER; DOLCI, 2016). Com as fusões horizontais acontecendo em 

mercados oligopolistas, as empresas que são incorporadas não apresentam alterações em sua 

capacidade de agir, apenas acabam aumentam seu grupo de atuação (HENDRICKS; 

MCAFEE, 2010). 

 Uma empresa que atue neste tipo de mercado oligopolista pode enfrentar a 

concorrência agindo com um bloqueio de território ou com a diminuição do preço praticado, 

sendo este um fator diferenciador que permite manter uma fatia de mercado sem desencadear 

uma guerra (DUARTE; CASTILLO; BARCELO, 2014).  

 

“(...) é uma briga muito grande, que, é, existe, sempre existiu e sempre existirá, que, 

os melhores, é, pontos, os melhores locais da cidade são alvejadas pelas drogarias 

dos outros Estados. Porém, nos dias de hoje, dias em que estamos vivendo, o dono 

da Drogaria α sempre pensou assim: “se eu tentar impedi-los de entrar no imóvel, 

eles vão entrar e vão ter mais dificuldade e eu vou fazer outra ação; eu vou dar um 

desconto mais agressivo por um período para que, se essa drogaria realizar a entrada, 

eles vão ter maior dificuldade de se estabelecer no mercado”. Por um motivo só: (...) 

nós, é, conseguimos, através da, da equipe, identificar preços que são praticados nas 

grandes capitais de São Paulo, Rio, por exemplo. Então, a gente numa negociação 

através da indústria, a gente estabelece preço tão próximo ou tanto quanto os 

adversários que estão entrando” Entrevistado 5. 

 

 

 As lacunas que uma rede de drogarias entrante devia focar eram: a fragilidade no 

abastecimento de estoque das redes regionais e o atendimento ainda deficiente, além das lojas 

locais serem conhecidas pela pequena variedade de produtos disponíveis, devido 

principalmente à dificuldade de negociação mais ampla com os fornecedores. Na verdade, o 

                                                           
14

 Informação disponível em <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/08/drogaria-sao-paulo-e-

drogarias-pacheco-anunciam-fusao.html>, publicado em 2011. 

http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/08/drogaria-sao-paulo-e-drogarias-pacheco-anunciam-fusao.html
http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/08/drogaria-sao-paulo-e-drogarias-pacheco-anunciam-fusao.html
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cliente não se importa com o preço se souber que naquele determinado estabelecimento terá 

com certeza o que ele procura
15

.  

 

“Primeiro é, é... (...) uma melhora no atendimento. Entender o que o cliente quer 

saber, o que o cliente precisa e tudo isso inclui em várias situações, né? É uma loja 

agradável, é um conteúdo de mercadoria, entre outras ações que o dever de casa que 

a rede tem que fazer. Para se blindar, não é só preço. Preço também, mas o mais 

importante é atender bem, saber o que está fazendo” Entrevistado 6. 

  

 Entre as ações que as redes locais precisaram tomar para se adaptar à entrada certa das 

drogarias nacionais estavam: a diversificação do mix de produtos, assim como a oferta de 

serviços variados e serviços de atendimento (SILVA; SAMPAIO, 2016).  As grandes redes 

sabem os benefícios que existem em aumentar as interações do consumidor com a empresa 

criando um programa de fidelização, porque dessa maneira ela consegue fornecer vários 

serviços agregados com a intenção de estimular a permanência do cliente, baseando-se na 

busca de um conhecimento profundo das necessidades e desejos dos clientes-chave 

(CRESCITELLI; GUIMARÃES; MILANI, 2006). 

 

“(...) não era a pessoa recalcular a política dela de trabalho não somente baseada em 

preço ou condição comercial, mas um atendimento diferenciado, uma prestação de 

serviços diferenciados, que o concorrente não fazia na região, é... mantendo os 

clientes atuais e dando alguns focos diferentes, principalmente no que diz respeito a 

mix de produtos, já que o concorrente trazia toda uma bagagem de produtos 

diferenciada daqui da região. Foi obrigada a buscar novos fornecedores, novos 

produtos e produzir novas linhas para assimilar uma nova cultura de comportamento 

de consumo” Entrevistado 1. 

 

 Geralmente as vendas em municípios com IDH elevado como o de Volta Redonda, 

que tem o terceiro melhor índice do Estado do Rio de Janeiro
16

, são feitas para cidadãos com 

maior poder aquisitivo, portanto as drogarias apresentam suas prateleiras compostas de 

medicamentos com valores finais mais altos que dos demais municípios. Isto acontece porque 

quanto maior a renda do cliente, maior poder de compra ele tem e consequentemente compra 

produtos originais, que são mais caros que similares e genéricos, além de terem maior 

biodisponibilidade garantida
17

.  

                                                           
15

 Informação disponível em <http://pellegrino.com.br/revista/151/nao-e-so-preco-que-importa-venda-valores>, 

publicado em 2018. 
16

 Esta é a informação do último censo sobre IDH, disponível em <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/>, 

publicado em 2013. 
17 Biodisponibilidade é um teste feito sobre o efeito das medicações nos organismos de seres humanos para 

avaliar se o genérico age igual ao medicamento de referência. O genérico precisa garantir eficácia terapêutica de 

80% a 125%. Como a margem é larga, não há garantias de que existe a mesma biodisponibilidade entre 

genéricos e medicamentos de referência.  

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/
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 Segundo Rodrigues e Ramalho (2007), a cidade obtém uma característica que ilustra a 

industrialização da microrregião. O município atualmente está com 273.012 habitantes 

(IBGE, 2019) e, mesmo não tendo o maior PIB (Produto Interno Bruto), é o que mais tem 

atraído as grandes redes.  

 

“Os momentos mais marcantes da acirrada concorrência foi quando percebemos que 

a concorrência conseguia de forma rápida equiparar os preços ou até superá-los no 

atendimento do pessoal, teve que se refazer uma reengenharia da parte gerencial dos 

recursos humanos para que o atendimento passasse a ser e ter o mesmo peso que o 

preço do produto, retendo, treinando e capacitando e retendo talentos para a 

conservação dos clientes e até a conquista de novos. Então, o preço passou a ser 

uma, um... um dos itens subjetivos da questão, layoutização de lojas, uma, uma 

alteração no mix de produtos, toda uma repaginação da loja e do seu perfil de 

atendimento” Entrevistado 1.  

 

 A Droga Raia entrou na cidade há pouco mais de cinco anos e já é vitoriosa em mix de 

produtos e não-ruptura do relacionamento cliente-drogaria. Hoje, o controle de receituário 

ético (conhecido como receituário de produtos de marca, não similares) fica mais contido na 

Drogaria Pacheco, que gerou um grande impacto de captação de prescrições após sua entrada 

na cidade.   

 Segundo Clark e White (2010), nem sempre os potenciais entrantes no mercado são 

capazes de oferecer um serviço e alta qualidade, mas o que existe é a busca pela novidade ou 

por um serviço diferenciado. As inovações nesse mercado das drogarias acontecem mais em 

setores competitivos em resposta às oportunidades competitivas (HOLDFORD, 2018). As 

drogarias locais precisaram se adequar e ao mesmo tempo se defender com a reformulação de 

suas ações para competir com as grandes redes.  

 

“(...) tiveram que se reinventar, tiveram que negociar melhor, é, ter mais condições 

de, de repente a Pacheco, uma Raia desenvolver uma marca ou algum modelo de 

loja que eles não pensavam na região e de repente eles acharam que o Sul 

Fluminense não tinha um tipo de loja assim, mas que na verdade caberia porque elas 

vieram e mostraram que cabe, né? Elas tiveram que reinventar, desde de, de layout 

de loja até disposição mesmo de mercadoria, de tipo de mercadoria, você reinventar 

um monte de coisa” Entrevistado 6.  

“As ações de defesa foram a continuidade da abertura de novos pontos comerciais, 

tentando capilarizar o máximo possível das lojas na região, com isso inibindo a 

entrada do concorrente ou ele já tendo entrada, ter que vencer a imagem já 

construída no mercado nesses anos que a empresa atua, mas principalmente o 

fortalecimento da marca, onde pessoas faziam ações não só de campanhas 

publicitárias para vender o produto, mas ações aonde fortalecia a marca da empresa 

e as ações mais importantes foi uma... evento que aconteceu lá na Ilha São João, 

aonde foi construído uma, uma, um evento onde reuniu 100.000 pessoas em 3 dias 

de evento, que (...) trouxe 83 fornecedores, um evento maravilhoso que movimentou 

toda a cidade, com N serviços gratuitos oferecidos, oferecidos pelos fornecedores e 
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obviamente com isso que a marca, a marca dessa empresa fazia algo de útil de 

retorno para a sociedade da onde retirava o seu sustento” Entrevistado 1. 

 

 A entrada das grandes redes em qualquer município é facilitada pelo apoio da indústria 

farmacêutica, apoio das distribuidoras, pelos prazos de compra que só eles conseguem pelo 

forte volume, pelo mix disponibilizado e pela venda de produtos de mais fácil 

comercialização. A lacuna que a Drogaria Pacheco preencheu foi da ineficiência de 

abastecimento das duas maiores redes da região, por apresentar um mix de medicamentos 

muito grande. 

 Segundo Meirelles (2010), quanto mais forte for o capital e as ações a serem 

investidas, maior será a consolidação. Entretanto, após a consolidação das Drogarias Raia e 

Pacheco no município de Volta Redonda/RJ, iniciou-se a divisão de uma fatia única de 

mercado, onde todos estavam buscando crescer, o que gerou uma saturação do número de 

lojas no mercado farmacêutico municipal. Como a cidade possui o maior IDH da 

microrregião do Vale do Paraíba Fluminense o 4º maior dentre os 92 municípios do Estado, as 

cidades vizinhas não apresentam o mesmo desempenho econômico.  

 Não existe muito interesse em comercializar produtos de várias marcas em um 

segmento de baixa renda porque é necessário expor produtos mais em conta para os clientes 

(CAPANEMA; PALMEIRA FILHO, 2006). Decidiu-se então, como ação de enfrentamento 

da concorrência, que as lojas locais deveriam expandir suas áreas de atuação em busca de 

novos mercados.  

 

“É porque aqui já está saturado o número de lojas, né, a gente já tem um número de 

lojas que atende o que, o que o consumidor precisa, então, a gente não tem 

necessidade de, às vezes o crescimento não significa que você precisa abrir mais 

lojas, o crescimento pode ser dentro da mesma loja, mas aumentar em faturamento, 

até porque o custo operacional de uma loja é muito alto. Então eles, é, acabam indo 

para outros mercados para aumentar o número de lojas, mas hoje estuda-se muito o 

ticket médio da loja, o faturamento, para que elas consigam, né, ter o folego 

financeiro pra estar com a loja aberta (...) Então eu acho que quando a rede é uma 

rede que tem dom de mercado, que vai para fora de outros Estados para ver a 

experiência de sucesso e traz pra cá, ela, ela acaba mexendo no mercado e tendo 

sucesso (...)” Entrevistado 4. 

 

 Consequentemente, as drogarias independentes estão acabando na cidade porque não 

conseguem mais aumentar o faturamento. Acontece o mesmo com a Drogaria Raia, mas em 

proporção oposta, porque aumenta a quantidade de lojas, mas não aumenta o faturamento.  

 Em relação ao ticket médio de cada drogaria, as informações são mais fáceis de serem 

obtidas quando se trata de uma sociedade anônima de capital aberto, portanto não foi possível 
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conseguir a informação de todas as redes para montar um quadro explicativo. Mesmo assim, 

em 2018, a Droga Raia apresentou o segundo maior ticket médio por cliente no país, a 

Drogaria Pacheco apresentou o sexto maior ticket médio e, servindo de base sólida de 

comparação, a Drogaria α aparece em vigésimo lugar
18

. Não estão disponibilizados os dados 

sobre a Drogaria β, mas é possível observar a posição que uma Drogaria α local conseguiu 

obter no cenário nacional e o seu nível de competitividade.  

 Segundo Besanko et al. (2012), quando grandes grupos brigam pela mesma fatia de 

mercado, o mesmo não cresce proporcionalmente ao investimento aplicado, causa estagnação 

econômica e traz consequentemente o risco de perder market share e os itens geradores de 

bem-estar social que afirmam prover com seus serviços. E neste tipo de conflito, logicamente, 

as redes locais são menores, com menos capital para poder defender seu território, tendendo 

então a buscar maneiras diferentes de não operar com prejuízo e correr o risco de perder seu 

espaço.  

