


Uma loja de sucesso é o 
local onde reside o sonho de 

muitos empreendedores.



Se você compartilha 
deste sonho, entre e 
fi que à vontade. Em 

breve, esta casa também 
será sua.