 

“Bom, para mantermos uma loja aberta, é necessário acima de tudo que ela se, se 

pague, pague, custo de energia, custo de água, e custo, principalmente, custo de 

funcionário. Então, se leva em conta todos esses, esses fatores e, principalmente, não 

temos renda fora, não temos investimento de capital de alto risco. É, todos os 

gestores, do presidente ao gerente, são conscientes de que não haverá, é, 

continuidade em uma loja que esteja operando no vermelho. Infelizmente, hoje nós 

temos uma rede de farmácia em cada esquina e isso dificulta muito a manutenção de 

uma loja aberta, mas todos nós sabemos que nós temos que nos preparar para ser 

diferentes. Então nós vamos fazer um esforço muito grande para, é, amenizar essa, 

essa invasão de empresas, é, que vem gerar também um porte, empregos, e 

principalmente gerar a lucratividade que hoje todos setores de mercado exigem. 

Porém não vamos manter lojas que não conseguem se manter (...)” Entrevistado 5. 

 

 Para um desenvolvimento econômico e social eficaz das grandes firmas, tanto para 

aumentar sua fatia de mercado quanto para o bem-estar social, é necessário buscar benefícios 

à sociedade e à sua sobrevivência, não apenas adquirindo vantagens competitivas (TASCA; 

NESSI; RIGAMONTI, 2017). A parte social tornou-se então, como forma de adequação das 

drogarias locais, uma busca também por sua sustentação econômica.  

 

“É, da parte social, que é a parte hoje que as empresas se preocupam muito, que é o 

social, é, tá bem diante do público, tá bem diante dos órgãos de informação, tá bem 

nas redes, nas redes, cada dia que passa, existe uma preocupação maior, então, 

bastante treinamento a Rede α tem feito através dos, dos consultores que as 

empresas, a indústria farmacêutica disponibiliza. E há algo muito importante, 

realmente, o lucro é muito importante para manter a empresa, mas a parte social hoje 

é vista como prioridade para fidelizar aquele paciente (...) porque o paciente tem 

dúvida quando sai do médico, de como usar um medicamento, de como utilizar um 
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 Informações disponíveis em <https://guiadafarmacia.com.br/ranking-abrafarma-raia-drogasil-libera-varejo-

farma/>, publicado em 2019.  

https://guiadafarmacia.com.br/ranking-abrafarma-raia-drogasil-libera-varejo-farma/
https://guiadafarmacia.com.br/ranking-abrafarma-raia-drogasil-libera-varejo-farma/
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corticoide, de como utilizar um anticoncepcional, então (...) estão treinando em 

várias indústrias para dar essa informação ao cliente. E realmente, hoje o social é 

indispensável para uma empresa crescer e ela manter o foco no social também” 

Entrevistado 5. 

 

 O espaço atualmente vem sendo ocupado de forma fácil pelas grandes redes, 

excluindo as pequenas por ausência de mix de produtos, pouca tecnologia e volume de vendas 

(TELES; BILENKY; REIS, 2010). Por isso houve a necessidade nas redes regionais de 

ampliar o mix, a área de venda, e reduzir o volume de medicamentos, chamado, novamente, 

de efeito drugstore, nas quais uma grande parte do espaço comercial dentro de uma loja fica 

com não-medicamentos, atualmente respondendo como itens de suma importância para o 

faturamento de uma rede.  

 Cerca de 45% do que se vende hoje, em média numa rede de drogaria nacional, são 

produtos de higiene pessoal, perfumaria ou medicamentos que não necessitam de prescrição 

(VIRI; SAMOR, 2018) e chegam a fazer parte de 66% do faturamento mensal. Então, para 

uma drogaria local que não tiver rentabilidade e auto-sustentação, não adiantará fazer 

trabalhos locais de propaganda e marketing que não serão suficientes para sua sobrevivência 

(SILVA; SAMPAIO, 2016).  

 O conceito das drugstores já é amplamente feito em outros países, adaptando-se 

estrategicamente ao que o cliente necessita, migrando para um novo patamar de concorrência 

(FEBRAFARMA, 2008). As lojas menores, chamadas de lojas de bairro, não precisam ter um 

mix tão completo, por isso apresentam um portfólio mais enxuto.  A diversificação de mix de 

produtos é uma tendência no comércio farmacêutico, sendo impulsionado pela falta de tempo 

do consumidor e a preferência em realizar as compras em um único lugar, enfrentando a 

concorrência, captando mais vendas e aumentando o número de clientes (SAAB; RIBEIRO, 

2001).  

 Consequentemente, as drogarias locais tiveram que se adaptar aos quesitos 

tecnológicos e rever seus conceitos de vendas para tornarem-se competitivas frente às grandes 

redes nacionais.  

 

“Olha, é, hoje é a tecnologia, não é? Hoje é a tecnologia. As redes locais estão 

investindo muito na parte do “compre e retire”, na parte dos aplicativos, de algumas 

estratégias de mercado, ou seja, estarem nos canais, omni, omni channel, né? Eles, é, 

eles estão em todas as mídias, Facebook, Instagram, rádio, busdoor, televisão, 

enfim, eles precisam se manter no mercado e aproveitar a tecnologia” Entrevistado 

2. 

 

“Eu acho que, é, o que, o que mais marcou foi o, o novo modelo de negócio entre as 

lojas da região, a marca da região, né? É... hoje você tem, igual numa pergunta 

anterior aí, lojas com um layout totalmente agradável, né? (...) Então são lojas 
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espaçosas, um conceito de autosserviço muito forte e que o consumidor tem se 

acostumado com a questão do autosserviço e vai até onde é possível... só no caso 

mesmo do medicamento tem vezes que ele quer ser atendido por alguém, mas no 

geral ele quer entrar na loja e ver a loja como estivesse num shopping center” 

Entrevistado 6. 

 

 As respostas concedidas durante as entrevistas corroboram que custa muito manter 

uma firma e ainda existem outros itens envolvidos para sua manutenção, como custos com 

atendimento e custos para enfrentar os líderes concorrentes (BESANKO et al., 2012). Mesmo 

assim, as maiores redes de drogarias locais ainda possuem mais de 50% do número de lojas 

do município, o que gera um custo elevado para sua sobrevivência, tornando necessária a 

expansão para outros mercados, além da busca pela adequação de suas ações para enfrentar a 

concorrência entrante em condições iguais.  

 

4.2 HISTORICO  

 Vale reforçar que a pesquisa utilizou como objetos os nomes das redes de drogarias de 

modo fantasiado, porque não foi solicitada autorização para que se utilize o nome comercial 

dos estabelecimentos. Essa é uma ocasião em que o anonimato se faz necessário, para 

proteger o caso real e seus verdadeiros participantes, convertendo os componentes de suas 

identidades reais às fictícias (YIN, 2001).  

 A Drogaria α conta com o maior número de lojas no município, um total de 30 

estabelecimentos (até o fechamento da pesquisa), incluindo sua nova rede de genéricos e 

similares. Porém, sempre houve um senso comum entre os habitantes que a rede de Drogarias 

ι também pertence à rede de Drogarias α por terem sócios-fundadores da mesma família, o 

que elevaria o número de lojas a 36 estabelecimentos, compondo 1/3 de todas as drogarias da 

cidade. Este assunto necessitou de esclarecimento por parte dos entrevistados porque 

denotaria uma clara concorrência desleal no histórico municipal.  

 

“Sim, a (Drogaria ι) inicialmente pertencia ao dono da Rede α e ao (nome do 

proprietário da Drogaria ι), sogro do (proprietário da Drogaria α), ou pai, não tenho 

certeza. Eles tem 4 lojas na cidade de Volta Redonda
19

. Com a abertura da Farma 

Off, parece que a (Drogaria ι) não tem a ver mais com a (Drogaria α), mas parece 

que o foco foi virado para a Farma Off” Entrevistado 4 

 

“Bom, a (Drogaria ι), é uma rede, rede pequena, independente. O proprietário dela 

chama-se “xxxx” e ela nasceu na cidade de Pinheiral e, é, continua a expansão dela, 

mas, é, não tem nada a ver com a, com a rede α. Já a Rede Off, é resultado de um 

planejamento de uma ação que a (Drogaria α) fez para melhorar o desempenho junto 

à população de baixa renda. São, são farmácias voltadas para o público E e F e é 
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 O levantamento documental confirma 6 lojas pertencentes às Drogarias ι.  
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uma franquia da (Drogaria α), (...) hoje, a Rede Off tem 16 lojas entre o sul do 

Estado, Baixada e já chegou a, a Araruama. A Rede Off tem tudo a ver com a 

(Drogaria α). São os mesmos gestores de compra e controle de loja (...)” 

Entrevistado 5. 

 

 Como houve controvérsia entre os entrevistados e o dado é importante para o 

direcionamento da pesquisa, um diretor de uma drogaria local passou a ideia de que a 

Drogaria ι tinha ligação familiar com a Drogaria α sim, mas houve um rompimento de 

relações familiares que separou as duas redes (informação pessoal)
20

. 

 Esclarecida esta característica que compõe o cenário de liderança do número de lojas 

da Drogaria α, é preciso entender como a rede cresceu de forma diferente: geralmente o 

gerente selecionado para a nova loja é convidado a ser o sócio da franquia, o que caracteriza 

contabilmente como loja independente ou não-rede, mesmo com razões sociais de nomes 

semelhantes, ou seja, cada loja da rede tem um sócio-proprietário diferente.  

 A Drogaria α tinha como objetivo abrir lojas perto da Drogaria β, sempre, visando não 

vender medicações propagadas, com foco em medicações similares, que dão retorno 

volumoso sobre a margem de lucros. Assim, ambas as redes cresceram bem próximas, como 

afirmado pelo Entrevistado 6: “(...) houve um monopólio das 3 grandes redes da região e 

encabeçado por uma delas. E com uma, uma penetração política maior”, destacando, em sua 

opinião, um envolvimento externo que garantiria a manutenção do oligopólio.  

 Entretanto, segundo o Entrevistado 5, houve um crescimento histórico inusitado da 

Drogaria β, de que “(...) a Drogaria (β) ela teve um impulso, o dono ganhou um dinheiro, 

numa, num, num jogo de loteria e cresceu muito rapidamente e aí ele colocou esse, esses 

valores de capital a bem da, da, da rede (...) por esse diferencial que o dono da Drogaria α 

ganhou um impulso muito forte no jogo”.  

 Não há registros que comprovem esse fato, outros entrevistados alegaram que isso é 

senso comum na cidade, mas realmente ambas as Drogarias α e β juntas atingiram bem mais 

de 50% de dominação territorial em número de lojas antes de 2012.  

 Existiam algumas particularidades adotadas pela concorrência entre as drogarias 

locais, como o fato de ser ordem da direção da Drogaria β manter constantemente fila para 

pagamento no caixa, o que é uma tática para que o cliente compre por impulso os produtos ali 

expostos, enquanto está aguardando (KIRAN; MAJUMDAR; KISHORE, 2012). Na questão 

contábil, a Drogaria β organiza os nomes de suas razões sociais em seus CNPJs por clusters, 
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 Informação pessoal obtida em conversa com o diretor de uma rede de drogaria local que não aceitou ser 

entrevistado, mas concordou que a informação passada pudesse ser divulgada, desde que sem prejuízo pessoal ou 

ao seu trabalho.  
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com registros padronizados para áreas diferentes, ou seja, se houver uma multa na cidade do 

Rio de Janeiro, dificulta-se e minimiza-se a chance da rede inteira ser investigada ou multada.  

 Quando a Drogaria Pacheco finalmente entrou na cidade, a Drogaria β já possuía 

muitas lojas, porém se reteve em crescimento, quase que como uma desistência pela entrada 

da Drogaria Pacheco na cidade, facilitando e muito o crescimento da concorrente direta, a 

Drogaria α, que tinha um foco diferente para determinados tipos de clientes. No ano de 2012, 

a Drogaria β ainda era líder em número de lojas e atribuía seu sucesso ao foco na construção 

de sua marca.  

 

“Manter-se fiel ao planejamento estratégico estabelecido e fazendo pequenos ajustes 

para não perder o foco em tudo que foi cultuado, até o momento, que trouxe a esse 

momento de liderança. Muito comum que as empresas durante esse processo de 

construção de uma liderança, de construção de uma marca, de uma... de um 

mercado, que ele seja convidado a sair do seu foco, a mudar o seu direcionamento 

em função de N situações, sejam mercantis, sejam governamentais, sejam 

administrações, sejam comportamentos (...) construiu ao seu redor um grupo de 

colaboradores, colaboradores, que vestiram a camisa da empresa, passaram a assinar 

com o sobrenome o nome da razão social da empresa, e acreditaram no projeto. 

Então, se algo foi, foi determinante, foi que ele (proprietário da Drogaria β) 

conseguiu trazer pessoas que acreditassem na ideia dele, fizesse aquilo que foi 

determinado e que agregasse valor àquela proposta. Isso foi determinante. Pessoas 

fazem a diferença.” Entrevistado 1. 

 

“Aumentando, aumentando, aproximando dos laboratórios, dos grandes laboratórios, 

tendo uma aproximação com a classe médica, entendeu? Com algumas comunidades 

como a associação dos aposentados, entendeu? (...)” Entrevistado 2. 

 

 Após a entrada da Drogaria Pacheco, no ano de 2012, durante os próximos 7 anos a 

Drogaria α atingiu um volume maior de drogarias na cidade de Volta Redonda/RJ. A Drogaria 

β queria ser a drogaria referência na região, mas não conseguia por questões de falta de 

empatia com a classe médica, já que o receituário era trocado com frequência pelos 

balconistas.  

 Atualmente, ambas as Drogarias α e β estão com o crescimento da marca estancada, 

independente da entrada de outras grandes redes nacionais. Mesmo a Drogaria α focando em 

medicamentos similares e genéricos, esses são mais vendidos em redes de drogarias de maior 

porte, mais próximas aos centros urbanos, chegando a responder por praticamente metade das 

vendas destas redes no maior Estado do país (GOMES et al., 2014).  

 A Drogaria α mantém seu foco na venda de medicamentos similares e não pensa em 

adotar uma política de disponibilidade de medicamentos mais completa. Mesmo agora que a 

Drogaria α abriu uma subsidiária com foco em genéricos e similares, ela só abre uma loja se a 

Drogaria β resolver abrir, como bem exemplificado nas Figuras, 7, 8, 9, 10, nas quais fica 
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clara a disposição quase em pares das bolas pretas e vermelhas, respectivamente a cor de cada 

uma no mapa. Como apresentado na Figura 2, a Drogaria α continua com fortes planos de 

expansão para fora do município pela estagnação do mercado interno.  

 

“Bom, é, tudo planejado para, pro crescimento da empresa. Então, a (Drogaria α), 

ela tem um planejamento de abrir, é, até o final de 2020, é, mais 20 unidades, 20 

lojas, inclusive, é, partindo daqui do Estado para outras regiões, é, dentro do Estado 

do Rio de Janeiro. Nós, nós criamos esse projeto, está andando, hoje teve um, um, 

um, uma redução do número de lojas, porquê, porque a dificuldade em conhecer 

outras regiões é tão nossa quanto da rede nacional. Então é preciso fazer um 

levantamento com bastante critérios, é, olhar, é, o mercado com bastante critério, e 

isso nos ajuda muito a expandir. É, qual é a nossa fonte de pesquisa? É, é um serviço 

de dados chamado IMS, os quais a gente se baseia, pra, pra, é, abrir uma loja no 

município A, no município B ou no município D. (...) É levado em conta a 

população do município que gera salários, despesas daquela população e 

principalmente, é, e principalmente um fator é muito importante, é, são as 

informações de mercado. Hoje no Brasil, nós temos mais, é, farmácia que outro, 

outro, unidade de negócio. Vou falar um, a, até 5 anos atrás, tinha-se uma estimativa 

por loja de 5000 pessoas. Hoje, esse número caiu para menos de 1000 pessoas por 

lojas. Então tudo isso está influenciando a nossa tomada de decisões em outro 

município. Mas nunca vai, eles vão deixar de, de abrir. Pode demorar mais um 

pouco, pode ser mais lento o processo, mas que isso é prioridade, é” Entrevistado 5. 

 

“Acredito que eles querem ganhar um mercado fora da região, apesar do 

crescimento aqui em Volta Redonda, a quantidade de loja por habitantes é absurda, a 

gente sabe que existe muito mais loja que habitantes para poder acessar, a gente sabe 

que não, que eles não tem, que não teria como crescer, apesar do mercado crescer, 

eles não teriam como crescer, crescer aqui por conta do número de lojas que eles já 

tem em Volta Redonda, então eles vão para fora do Estado para ter esse crescimento 

lá por isso” Entrevistado 3.  

 

 A subsidiária desta mesma Drogaria α também tem planos de expansão para fora do 

município, de abrir mais 132 lojas para dentro do Estado do Rio de Janeiro e para os Estados 

de São Paulo e Espírito Santo até 2022
21

. O plano de expansão da Drogaria β é mais contido: 

adquiriram a Rede Santo Antônio, do Estado de São Paulo, que atua nas cidades de Aparecida 

do Norte, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena, Piquete e Roseira (vide Figura 

3), mas não são claros quanto a quais locais pretendem expandir no futuro próximo.  

 Com a concorrência local cada vez consolidada em um oligopólio, as barreiras de 

entrada às drogarias nacionais foram um passo esperado. O território comercial do município, 

em sua grande totalidade, já estava dominado. As redes de drogarias locais tiveram a 

necessidade de manter sua concentração em forma de barreiras estruturais para uma 

manutenção bem-sucedida de proteção à entrada competitiva, elaborando estratégias apoiadas 
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 Informação disponível em <https://sulfluminenseonline.com/empresarios-lancam-franquia-de-farmacias-em-

volta-redonda/>, publicado em 22 out 2019.  

https://sulfluminenseonline.com/empresarios-lancam-franquia-de-farmacias-em-volta-redonda/
https://sulfluminenseonline.com/empresarios-lancam-franquia-de-farmacias-em-volta-redonda/
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no bom conhecimento do mercado e baseando-se, como medida de segurança, nas forças 

competitivas de Porter convenientes à ocasião.  

 

“Sim, eu acredito que sim, houve sim bloqueio por parte das farmácias locais (...) 
compras de pontos específicos e estratégicos para que não entrassem novos 

concorrentes no mercado” Entrevistado 3.  

 

“Bom, eu elenco como as principais barreiras de entrada, quer dizer, perdão, 

enfrentadas pela drogaria para o seu desenvolvimento, primeiro os pontos 

comerciais da cidade (...)” Entrevistado 1.  

   

 Em 2012, definitivamente houve a instalação inevitável de uma loja da Drogaria 

Pacheco, que já atuava na cidade de Volta Redonda/RJ como uma distribuidora de 

medicamentos para as redes locais.  

 

“A Pacheco já trabalhava, atuava na região como Jammyr Vasconcelos, que era uma 

distribuidora. Então, de certa forma ela já sabia, já conhecia o mercado da região 

aqui. (...) Então, ela tinha uma informação privilegiada, né, ela tinha mais ou menos 

um mercado, tinha uma amostragem do mercado, e ela viu oportunidade e não 

pensou duas vezes antes de entrar. É uma rede forte” Entrevistado 6. 

 

 Mas, é preciso entender como as drogarias locais reagiram com essa nova posição de 

uma drogaria nacional situada em pleno território, segundo o Entrevistado 3, incitando uma 

“(...) briga pela concorrência (...)”.  

 

“Então, que, que, eu acho que o marco (...) foi a vinda da Pacheco, porque antes a 

gente tinha a rua 33 ali que não era explorada nessa parte de farmácia. A última 

farmácia que a gente tinha naquele meio era próxima a (Lojas) Americanas, a 

(Drogaria β), né, que, que era, é a (Drogaria β) que mais vende, a filial 10. E com a 

vinda da Pacheco para a 33, muitos falaram “ah, a Pacheco está maluca, vai colocar 

uma loja na 33, não passa ninguém ali e tal” e a Pacheco veio com loja, uma loja 

grande, uma loja com estacionamento na porta, e aquilo foi, né, em pouco tempo ela 

já estava com um faturamento quase que igual ao da, da (Drogaria β), então fez com 

que várias outras redes fossem para aquele, para aquela rua. Então hoje a gente tem 

5 lojas só naquela rua ali, é, lojas, né, nacionais que vieram para lá, a Raia montou 

lá, tem mais loja vindo pra cá, falam de, de Galanti abrir lá também (...) com a 

entrada das nacionais, eles foram procurando se profissionalizar, capacitando 

funcionários, mudando mix de loja. Então é assim: a, a vinda das nacionais para cá, 

eu acho que aperfeiçoou um pouco o trabalho das próprias redes daqui e hoje a gente 

não vê mais essa diferença tão grande quanto a gente via no passado (...)” 

Entrevistado 4. 

 

 A política estratégica das redes nacionais de ampliarem para dentro de outros 

territórios é para ter poder de compra com o fabricante. Parece que as redes municipais não 

reagem, porque o mercado tem aceitado o que as grandes redes nacionais têm proporcionado à 
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população, que é atender exatamente o que o cliente procura: medicamentos variados e 

variedade de produtos. 

 Estabelecido o histórico dos acontecimentos deste período pré, durante e pós-

rompimento das barreiras de entrada no município, é necessário agora entender quais foram 

os custos de transação necessários a serem aplicados no setor, tanto pelas drogarias locais para 

manterem sua fatia de mercado, quanto pelas drogarias nacionais ao estabelecerem as 

decisões sobre suas posições. O crescimento das redes locais, cada uma à sua maneira, e a 

concorrência acirrada que estabeleceram para dominar o território e formar o bloqueio 

estavam ligadas, como afirmou o Entrevistado 3, ao “(...) uso de estratégias competitivas, 

porque o mercado precisava de novos, novos concorrentes no mercado.” As redes locais se 

mostraram capazes de regular e influenciar o meio e a sociedade em que atuavam, utilizando 

seu poder econômico para reduzir a capacidade de atuação das pequenas drogarias, 

comprando seus estabelecimentos e alinhando-se para impedir a entrada dos novos 

concorrentes.  

 

4.3 AS DROGARIAS NA CIDADE DE VOLTA REDONDA/RJ 

 Atualmente, o cenário farmacêutico municipal é composto apenas por 6,2% de 

drogarias pertencentes ao grupo de grandes redes nacionais (vide Quadro 6), porém essa 

porcentagem é representada por lojas que movimentam uma grande quantia de dinheiro e 

possuem um market share em dólares bem mais robusto que esse número relativo a lojas. 

Portanto, é necessário entender qual é o custo de transação que uma rede desse porte precisa 

aplicar para entrar num setor competitivo como o de Volta Redonda/RJ. 

 Antes, é necessário entender que, quanto maior uma rede de drogaria, mais custos de 

transação surgem para direcionar os limites da empresa, indicando quem serão seus parceiros 

de mercado, de negociação e de como elas atuarão (HOVENKAMP, 2014). Da mesma 

maneira, quando a rede cresce o suficiente para se tornar influente no seu mercado, um novo 

problema enfrentado passa a ser uma rede de drogaria que sofre pressão do lobby da indústria 

farmacêutica.  

 O lobby tem atuação forte no ramo dos medicamentos, atuando junto a parlamentares 

que receberam recursos da indústria farmacêutica ou de grandes redes de drogarias que hoje 

integram comissões da Câmara onde tramitam temas de interesse da indústria ou projetos de 

lei ligados ao setor, principalmente no que diz respeito à possibilidade de venda de produtos 
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não relacionados à saúde, conhecido como mix de produtos, modelo esse que está levando 

muitas drogarias à falência (CLAVERY; MORI; LARA, 2015).  

 Para movimentar todo esse cenário, é notório que, da mesma maneira que uma rede 

local goza de informações imobiliárias privilegiadas, uma rede nacional obtém facilmente 

informações advindas de investidores e acionistas que acompanham o mercado. Então, os 

custos de transação acabam sendo diferentes para os dois tipos de redes, porque a rede de 

drogaria local precisa se manter financeiramente e a rede de drogaria nacional precisa investir 

bastante para entrar.  

 

“Não, as grandes, as, as, as redes locais, tá, elas foram se, foram crescendo, como 

falei, adquirindo novas unidades que já existiam no mercado, entendeu? E as redes 

nacionais elas vieram, elas vieram porque elas tinham informação, elas sabiam o 

quanto comercializava medicamento no mercado regional, então era óbvio que em 

algum momento elas sabiam que iam entrar” Entrevistado 2.  

 

 Verificar um custo de transação é difícil porque envolve riscos, pouca racionalidade, 

negociações, oportunismo, ativos específicos e informações desencontradas (PIGATTO et al., 

2010; MESQUITA et al., 2013; BARBOSA, 2019). Hoje o cliente não elege mais uma 

drogaria de estimação, isso praticamente acabou
22

, mesmo assim, a sedução que um 

tratamento desses proporciona ao cliente amplia as chances de um retorno. E se não retornar, 

será convidado a fazer. Esse é um dos tipos de investimentos que precisava ser implantados e 

analisados com urgência pelas redes locais, as quais aprenderam e se adequaram em um prazo 

curto para a sua sobrevivência.  

 

“(...) as redes locais, elas conhecem o seu território, entendeu? As redes nacionais 

vieram para, para participar do, do, do... do mercado. Elas tinham informação de que 

era um mercado ótimo, um mercado bom, não é? E as, eles entrarem no mercado era 

uma coisa que não tinha como, como não acontecer. Mas eles brigam de igual pra 

igual” Entrevistado 2.  

 

“Bom, é, se o custo, é visto e revisto diariamente. Por que que houve uma queda de 

x na loja tal? Então vamos fazer ações para esse mês se não repetir aquela queda 

(...)” Entrevistado 5. 

 

 Além das novas atribuições, as redes de drogarias regionais enfrentaram problemas 

para realizar acordos comerciais com as indústrias farmacêuticas pela impossibilidade de 

adquirir melhores condições comparadas às grandes redes nacionais, dificultando 

principalmente o repasse de um melhor preço ao consumidor. O que as redes locais agora 
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 Informação disponível em < https://guiadafarmacia.com.br/materia/balconista-atuacao-indispensavel/>, 

publicado em 2019. 
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buscam é ter sempre um paciente fidelizado à sua loja e essa condição interfere numa maior 

proximidade do cliente. Uma rede do porte de uma Drogaria Pacheco conta com programas de 

resgate virtual, com envio de mensagens eletrônicas para clientes e fidelização por CPF, 

estimulando o retorno do consumidor à loja para desfrutar dos benefícios de uma parceria
23

.  

 No caso da Droga Raia, que atualmente possui mais de 1400 lojas
24

, há um plano de 

abrir mais 300 em 2019, ou seja, quase uma loja por dia no Brasil e eles estão cumprindo o 

prometido. Contudo, o custo de transação gerado para abrir a nova loja da Droga Raia não é 

impeditivo para fechar uma loja que não atingir o padrão de lucro estipulado pela matriz em 

três meses.  

 As grandes redes podem fazer essas apostas por possuírem lastro econômico. Em um 

determinado momento, a Drogaria Pacheco quis comprar toda a produção de contraceptivos 

de um grande laboratório farmacêutico multinacional para ter exclusividade em seu programa 

de descontos
25

, porém teve seu pedido negado; o mesmo pedido foi negado pelo o maior 

laboratório farmacêutico nacional.  

 

“(...) Vou citar aqui uma rede que compete com nós, ela é a Raia, de São Paulo. A 

Raia tem o mercado aberto dentro da bolsa de valores. Então, tudo isto, são, é, é 

visto pelo, pelos investidores, só vai ficar lojas que tão, tão no azul, tão trabalhando 

com, com, com lucro, é, as lojas que realmente estão com lucro (...)” Entrevistado 5. 

 

 Neste caso específico, a Drogaria Pacheco chegou a exigir exclusividade para realizar 

compras das determinadas indústrias, numa tentativa de quebrar a concorrência, porém isso 

não é nada interessante para a indústria farmacêutica em geral. A capilaridade é necessária e 

saudável para ampliar o poder de compra durante a negociação. Então as grandes redes 

acabam aumentando constantemente seu mercado porque conseguem consolidar negociações 

eficazes com a indústria farmacêutica (PEREIRA, 2018). 

 

“(...) Não existe um investidor, é, ele não quer problemas de perder dinheiro, é, na, 

na loja α ou β. Já no caso da (Drogaria α), ela investe capital próprio. Ela vai a 

bancos, ela não tem capital aberto na bolsa de valores, que é faturado uma grande 

margem e é guardada como fundo de investimento para novas lojas (...)” 

Entrevistado 5.  

 

                                                           
23

 Programa de Benefícios de Medicamentos da Drogaria Pacheco, disponível em 

<https://www.drogariaspacheco.com.br/programa-beneficios-medicamentos>. 
24

 Informação disponível em <https://www.drogaraia.com.br/nossa-historia>. Acesso em 22 out 2019.  
25

 Informação sobre o programa de descontos disponível em <https://www.drogariaspacheco.com.br/vivasaude>. 

Acesso em 22 out 2019.  

https://www.drogaraia.com.br/nossa-historia
https://www.drogariaspacheco.com.br/vivasaude
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 Além disso, um custo de transação que uma grande rede precisa ter é o da capilaridade 

para poder captar investimento com os fornecedores devido a um maior volume de lojas em 

seu cadastro. O poder de negociação das redes nacionais é um grande facilitador. A indústria 

farmacêutica não tem criado novidades, então temos visto uma série de medicações com 

pequenas variações de princípio ativo.  

 O varejo farmacêutico tem receio de avançar nessa área, mesmo com o mercado 

apresentando crescimento de 9,5% no ano em 2017, com as drogarias menores em batalha 

contra o crescimento das grandes redes (FEBRAFAR, 2018). Atualmente existem muitas 

moléculas iguais disputando o mesmo mercado. Se a indústria farmacêutica lança dez 

moléculas em um mesmo mercado, a capilaridade da rede tem que ser maior para poder 

atingir mais clientes, aumentando assim a pressão na indústria farmacêutica para que 

obtenham cada vez maiores fatias de mercado. Porém, o que os brasileiros hoje buscam são 

mais ofertas e qualidade em produtos e serviços.  

 Mesmo ambas as drogarias locais sendo concorrentes diretas, no caso da Drogaria β 

cada loja fechada seria algo sentimental e doloroso para a marca. Com as grandes drogarias 

entrantes atuando no mercado, o faturamento da indústria farmacêutica aumentará, mas da 

rede de drogaria não, porque o início do funcionamento não é lucrativo. Já com a Drogaria α, 

duas entre cada três lojas dão prejuízo, mas as lojas não fecham porque mantém presos pontos 

imobiliários estratégicos, além da crença de que um dia estas lojas darão resultado.  

 As grandes redes de drogarias sempre se beneficiarão mais das parcerias, seja em 

forma de verba, bonificação no balcão ou prazo de compra para manterem-se grandes. A 

indústria farmacêutica geralmente aceita as parcerias porque visa negociar com um maior 

volume de lojas, por isso é interessante que as redes mantenham alguns pontos que não 

tenham faturamento positivo. 

 

“(...) E nisso, é, nós (Drogaria α) estamos, assim, com uma, uma, estabilidade alta de 

investimento em projetos e o projeto tá andando e, é, nesse meio, nós contamos mais 

uma vez com o momento que o nosso país ‘tá atravessando, mas com certeza os 

gestores de, de grande qualidade e conhecimento, é menos, é, dolorido que a loja 

tenha prejuízo. Realmente, recentemente nós fechamos uma loja na cidade de Barra 

do Piraí devido a esse problema, uma loja grande que estava fechando direto no 

vermelho e foi fechada para estancar a sangria” Entrevistado 5. 

 

 As drogarias locais precisaram investir altos valores para transformar muitas de suas 

principais lojas no conceito de drugstore, as quais competem com produtos que vendem em 

mercados ou em lojas de conveniência, até mesmo em padarias (TELES; BILENKY; REIS, 

2010).  
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 O princípio do marketing aplicado nestes tipos de estabelecimentos é o mesmo dos 

supermercados: prateleira cheia vende o produto; com a prateleira vazia, parece que o produto 

está abandonado e não é vendido (AASTRUP; KOTZAB, 2010). O medicamento não precisa 

de volume pra ser vendido, ele precisa apenas estar na prateleira e ser visto. Já com os não-

medicamentos, ou seja, com a perfumaria, quando o cliente vê um volume enorme de 

desodorantes, o cliente é condicionado a achar que o produto está barato por causa da grande 

quantidade e o compra por impulso.  

 Os entrevistados também foram questionados sobre os custos de transação envolvidos 

para a abertura deste tipo de loja.  

 

“Eu acho que no momento eles tem gasto mais com estrutura de loja, porque as, as 

redes vem com lojas amplas, lojas bonitas, com layout mais modernizado, então, e 

isso a gente não tinha aqui, a gente não tinha, é, loja desse porte, né? Hoje, toda loja 

tem ar condicionado central, é uma loja clara, é uma loja bonita, com porcelanato, é 

uma montagem bonita, então é assim, eu vejo que hoje eles gastam mais com 

ambiente de loja, com, né, com a layoutização que mesmo com, com mix. O mix 

mantém o mesmo dos anos pra cá, de repente mais moderno, com essa parte de 

suplementos que vende esporte pra farmácia, mas eu acho que o custo maior é com, 

com montagem mesmo de loja, uma loja bonita, uma loja ampla, uma loja grande, 

que a gente tinha muitas lojas pequenas. Com a vinda das nacionais, que tem perfil 

de loja maior, as próprias redes daqui começaram a se adaptar e, e alugar lojas 

maiores” Entrevistado 4.  

 

 Sobre as mudanças que ocorreram durante o período temporal, a Drogaria α continuou 

focando em espaços menores e bairros mais carentes, expandindo muito mais dentro da 

cidade de Volta Redonda/RJ. O foco da Drogaria β era fazer uma superloja, proporcionando 

ao cliente a maior disposição possível de remédios para que ele soubesse que naquele ponto 

teria exatamente o que ele busca, fidelizando-o à loja. O projeto não se viabilizou por 

questões de custos altos para se manter um estoque que não gira, também pela ausência de 

troca de medicações vencidas pela grande maioria da indústria farmacêutica e a falta de mão-

de-obra especializada no conhecimento da gama de medicamentos. Outros custos também 

foram listados pelos entrevistados, como: 

 

“Eu diria até, ah, ah, os novos entrantes tem um custo maior, porque as outras já tem 

CDs (Centros de Distribuição) estruturados aqui, você tem a possibilidade de 

preterir mercadoria de uma loja pra outra. Se você reduzir o estoque de, de todas as 

lojas em 30%, você consegue montar várias lojas só com reposição de mercadoria. 

Então o seu custo, reduz bastante o seu custo, né? Fora a facilidade de 

intercambialidade de mercadorias, aí o que pode fazer entre lojas. Então hoje, pra se 

manter rentável é bem mais fácil” Entrevistado 6.  

 

 Com as drogarias regionais sendo forçadas a aplicar redução interna dos preços, 

manutenções de pontos não lucrativos, com foco na capilaridade de mercado e tendo que lidar 
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com condições dos fornecedores mais benéficas para as redes externas, poderá ainda haver 

um colapso da fatia de mercado das redes regionais com a impossibilidade de competição de 

preços, acarretando danos para a sociedade como perda direta de inúmeros empregos, 

aluguéis de estabelecimentos, parcerias comerciais, entre outros. Então, as drogarias regionais 

ainda veem necessidade de aprimoramento da mão-de-obra e de investimento na melhoria de 

seus perfis para atender a um consumidor cada vez mais exigente.  

 

“Sim, eu acredito que eles investiram muito em capacitação profissional, porque a 

partir do momento que entra um novo entrante, a gente precisa se adaptar ao 

mercado e a concorrência não quer, sei lá, não quer... não sei como te responder... 

não, a concorrência ela, ela tem que se diferenciar de certa forma. Aqui a gente sabe 

que, a gente não tem o melhor atendimento até hoje nas farmácias. Infelizmente 

essas novas, quem chegou, chegou com um trabalho diferenciado, respeitando 

receituário, respeitando paciente, cliente e a gente vive hoje uma dificuldade nesse 

sentido nessas lojas (...)” Entrevistado 3. 

 

 Com a dificuldade de lidar com concorrentes que atuam em mercados tão diferentes 

por todo o país, uma das táticas de expansão das receitas foi o êxodo das redes locais para 

regiões vizinhas. As Drogarias α e β não encontraram barreiras de saída na cidade, nem no 

Estado, nem nos Estados vizinhos, podendo expandir-se com mais facilidade. Da mesma 

maneira, não há dificuldade de instalação no município para drogarias pequenas e/ou 

independentes, mas elas se restringem a bairros de baixo poder aquisitivo e permanecem 

isoladas do centro das cidades.  

 

“Bom, o custo levado em consideração, um dos principais custos foi, é... permitir 

que o concorrente implantasse a sua loja naquela localização. Esse é o principal 

custo. Os outros são, é... o custo da implantação da loja, parte de loja, custos locais, 

obviamente aluguel e outras coisas do gênero, o estudo de viabilidade do perfil do 

consumidor, que pudesse estabelecer uma política comercial voltada para aquele 

município, então dizendo que cada unidade tem o seu público alvo e obviamente 

ajustar o seu mix, a sua política de preços em função disso” Entrevistado 1. 

 

 Atualmente, a maior barreira de entrada para as grandes redes é encontrar um ponto 

livre de no mínimo 100 m
2
, no grande centro, que não esteja ocupada por uma Drogaria β ou 

uma Drogaria α, ou um ponto comercial no tamanho necessário pra enfrentar as redes locais. 

 Ainda cabe investigar o que a sociedade, que utiliza o serviço das drogarias no 

município de Volta Redonda/RJ, veio a perder com a instalação das barreiras de entrada. As 

drogarias que pertencem às redes locais tiveram que adotar o princípio da drugstore como 

ação para enfrentar a concorrência e esse tipo de “varejo farmacêutico”, vende desde 

medicamentos a mix variado de produtos e serviços (JAMBULINGHAM; KATHURIA; 

DOUCETTE, 2005). Porém, antes da entrada das grandes redes, as drogarias locais já 
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promoviam ações sociais como forma de garantir ao consumidor um tipo de atendimento que 

ainda não existia na cidade.   

 

“Quando a empresa tem 30 anos
26

 e aí os 30 anos de idade de empresa que ela está 

ainda na fase da adolescência mercantil, ela fez um projeto de 30 anos de mercado, 

onde ela fez uma campanha de doação de alimentos, que nada mais arrecadou que 

dois caminhões de cestas básicas para as regiões. Isso foi um marco que parou a Vila 

Santa Cecília, principal ponto comercial de Volta Redonda hoje, para a entrega dos 

prêmios, e isso foi feito em todas as lojas, sem contar as ações dela junto a AAPVR, 

junto ao Lar dos Velhinhos do Monte Castelo e outras pequenas associações de 

bairros onde ela de alguma forma pôde contribuir para a manutenção ou resgate para 

aquelas pessoas que não tinham recursos para se manter através de medicamentos 

para campanhas sociais de agasalho, medicamentos a preços sociais e outras cestas 

que foram montadas no período” Entrevistado 1.  

 

 Em um mercado até então formado por um oligopólio de drogarias, os valores eram 

estabelecidos de acordo com o que o mercado respondia, ou seja, com a demanda necessária, 

e se escolhia o preço que se adequasse à oferta (HENDRICKS; MCAFEE, 2010). Estavam 

cada vez mais reduzidas as disposições ao cliente pela escolha de preços ou serviços 

diferenciados. As redes locais, por não terem o porte de uma nacional, não tinham tanto poder 

de barganha com os fornecedores, de acordo com Porter (1979), fazendo com que essas 

aumentassem ou diminuíssem o preço de acordo com o volume de compra ou parceria do 

cliente. Os consumidores obtiveram benefícios significativos com a entrada das redes de 

grande porte.  

 

“Eu acredito que eles tentaram, pensaram muito mais no social do que as outras 

farmácias, questões assim de um mix de produtos muito maior para o cliente poder 

ter acesso a todo tipo de valor na hora de comprar uma medicação, trouxeram 

também um atendimento diferenciado pra composição, atendendo o que a gente 

precisa mesmo, que é sempre pensar no cliente, colocar o cliente no centro, o foco é 

o cliente, e também trazendo esses programas de desconto atrelado à farmácia, para 

que o paciente tivesse desconto diferenciado na hora da compra” Entrevistado 3.  

 

“É, na verdade, o povo teve uma, uma, um benefício grande, né, com essa 

concorrência. O grande beneficiado foi o povo. Estão com informação, com 

crescimento dos genéricos, com opções de mercado, enfim, o grande beneficiado é, 

é, o consumidor final (...) na verdade é, foi o que eu falei lá atrás, o público hoje tem 

esse benefício, ele tem é, opções, entendeu? Ele pode comprar, é, pelo aplicativo, ele 

pode ser pelo delivery, entrega em domicílio, entendeu? Ele tem muitas vantagens, 

inclusive o preço, não é? O resultado do preço, da concorrência, obviamente vai 

muito do preço, tá? (...)” Entrevistado 2.  

 

 De acordo com Duarte, Castillo e Barcelo (2014), mesmo com o poderio econômico 

de uma grande rede de drogaria, não é possível uma empresa entrar em um mercado 

                                                           
26

 O entrevistado se refere ao ano de 1999.  
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oligopolista praticando preços baixos porque as empresas que compõem o mercado local a 

afrontarão de todas as maneiras para defender seu market share e seus benefícios. A afronta 

veio em forma de penetração no mercado, de concorrência de preços, disponibilização de um 

mix mais arrojado de produtos e serviços e do surgimento de algo novo para o cliente.  

 

“(...) O cliente é a nossa prioridade. O cliente entra numa loja, ele vê o estoque 

regular muito bom, ele vê os preços muito competitivos e olha também, o, um fator 

importante: hoje, uma, uma rede de drogaria não vende só remédio, ela vende uma 

série de serviços para o cliente que irá fidelizá-lo. Além do preço muito competitivo, 

nós temos recarga de telefone celular, nós temos papel higiênico, nós temos, é, 

sorvete, nós temos refrigerantes e água, nós temos toda uma série de, de produtos 

que o paciente, para entrar na loja, ele vem passando entre as, as gôndolas, ele vai, é, 

observar isso tudo. E o melhor de tudo: paciente quer conforto, quer atenção, quer, 

é, é, a resolução de tudo, que seja resolvido sem grandes, sem grandes transtornos 

(...). Então, existem algumas ações que a Drogaria β faz e que a Drogaria α está 

fazendo um novo tipo de trabalho de prestação de serviço para a clientela, que é (...) 

é um serviço o qual o paciente pode olhar glicose, pressão, é, tirar as dúvidas ao 

medicamento, como é que pode ser utilizado, se pode ser fracionado ou não, não 

tirando, é, a independência ou a palavra final do médico, mas apenas no sentido de 

ajudar ao paciente a entender melhor. Nem todos pacientes tem facilidade de 

entender a orientação médica. Nós estamos fazendo esse serviço, nós estamos 

avisando aos médicos e por sinal está sendo uma parte bem sucedida da Drogaria α.” 

Entrevistado 5. 

 

 Se existem duas grandes firmas para um mesmo mercado, com produtos bem 

parecidos, é melhor que evitem competição por preços e adotem uma posição de apoio ao 

cliente, de patrocínio, oferecendo pacote de descontos ou cooperações para serem 

beneficiados com a escolha do cliente (PIBOONRUNGROJ; DISNEY, 2015; 

HOVENKAMP, 2014). Os programas de desconto vieram após a transposição da barreira de 

entrada, porque era um tipo de benefício que não era disponibilizado anteriormente pela 

pouca disposição de lojas com bandeiras diferenciadas.  

 No período da delimitação da pesquisa, os clientes passaram a dispor de poder de 

negociação pela quantidade maior de drogarias disponíveis no mercado, escolhendo os 

atributos do produto que desejaria comprar, externando os seus desejos pessoais, complexos 

ou não, na decisão final, o que inclusive chegou a afetar o custo de transação da drogaria (WU 

et al., 2014). 

 

“(...) a entrada das novas drogarias trouxeram com elas também programas de 

descontos para os clientes que as drogarias anteriores não tinham e aí elas tiveram 

que se adaptar a essa realidade que é muito bom para todos os clientes, para todos os 

vendedores porque existe uma, quando o produto, quando existe um programa de 

desconto na farmácia, existe uma fidelização por parte do cliente à farmácia é muito 
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bom, do ponto de vista de venda, de concorrência em si e essa é a principal 

aplicação que eu acredito” Entrevistado 3.  

 

 A cidade de Volta Redonda/RJ tem uma grande vantagem de facilidade de 

atendimento de pacientes nos hospitais da rede municipal de saúde, que são bem eficazes em 

volume de atendimento. São atendidas mais de cinquenta e uma mil pessoas por ano pela rede 

pública do município de Volta Redonda/RJ, composta por quatro unidades de pronto-

atendimento que funcionam vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana, volume de 

atendimento esse que equivale a 20% dos habitantes do município, sendo esse volume 

superior ao dobro preconizado pelo Ministério da Saúde (GOMES; JORDÃO; NETO, 2007).  

 Esse poder de barganha que os clientes conquistaram de 2012 em diante, tendo à sua 

disposição redes de drogarias com uma concorrência a nível nacional, fez com que os clientes 

passassem a demandar qualidade nos serviços, jogassem os concorrentes uns contra os outros, 

fazendo assim compras em maior volume, forçando preços para baixo e se fidelizando àquela 

drogaria ou outra (PORTER, 1979). 

 

“(...) O consumidor hoje ele é mais informado, ele entra na internet, ele vai no site 

de, de compras das redes nacionais que às vezes entregam aqui. A Ultrafarma, por 

exemplo, ela, ela entrega em Volta Redonda e é uma rede de São Paulo. Então eu 

acho que o consumidor ele só ganhou com a vinda de outros concorrentes de lojas, 

né, de redes nacionais como a Raia, é, aumentou o, a oportunidade de mix, aumentou 

a possibilidade de negociação no balcão de preço, hoje o consumidor ele pede preço 

no balcão, antigamente não, a gente não via isso com tanta frequência, hoje ele já, já 

faz essa busca e ele barganha na, no, no balcão, então eu acho que, eu não vejo 

perda, pelo contrário, eu vejo que o consumidor ele ganhou com a vinda das 

nacionais (...) eu acho que muita coisa ainda tá... precisa evoluir. A gente tem lojas 

que já tem, é, programas que você, aonde você tá, você aciona GPS e aí te fala a loja 

mais próxima. (...) Ele pode comprar é bens de consumo. Um papel higiênico, um 

sabonete, uma pasta de dentes, que é uma coisa que ele vai usar direto (...). Então, 

tem muitas redes que, é, trabalham em cima do que o consumidor precisa, mas não 

por pensar no consumidor, pensar no, no ganho próprio, né. Pensar no ticket médio, 

pensar no faturamento” Entrevistado 4 

  

 Algumas redes estendem o seu programa de benefícios atrelando-os aos programas 

federais disponibilizados pela “Farmácia Popular do Brasil”, mesmo que em algumas lojas 

isso represente uma fatia muito pequena de mercado, sem previsões de crescimento ou 

aumento de lucro, mas para que a captação e fidelização do paciente seja contínua, ampliando 

o acesso a todo tipo de medicação essencial, dividindo os custos com o município ou Estado 

(GOMES, et al., 2014; SILVA et al., 2017; GUIMARÃES, 2018).  

 

“Eu acho que de uma maneira geral sim, porque quando você está do balcão pra 

fora, você não vê muita coisa de bastidores, de, mas é, a loja que, por exemplo, 

trabalha com Farmácia Popular, que atende com programa de governo, o, esse 
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programa, o ganho dela é mínimo comparado a outras vendas, mas ela acaba usando, 

utilizando o espaço dela para atender um programa social do governo. Ali tem um 

interesse em captar mais clientes? Sim, mas pelo que eu tenho de experiência, eu 

vejo que assim, é muito pouco que traz de retorno pelo que é investido. Então ela 

pensa no social sim, porque, senão, pararia com isso. E teve rede que já parou por 

causa disso” Entrevistado 6. 

 

 Com o estabelecimento definitivo das grandes redes nacionais na cidade, passou-se a 

ter um cenário constantemente competitivo, sendo oportuna a ligação teórica da ameaça 

causada pelos novos entrantes com o modelo das cinco forças de Michael Porter, as quais 

apresentam uma estrutura bastante utilizada para se avaliar a intensidade de competição em 

um mercado (HOLDFORD, 2018).   

 A teoria sobre esta força específica foi ampliada e popularizada em seu trabalho 

seminal de 1980, no qual definiu as barreiras de entrada como determinantes de uma ameaça 

da indústria, um dos principais temores de empresas que possuem ênfase na busca pela 

lucratividade (CLARK; WHITE, 2009). Para estas drogarias que agora se norteiam 

fortemente pelo mercado, apostar na redução de preço para obter o lucro desejado, como 

proposto nesta força de Porter, não é mais justificável pelo fato não haver possibilidade de 

aparecerem entrantes de maior potencial econômico.  

 

“(...) E a, mesmo a grande, se ela não se adaptar ao mercado, se ela não tiver um 

mix, né, parecido com o da nacional, se ela não acompanhar o trabalho que o 

concorrente está fazendo, porque a, a concorrência ela é muito saudável, mas desde 

que o, o, o... a farmácia veja aquilo como um potencial e não como uma ameaça. 

Então eu acho que isso pode acontecer sim, se elas não mudarem, não mudarem 

estilo de trabalho, não profissionalizar balcão, é, não capacitar funcionário, é, elas 

podem sim, podem correr o risco de fechar” Entrevistado 4.  

 

 Segundo os dados mais recentes de mercado, o Brasil possui 87.794 drogarias (CFF, 

2018), sendo 72% formado por drogarias independentes, 14% por grandes redes e o restante 

de outros iguais 14% formado por firmas que vendem produtos farmacêuticos e medicinais 

(CFF, 2016). Este cenário na cidade de Volta Redonda/RJ é praticamente o inverso do 

nacional por apresentar um cenário composto por 26% de drogarias independentes e 62% de 

grandes redes e outros 12% formado por firmas que vendem produtos farmacêuticos e 

medicinais, sendo essas representadas por 15 estabelecimentos na cidade (VEIGAS, 2019). 

 

“(...) O cenário local, ele, ele é muito familiar, ele é muito doméstico, então ele sofre 

com a transição de pai para filho, quem vai assumir a administração, e normalmente 

o pai é mais conservador e viveu outro tempo, não é? Agora não, agora são outros 

desafios, são os caminhos que chegaram até aqui que não eram os mesmos a ser 
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seguido, você entendeu? Então é, é tecnologia pura, é conscientização, então é um 

mercado novo e ninguém sabe o que vai acontecer com essa tecnologia absurda que 

está acontecendo (...). O pessoal aqui consegue se manter porque é operacional, eles 

conhecem o mercado, a parte de RH hoje é muito importante, entendeu? Agora, 

obviamente o poder da nacional é muito grande, entendeu? É muito grande, mas eles 

tem que focar em vários, vários setores, vários lugares, vários Estados, dependendo 

da rede, não é? Aqui não, a rede local ela foca aqui, aqui ela trabalha, então, existe 

uma diferença muito grande de capital de investimento, não é, mas e que é 

estabilizado, que é equacionado com a rapidez com que você possa, é, desenvolver 

ou criar algumas estratégias locais” Entrevistado 2.  

 

 A maior venda de valor agregado é feita em cidades que tem melhor PIB relacionado 

ao IDH, ou seja, maior poder de compra. A quantidade de unidades demandadas em cidades 

pobres é muito grande, com faturamento bom, mas também existem cidades com faturamento 

bom e menor demanda, resultado adquirido por causa do valor agregado maior e 

medicamentos mais caros. Para utilizar a cidade de Volta Redonda/RJ como exemplo para 

sinalizar ações que possam ser usadas em outras cidades, é necessário verificar o conjunto e 

as variações aplicadas que não sejam específicas para este cenário.  

 

“(...) A era da expansão de ouro da (Drogaria β) foi década de 90, anos 2000, até 

2010, depois houve mais conjunturas que mudaram todo o cenário econômico e que 

certamente influenciou, influenciou e influencia qualquer mudança de estratégia de 

uma empresa, mas creio que hoje está muito mais atrelado a um conjunto de ações e 

não daquela ação específica que ela tomou, embora a estratégia foi, tenha sido 

ampla, mas ela tinha um foco, hoje são vários, várias nuances que tem que ser 

aplicadas: mix de produtos realmente elevados, uma participação menor no layout da 

loja no que diz respeito à exposição de mercadorias do ramo farmacêutico de 

medicamentos, uma maior utilização do salão de vendas na utilização de mão de 

obra específica, específica do salão, isto vista que os próprios fornecedores 

disponibilizam a utilização, e outros mais, tipo, é... uma... ação voltada para 

patologias crônicas. Isso hoje é uma tendência de mercado, então, com a evolução 

do mercado, com as mudanças que o mercado propõe, o que foi igual ontem, não se 

sustenta hoje, o que dirá amanhã” Entrevistado 1.  

 

“É, hoje tem o conceito também do, não só as grandes redes comprando as menores, 

mas também tem a questão do associativismo também, né, que acaba fortalecendo 

aí, que 5, 6, 5, 6 pequenas redes que conseguem compor uma marca sem, sem fusão, 

só no associativismo em busca de uma questão de uma cooperativa, né? E acaba 

ganhando fôlego, né? Mas é uma tendência, é uma tendência” Entrevistado 6.  

 

 O que torna o mercado da cidade de Volta Redonda/RJ interessante é o poder de 

compra por ser uma região fortemente industrializada. O polo industrial e tecnológico do Vale 

do Paraíba Fluminense é estratégico, de interesse organizacional, de desenvolvimento 

econômico e faz da região um complexo profundamente diversificado, que permite uma 

inserção competitiva (RODRIGUES; RAMALHO, 2007). As condições mercadológicas da 

cidade acabaram proporcionando a criação de um framework de ações e resultados, que 
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poderá ser replicados como um todo, com adaptações estratégicas, com foco no consumidor e 

com a possibilidade de elaboração de um plano de ação baseado nas boas práticas deste setor.  

 

“(...) Mas acho você pode montar, fazer um raio X do que que eles fazem para que 

isso ocorra e ali tirar as coisas boas e replicar (...). Você consegue colocar um filtro 

bem interessante ali que você já faz um, dá um outro passo, é, você já tem um 

projeto onde você vai saber qual é o gargalo, o que que já deu certo ou não deu 

certo, o que que pode utilizar num processo dando certo e o que não dá. Então, é, 

tem muita coisa positiva para tirar sim. Tem rede aí que tá fazendo 50 anos, a outra 

tem quase isso também. A mais nova aí, acho que tá com 25 anos dessas 3 redes 

locais aí. Das 3 redes locais, a mais nova acho tem 25. Então você vê que deu certo 

(...)” Entrevistado 6.  

 

 Ao findar da triangulação dos dados coletados – e para melhor entendimento do que 

foi respondido e aproveitado das entrevistas semi-estruturadas – segue uma figura que 

demonstra visualmente o que mais foi reproduzido na história oral pelos entrevistados.  

 

Figura 11 – Imagem com a predominância de palavras captadas durante as entrevistas 

semi-estruturadas 

 

Fonte: software Atlas TI, elaboração própria.  
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 A Figura 11 demonstra visualmente uma compilação das palavras mais utilizadas 

pelos atores, utilizando o software Atlas TI. Os itens comuns como pronomes, artigos 

definidos, parênteses, pontos ou vírgulas foram eliminados da visualização, ficando apenas as 

palavras com mais de 14 citações até o limite que foi a palavra “mercado”, pronunciada 35 

vezes pelos entrevistados.  

 

4.4 FRAMEWORK COM AÇÕES A SEREM USADAS EM OUTRAS CIDADES 

 A palavra framework significa uma sistematização de regras ou ideias usadas para 

planejar ou decidir alguma coisa (CAMBRIDGE, 2008). Com a sistematização dos resultados 

apresentados neste capítulo, foi elaborado um framework que servirá como um guia para que 

algumas redes de drogarias menores, locais ou regionais usem como modelo de boas práticas 

e enfrentamento da concorrência das grandes redes nacionais nos mercados de suas cidades.  

 Baseado no resultado das entrevistas semi-estruturadas e do quadro teórico-analítico, 

foi definida a aplicabilidade das ações dentro de determinados contextos do mercado 

farmacêutico. O framework do Quadro 10 é apresentado com uma divisão para check list em 4 

colunas (Relacionamento com os Clientes, Gerenciamento, Fatores Externos e Serviços 

Diversificados) que contêm 20 reconhecidas boas práticas que devem se transformar em 

ações, as quais foram captadas neste estudo.  

 Antes, é interessante sintetizar para o leitor como se chegou a esses grupos, às boas 

práticas, e em que parte da pesquisa os dados aparecem. Os grupos foram decididos após a 

análise do resultado da triangulação, em que os termos selecionados sobressaíram como vitais 

para a mudança de paradigma das redes de drogarias locais diante da necessidade de enfrentar 

a concorrência das grandes redes.  

 O termo “relacionamento com os clientes” apareceu em todos os capítulos da 

pesquisa, sendo citado desde a fundamentação teórica até as entrevistas semi-estruturadas 

como o ponto chave para uma estratégia de sucesso dentro do mercado farmacêutico. Já o 

termo “serviços diferenciados” atingiu o mesmo reconhecimento do anterior e foi ainda mais 

longe ao ser citado em fontes documentais como um item essencial para o sucesso da 

empresa.  

 Os outros termos usado como títulos dos grupos do framework foram “fatores 

externos”, que surgiu em vários pontos da fundamentação teórica e também foi bastante 
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citado em entrevistas, além de ser um termo comumente levantado quando se analisa as boas 

práticas envolvidas. E para finalizar os grupos, o termo “gerenciamento” foi escolhido pela 

amplitude de abordagem, que atende desde o gerente de loja de uma rede de drogaria local até 

um diretor de uma grande rede nacional, servindo para todos que gerenciam em diferentes 

níveis hierárquicos e também sejam responsáveis por transmitir o sucesso que as boas práticas 

trazem para o mercado.  

 As boas práticas foram selecionadas devido ao resultado específico da triangulação de 

dados das entrevistas semi-estruturadas com o levantamento documental e a observação 

participante, onde foram recolhidas para análise as sentenças chaves que apareceram como 

atitudes que fazem a diferença na decisão do consumidor final ao escolher a drogaria que deve 

frequentar. Foram destacadas, no total, 66 práticas indicadas como positivas e distribuídas em 

seus respectivos grupos de encaixe.  

 Na coluna com o título Relacionamento com Clientes, obteve-se um total de 16 

recomendações práticas do que uma drogaria local precisa fazer para se igualar na 

concorrência com as grandes redes: poder de barganhar preço no balcão, atenção ao cliente, 

informação, mão-de-obra específica, respeito ao cliente, diferenciação, profissionais 

capacitados, confiar no consumidor, estilo de trabalho, atendimento diferenciado e 

profissional, reconhecer o perfil do consumidor, respeitar o receituário médico, demonstrar 

qualidade e conhecimento, ter colaboradores determinados, ações internas conjuntas e ter 

pessoas que fazem a diferença. Dos 16 itens, foi necessário condensá-los em 6 boas práticas, 

porque alguns apareceram mais de uma vez e outros repetem-se nos sentidos que devem ser 

aplicados.  

 Para a coluna com o título Gerenciamento, houve o maior contingente de práticas 

destacadas, 29 no total, reforçando o quanto um bom controle administrativo faz diferença 

para que a drogaria atinja seu objetivo. As práticas destacadas foram: visão empresarial, 

lucratividade, gestão de negócios, associativismo cooperativo, enfrentamento com a 

concorrência, adaptação ao mercado, acompanhar movimentação do concorrente, 

planejamento estratégico estabelecido, manter-se rentável, desconcentração de resultados, 

tipos de despesas da população, viabilidade de perfil, conhecimento criterioso do mercado, 

reposição de mercadorias, compradores capacitados, condições comerciais, manter-se 

informado sobre o concorrente, aproximação com a classe médica, aproximação com 

laboratórios farmacêuticos, aproximação com comunidades, construção de uma marca, 
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tecnologia, pontos estratégicos, perfil e visão de grandes redes, loja melhor, administração 

familiar, experiências de sucesso, uso de capital próprio e apresentação de projetos. Da 

mesma maneira que a coluna Relacionamento com os Clientes, estas boas as práticas foram 

condensadas em 6 itens, eliminando repetições e dando ênfase a sentenças que se repetiram 

com frequência na análise dos resultados.  

 Sobre a coluna nomeada Fatores Externos, foi a que menos retornou boas práticas, 

porém apresentou grande quantidade de ameaças e cuidados que uma drogaria regional 

precisa ter para não ser absorvida pela concorrência. Mesmo assim, os itens destacados com 

positivos a se destacar no mercado foram 8, sendo eles: tornar a ameaça um potencial, a 

concorrência sempre está alerta, variedade de lojas, renda do público, estabelecer-se em bricks 

com maior valor agregado, verificar o custo de transação, atenção ao tipo de comércio do 

município e atacar antes que a concorrência o faça. Os 8 itens foram condensados em 4 boas 

práticas, visando um guia prático para o ataque externo da concorrência. 

 E, por último, a coluna intitulada Serviços Diversificados contou com 13 ações que 

tornam uma drogaria diferenciada da concorrência, que são: delivery, mix de produtos, loja 

grande, preço competitivo, amplitude de serviços, estacionamento na porta, layoutização  

agradável, atenção a patologias crônicas, linha de medicamentos populares, campanhas 

sociais, programas sociais do governo, orientação do farmacêutico e programas de desconto. 

Novamente, as ações foram condensadas em 4 boas práticas para esta coluna, finalizando os 

dados necessários para construção do framework. 
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Quadro  10 – Framework de ações para enfrentar as grandes redes de drogarias 

 

Fonte: elaboração própria 
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 A sistematização apresentada no Quadro 10 visa contribuir com o avanço científico e a 

produção de conhecimento na área de Estratégia, Governo e Desenvolvimento, entregando 

para a sociedade a realização de um produto tecnológico gerado por este estudo. A construção 

deste framework, após o devido refinamento, apresenta uma perspectiva viável para um 

contexto específico de aplicabilidade.  
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como início das considerações finais, vale destacar que o objetivo geral desta 

dissertação foi avaliar que ações são tomadas pelas redes de drogarias locais para enfrentar a 

concorrência dos grandes grupos, levantadas durante a delimitação temporal de 2012 a 2019. 

Foram estabelecidas etapas a serem percorridas que envolviam variáveis pré-estabelecidas 

denominadas de objetivos específicos, contudo é conveniente afirmar que os resultados 

esperados foram atingidos durante os meses em que houve a pesquisa de campo e que os 

dados têm relevância na área acadêmica da Estratégia, Governo e Desenvolvimento, os quais 

estão destacados adiante.  

 É de bom grado ressaltar que, para atingir as respostas necessárias ao objetivo geral, 

foi necessário elucidar as respostas dos objetivos específicos como sequência. Observa-se que 

o mercado farmacêutico brasileiro, citando exclusivamente o que envolve as redes de 

drogarias, está em ascensão constante, com forte dominação territorial e lastro econômico 

para investimentos em ações de conquista de mercado, fazendo com que as drogarias 

independentes sucumbam a este poderio financeiro e o cenário se altere gradativamente para 

grandes corporações que compõem as redes de drogarias, terminando em fusões e aquisições 

de outras redes, tornando-se grupos onipresentes em todo território brasileiro.  

 Para atingir o resultado esperado do objetivo geral, foi necessário explorar quais tipos 

de ações estavam acontecendo no município e quais culminaram para um cenário peculiar de 

dominação territorial das redes de drogarias, se comparado ao mesmo cenário nacional onde 

as drogarias independentes, em sua maioria, dominam o território nacional. Durante a 

pesquisa, foram entrevistados seis atores: um ex-diretor comercial, um consultor do ramo 

farmacêutico, um representante de laboratório multinacional, um fornecedor de grande 

volume de medicamentos, o profissional de relações públicas da drogaria líder local e um 

gerente de lojas da outra drogaria líder local.  

 Todos os entrevistados foram escolhidos pelo conhecimento profundo, vivência do 

fenômeno, com contribuições ativas no período temporal. Com as entrevistas analisadas e 

trianguladas com os dados documentais e a observação participante, foi possível iniciar a 

análise da frequência história de como ocorreu a concorrência entre as drogarias locais, saber 

sobre o que gerou a liderança de mercado de tais estabelecimentos e qual foi o modus 
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operandi designado estrategicamente pelas diretorias para atingir o controle do cenário 

farmacêutico regional. 

 Em relação ao primeiro objetivo específico, que era analisar a frequência histórica e as 

características da concorrência entre as redes de drogarias na cidade, pode-se observar como 

surgiu a elevação de mercado das principais redes locais, desde a compra de espaços 

pertencentes às drogarias independentes até a especulação imobiliária advinda de informantes 

privilegiados que eram determinantes para o posicionamento estratégico desejado pelas 

drogarias nacionais entrantes, fazendo com que ambas as drogarias líderes locais adotassem o 

princípio da barreira de entrada como uma forma de bloquear possíveis concorrentes, ao 

mesmo tempo dominando o mercado farmacêutico com lojas que inclusive não apresentam 

lucro, mas são essenciais para compor o grupo e manter a posição de liderança territorial.  

 Nesta análise, identificaram-se ações que contribuíram para o desempenho satisfatório 

das redes locais em relação aos seus desenvolvimentos, desde ações políticas de apoio ao 

conluio, eventos sociais para consagração das marcas até uma descentralização de resultados 

no momento em que dividiram as atividades e segmentaram em firmas subsidiárias que 

deveriam focar em públicos de rendas diferentes.  

 No caso da Drogaria α, houve a criação de uma rede específica para venda de 

genéricos e similares para atender as classes menos favorecidas; no caso da Drogaria β, houve 

a compra de uma rede de drogarias do Estado de São Paulo para ampliação da área de atuação 

e participação conjunta com as entidades de assistência social do município. Entretanto, as 

ações não fazem parte de um pacote completo de boas práticas para se compor o framework 

por serem atos estritamente locais e necessários para o momento e que neste caso surtiram o 

efeito desejado por ser um cenário com poucos competidores conhecidos, caracterizado como 

um oligopólio.  

 Ao triangular as entrevistas semi-estruturadas com o levantamento dos documentos 

disponíveis e a observação participante, foi possível entender melhor o histórico da 

concorrência local e seu funcionamento, quais foram os principais atores do movimento, 

entender algumas estratégias gerenciais utilizadas, os momentos de dificuldade durante o 

enfrentamento, quais eram os riscos que corriam com a possível entrada das redes de 

drogarias nacionais e como as drogarias locais se prepararam para esse momento.  
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 O discurso dos entrevistados apresentou pontos-de-vista interessantes sobre o setor, 

com maior destaque para a diferença de visão gerencial de um ator de uma rede de drogaria 

líder e um que atua em uma drogaria independente. Mesmo assim, a maioria apontou para 

situações em comum sobre o desenvolvimento regional, a concorrência, as particularidades 

deste mercado, como a layoutização das lojas e a mão-de-obra dos profissionais precisaram se 

especializar para atender à nova demanda dos clientes, criada pelos novos entrantes após a 

transposição das barreiras de entrada.  

 O segundo objetivo específico refere-se à análise estimativa do custo de transação que 

uma rede de drogaria nacional precisou aplicar no setor, com o propósito de identificar se o 

que a fundamentação teórica sobre o tema leva em consideração foi aplicado no setor e como 

foram geridas essas avaliações. Pôde-se identificar na pesquisa o que foi necessário uma 

grande rede de drogaria aplicar para entrar neste setor, quais são as consequências econômicas 

para essa ação e visualizar, como comparação, o custo de transação de uma drogaria local 

para se manter em um determinado local e garantir seu espaço.  

 Os custos necessários para funcionar uma rede de drogaria nacional são maiores do 

que das locais principalmente pelo fato de precisarem adquirir um local estratégico para abrir 

uma loja, preferencialmente em bricks de valores agregados mais elevados. Como se espera 

de uma firma com lastro econômico, a loja geralmente é ampla, confortável, tecnológica, com 

infraestrutura já fornecida por uma matriz, com mão-de-obra bem treinada, variado mix de 

produtos e bastantes serviços diferenciados, como venda de perfumaria e disponibilização de 

programas de adesão, entre outros. E isto demanda altos custos.  

 Ao mesmo tempo, uma rede de drogaria local pode minimizar seus custos de transação 

com movimentação de estoque, adequação de sua de mão-de-obra via treinamentos, controle 

fiscal e econômico que proporcione uma loja rentável. Ademais, as maiores redes de drogarias 

nacionais não necessitam de grandes esforços financeiros para fazerem essa movimentação 

logística. Mesmo que alguns entrevistados não tivessem noção acadêmica do que envolve um 

custo de transação, os que têm ligação direta com a parte gerencial e de diretoria de uma loja 

de rede sabiam exatamente o que está envolvido nos custos diretos.  

 Para uma empresa como a Droga Raia, que inaugura mais de 200 lojas por ano no 

país, não há preocupação sentimental em fechar uma loja deficitária, entre as mais de 1400 

lojas no país, ao contrário do que acontece com uma drogaria local. As redes de drogarias 
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locais são administradas por grupos familiares e cada loja fechada é motivo de tristeza para 

seus administradores.   

 É preciso destacar que o mercado farmacêutico da cidade de Volta Redonda continua 

apresentando resultados positivos e em crescimento, entretanto o número de lojas na cidade 

aumenta, mas seus faturamentos não. O mercado está saturado pelo alto número de lojas por 

habitantes. A solução adotada pelas redes de drogarias locais então foi capilarizar para fora do 

município, onde ambas as Drogarias α e β estão aplicando um plano de expansão para as 

demais cidades da microrregião do Vale do Paraíba Fluminense e para os outros Estados da 

região sudeste, numa tentativa de manter o crescimento da rede.  

 Isto é particularmente interessante, pois revela ações de expansão, para uma estratégia 

de manutenção das receitas monetárias. Estes custos de transação de entrada em um novo 

Estado são tão altos para estas drogarias locais, como são proporcionalmente para as drogarias 

entrantes neste município.  

 Sobre o terceiro objetivo específico, ele vai de encontro ao objetivo geral da pesquisa 

e careceu de atenção especial sobre o assunto, que é compreender quais são as implicações 

para a sociedade que as barreiras de entradas trazem aos clientes das drogarias, com respostas 

que colaboraram no entendimento geral da pesquisa. Os resultados mostraram que, antes do 

período temporal analisado, as ações das drogarias eram baseadas nas características de um 

setor oligopolizado, com preços definidos pelas próprias redes locais que dificultavam a 

barganha de preços no balcão. Além dessas implicações, as redes locais contavam com falhas 

na reposição de estoque, pequena disposição de mix de produtos, lojas com layout não 

convidativo e ações sociais ocasionais, privando os clientes destas drogarias de vários 

serviços diferenciados.  

 Logo após a entrada das redes de drogarias nacionais no município, as principais 

mudanças relevantes foram a disponibilização de preços mais acessíveis, lojas mais 

confortáveis e amplas para o cliente, tecnologia à disposição, um mix de produtos grande e 

atraente, para os quais o consumidor acaba se sentindo em um supermercado ou uma padaria, 

tamanha a disposição de produtos diferenciados. Os clientes passaram a exigir das redes de 

drogarias locais que o tratamento fosse o mesmo, senão estariam fadadas à perda repentina de 

mercado, o que realmente aconteceu com a entrada fugaz das três maiores redes de drogarias 

do país no período menor que um ano.  
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 A sensação de estar conectado a algo nacional, de maior porte e com poder de 

barganha diretamente no balcão, gozando dos benefícios de programas de descontos e de uma 

gama de medicações éticas até genéricos e similares, era algo até então privado para a 

população do município. A sociedade passou a não se sentir mais refém de um pequeno grupo 

de drogarias que acabavam ditando as regras do mercado. Vale ressaltar que a Drogaria 

Pacheco já existia nas cidades vizinhas de Resende e Barra Mansa, mas não conseguia entrar 

em Volta Redonda/RJ.  

 Finalmente, quanto ao quarto objetivo específico que trata de propor um framework, a 

partir dos resultados encontrados, que sinalize ações de boas práticas que podem ser usadas 

em outras cidades, os próprios resultados da pesquisa denotaram a necessidade de criar tal 

projeto tecnológico como um avanço no conhecimento científico na área de Estratégia, 

Governo e Desenvolvimento, o qual necessita de mais pesquisas nesta área.  

 Este framework proporciona às redes de drogarias menores uma visão mais apurada 

das práticas nas quais se envolvem e que podem ser corrigidas de forma mais delineada se já 

houver adaptação do próprio trabalho com a visão e planejamento de uma grande rede. O 

projeto propõe um passo-a-passo das ações que uma rede de drogaria em sua juventude deve 

utilizar como alvo estratégico para ampliar seu mercado, focando na modernização e 

desenvolvimento de suas lojas, que beneficiarão tanto seus clientes quanto o corpo gerencial e 

administrativo, inclusive a sociedade à sua volta.  

 Apenas quando se entende a pesquisa como um todo é que fica mais plausível 

construir o framework, entendendo as práticas de sucesso que farão sentido se forem aplicadas 

em outros mercados, inclusive buscando informações relevantes na fundamentação teórica. 

Foi estabelecido então um campo dimensional composto por quatro itens (Relacionamento 

com o Cliente, Gerenciamento, Fatores Externos e Serviços Diferenciados) com um total de 

20 ações de boas práticas a serem utilizadas. As dimensões foram estabelecidas mediante uma 

compilação dos itens que mais retornaram na pesquisa como relevantes para se obter uma 

concorrência de igual para igual entre as drogarias de diferentes poderes econômicos. Este 

produto tecnológico deve ser validado em alguma drogaria de porte regional que esteja 

enfrentado a situação de forte concorrência com uma rede nacional e poderá ser usado como 

um guia de boas práticas.  

 Entre as contribuições que este trabalho apresenta, estão a contribuição social ao 

confirmar que a fundamentação teórica das barreiras de entrada são prejudiciais ao 
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desenvolvimento da sociedade por utilizar-se de estratégias de poder que trazem privação de 

benefícios e serviços que até então os clientes não sabiam serem essenciais. Ressalta também 

a importância de uma concorrência não predatória para manutenção de um mercado 

competitivo, em que haja ambiente para várias ações de relacionamento social com os 

clientes, aumentando a empregabilidade do setor, melhorando a mão-de-obra e a 

modernização das instalações das lojas não só nesta cidade, mas também em outros mercados, 

demonstrando um processo de maturidade empresarial. 

 Há também a contribuição científica da pesquisa com a exposição de uma 

argumentação até então inédita sobre as barreiras de entradas implantadas por redes de 

drogarias menores em concorrência com as grandes redes, apresentando as dimensões que 

este fenômeno engloba, criando um framework que pode ser usado como referência de 

estratégia para que redes de drogarias baseiem suas decisões e planejem suas ações com 

antecedência. Esta é uma área de estudo que precisa ser mais explorada pelos próximos 

pesquisadores por não encontrar embasamento na literatura disponível. É necessário discernir 

entre as informações da literatura o que é viável ser aplicado ou não, portanto esta pesquisa 

visa preencher essa lacuna sobre estudos empíricos na área de administração do mercado 

farmacêutico das drogarias.  

 As contribuições na área das estratégias gerenciais são uma somatória do que foi 

apresentado de contribuição científica e social, com extensão às menções de custos de 

transação aplicados ao setor específico e ao desenvolvimento de estratégias de liderança de 

mercado, de como um empreendimento pequeno pode se portar e enfrentar uma grande 

empresa. A pesquisa demonstra essa necessidade de reestruturar as ações que causam perdas e 

estagnação ao negócio, adotando decisões mais focadas na rentabilidade e no social, sem a 

ideia de que o lucro deve ser a primeira opção sempre, retomando a questão administrativa 

com uma gestão mais racional. Muitas ações aplicadas pelas drogarias locais visavam apenas 

mercado e prejudicavam os clientes, gerando práticas que só se mantém enquanto o mercado 

conseguir barrar os concorrentes entrantes com a utilização de poderio econômico.  

 Os resultados da pesquisa podem ser concentrados na apresentação do framework, 

com as boas condutas encontradas para as ações contra a concorrência, as partes pertinentes e 

aplicáveis da fundamentação teórica, além do conjunto de experiências compartilhadas pela 

triangulação dos resultados. Estes mesmos resultados também permitem afirmar que o 

trabalho conjunto de concorrentes em um mercado pode elevá-los de maneira mais rápida e 
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criar bloqueios para que outros que não fazem parte dessa relação não cresçam no ambiente 

em que se encontram.  

 A partir destas constatações, fica claro que a barreira de entrada realmente é 

prejudicial para os clientes que estiverem participando passivamente deste bloqueio, gerando 

aumento de preços, poucos serviços disponíveis para o cliente usufruir devido à presença de 

um oligopólio criado pelas drogarias regionais, dominando o mercado farmacêutico municipal 

e centralizando os interesses em apenas duas grandes firmas, que centralizavam o poder de 

barganha com os fornecedores e garantiam a liderança isolada entre as drogarias da cidade.  

 As limitações na pesquisa se deram pela necessidade de usar nomes fantasiados para 

identificar algumas redes de drogarias e consequentemente não foi possível ter acesso aos 

proprietários para que também fossem entrevistados. A ausência de informações de ticket 

médio e market share em dólares também foram limitantes para a pesquisa, porque seriam 

boas informações para comparações de mercado, porém são dados fechados que são vendidos 

por altos valores às empresas especializadas.  

 Como proposta a trabalhos futuros, mais pesquisas devem ser geradas na área de 

estratégia do mercado farmacêutico, com ênfase nas drogarias, que fazem parte de um 

mercado que movimenta bilhões de dólares por ano no Brasil. As drogarias nacionais têm 

capital aberto e muitas informações disponíveis para pesquisa, o que facilita o acesso público 

para que mais relações de concorrência possam ser estudadas, exploradas e aprofundadas em 

relação às dimensões dos benefícios que geram para a sociedade. 

 Mais sugestões ficam no campo dos estudos empíricos sobre gestão em mercados 

hierárquicos de drogarias, como eles se relacionam e como as ações reconhecidas de boas 

práticas podem proporcionar benefícios nos contextos especificados. É de bom grado que haja 

a aplicação deste framework aqui apresentado por alguma rede de drogaria para que haja 

validação prática do mesmo, demonstrando a eficiência de uma boa gestão associada à prática 

e aos desafios das dimensões apresentadas.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COMPLETO 

 

Nome completo: 

Cargo e a firma que ocupava, em 2012 e hoje:  

Formação acadêmica: 

Data e local: 

ROTEIRO GERAL – VISAO DO PROFISSIONAL DE UMA REDE DE DROGARIA 

1) No município de Volta Redonda/RJ, quais foram as principais barreiras enfrentadas 

pela rede de drogaria local para atingir a liderança no número de lojas? 

2) Como foi a avaliação de quais custos de transação seriam levados em consideração na 

decisão de expandir a Drogaria que você trabalhava para fora de Volta Redonda/RJ ao invés 

de focar na expansão interna? 

3) Que momentos foram mais marcantes na acirrada concorrência dentro do mercado 

farmacêutico do município de Volta Redonda/RJ no período de 2012 a 2019? 

4) Como foi o período de 2012 no qual vocês se prepararam para receber a entrada das 

redes nacionais neste mercado?  

5) Quais foram as prioridades durante o desenvolvimento das redes locais até o 

estabelecimento da liderança? 

6) A drogaria desenvolvia projetos com foco social ou era mais na intenção de reter os 

clientes? Se houveram ações marcantes, cite algumas, por exemplo.  

7) Qual foi sua percepção sobre as ações de defesa de mercado da drogaria que você 

trabalhava em comparação às ações de entrada das redes nacionais?  

8)    As ações contra a concorrência surtiram o efeito desejado após a entrada das grandes 

redes nacionais ou houve perda considerável de mercado? 

9) Você considera passível a utilização da ação da Drogaria que você trabalhava para 

enfrentar a grande concorrência como um exemplo a ser seguido por outras redes menores? 

Explique o porquê, caso a resposta seja negativa.  

10) Quais eram as funções extras que você desempenhava para o crescimento da rede? 

11) Havia alguma regra a ser seguida para o desenvolvimento do seu trabalho ou você tinha 

liberdade para colaborar como pudesse? 
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12) O que foi feito de essencial na drogaria para que despontasse no mercado farmacêutico da 

cidade de Volta Redonda e se tornasse essa potência? 

13) Em sua opinião, a expansão da drogaria poderia ter ido mais longe ou foi além do 

esperado pela rede?  

14) Em sua opinião, quais foram as maiores dificuldades para enfrentar a entrada das grandes 

redes nacionais de drogarias?  

15) O que foi desenvolvido nesse período para que houvesse menor impacto na condução da 

empresa? 

16) Como foram as etapas de reação à entrada das grandes redes no município de Volta 

Redonda/RJ? 

17) Você acha que as etapas foram bem sucedidas ou algo diferente poderia ter sido feito para 

minimizar o impacto?  

18) Como a diretoria da rede reagiu às mudanças? A cobrança aumentou ou houve algum tipo 

de aceitação? 

19) Em algum momento a drogaria buscou algum tipo de aliança, fusão ou incorporação de 

outra drogaria para enfrentar a concorrência?  

20) No cenário longitudinal que vivenciou durante todo seu período à frente da sua função, 

quais momentos você destaca que perceberam que não havia mais retorno e as grandes redes 

dominariam o mercado do município?  

21) Como a drogaria tentou se adaptar a um novo cenário do mercado mais competitivo e 

forte, com a presença de grandes redes? 

22) Quais foram as principais diferenças entre a entrada das grandes redes nacionais em Volta 

Redonda/RJ e se o mesmo impacto foi parecido com o da formação e crescimento das redes 

locais para sua drogaria?  

23) O que aconteceu com o mercado municipal de drogarias que facilitou esses crescimentos 

de redes locais? E o que possibilitou a entrada das grandes redes nacionais?  

24) Qual é sua opinião sobre a maneira que aconteceu a distribuição territorial pelas redes 

locais e nacionais de drogarias?  

25) Como as redes de drogarias locais precisam atuar para se manterem competitivas dentro 

do atual cenário?  

26) Como você avalia os impactos na sociedade dessa concorrência constante e acirrada entre 

as redes de drogarias aqui no município?  

27) Há possibilidade de relacionar a diminuição das farmácias independentes com uma 

possível redução das redes locais no futuro, como uma repetição de padrão?  
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28) O que os consumidores ganham com essa concorrência das redes de drogarias em busca 

de dominação territorial? E o que eles perdem com essa situação?  

29) É possível verificar se o custo dispensado pelas drogarias locais foi o suficiente para se 

manterem competitivas ou a disputa com as grandes redes nacionais é desleal?  

30) Cite mais 3 pessoas que possam ser entrevistadas e que colaborarão para o entendimento 

da concorrência do mercado farmacêutico de Volta Redonda/RJ. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SINTÉTICO 

 

Nome completo: 

Cargo e a firma que ocupava, em 2012 e hoje:  

Formação acadêmica: 

Data e local: 

II - ROTEIRO GERAL – VISAO DO FORNECEDOR E REPRESENTANTE DE VENDAS 

1) Quais foram as ações que as redes locais tomaram para enfrentar a concorrência dos 

grandes grupos como Drogaria Pacheco e Raia na cidade de Volta Redonda?  

2) Na história da concorrência entre as drogarias da cidade de Volta Redonda/RJ, qual foi 

o momento que mais caracterizou o acirramento da concorrência entre elas?  

3) Qual é o custo de transação que uma rede de drogaria nacional precisa aplicar para 

entrar num mercado como o de Volta Redonda/RJ? 

4)  Quais implicações para a sociedade que as barreiras de entrada trazem aos clientes das 

drogarias?  

5) Houve algum marco na história das drogarias da cidade de Volta Redonda que você 

considera a virada de jogo, ou seja, a mudança de paradigma de comportamento? 

6) Você percebeu, da parte das drogarias regionais, desenvolvimento de ações com foco 

social do cliente ou foram ações intencionais com retenção dos mesmos?  

7) Qual é o principal motivo das drogarias locais continuarem expandindo 

territorialmente para fora do município mesmo após diminuição da fatia local de mercado pela 

entrada das grandes redes?  

8) O que as redes de drogarias locais precisam fazer para se manterem competitiva dentro 

do atual cenário? 

9) Existe uma possibilidade de relacionar a diminuição das farmácias independentes com 

uma possível redução das redes locais no futuro, como uma repetição de padrão? 
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10) Aconteceu alguma mudança recente no mercado farmacêutico regional que seja digno 

de observação dentro desta pesquisa?  

11) Houve algum tipo de conluio entre as drogarias locais para que ambas crescessem 

como um oligopólio no mercado do município de Volta Redonda/RJ ou ambas cresceram de 

forma natural e independente? 

12) Você percebeu algum tipo de barreira de entrada provocada pelas redes de drogarias 

locais no município contra as Drogarias Pacheco e Raia?  

13) Sobre custos de transação, uma drogaria local gasta mais para adquirir um local para 

proteger seu território ou uma drogaria nacional gasta mais para entrar? 

14) O que facilitou o estabelecimento das Drogarias Pacheco e Raia na cidade? 

Apresentaram o que de diferente para terem sucesso?  

15) Alguma drogaria local desenvolvia projetos com foco social ou era mais na intenção 

de reter os clientes? 

16) O que as drogarias locais mais aprenderam com a entrada das drogarias nacionais?  

17) O que uma drogaria local precisa fazer para se manter competitiva?  

18) Qual fator é mais levado em consideração para se manter uma loja da rede de drogaria 

local aberta comparado a uma drogaria nacional?  

19) Em sua opinião, a expansão das redes locais poderia ter ido mais longe ou foi além do 

esperado? 

20) Farmácia Santa Bárbara e Farma Off. Qual a verdadeira ligação com a Drogaria α?  

21) Qual foi o momento determinante para o rompimento da barreira de entrada criado 

pelas drogarias locais? 

30) Você considera passível a criação de um manual de boas práticas de uma drogaria 

local para servir de referência como ações que possam ser usadas para enfrentar a grande 

concorrência?  
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

BASEADO NAS DIRETRIZES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO CNS Nº466/2012 

Prezado Senhor, 

 Esta pesquisa é sobre Procedimentos de Investigação Sobre as Barreiras de Entrada 

das Redes de Drogarias na Cidade de Volta Redonda/RJ e está sendo desenvolvida por 

Márcio de Carvalho Costa, do Curso de Mestrado Profissional da Universidade Federal 

Fluminense, sob a orientação do Prof. Dr. Márcio Moutinho Abdalla.  

  Os objetivos do estudo são “avaliar que ações são tomadas pelas redes de drogarias 

locais para enfrentar a concorrência dos grandes grupos”. A finalidade deste trabalho é 

contribuir para “compreender quais são as implicações para a sociedade que as barreiras de 

entradas trazem aos clientes das drogarias”. Solicitamos a sua colaboração para entrevista 

semi-estruturada com questões em aberto, como também sua autorização para apresentar os 

resultados deste estudo em eventos da área e publicar em revista científica nacional e/ou 

internacional. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será mantido em sigilo 

absoluto. Informamos que esta pesquisa não tem intenção de provocar qualquer tipo de 

desconforto entre o entrevistado e a empresa que o mesmo porventura trabalhar, por isso os 

dados serão mantidos em sigilo e qualquer ponto de risco detectado não será utilizado no 

resultado final. Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o senhor 

não é obrigado a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelo 

pesquisador. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

 

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Considerando, que fui informado dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como 

será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu 

consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na 

investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). 

Estou ciente que receberei uma via desse documento. 

 

Volta Redonda, ____de _________________de _________.                                    Impressão 

dactiloscópica  

 

_____________________________________________ 

Assinatura do participante ou responsável legal 

                                                                                                                              

Contato com o Pesquisador Responsável: 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o pesquisador 

Márcio de Carvalho Costa, Telefone: (24) 97403-9519 ou para o Comitê de Ética da 

Universidade Federal Fluminense - Endereço: Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 

783 – Aterrado, Volta Redonda - RJ. CEP: 27213-145. Fone: (24) 2107-3742.  


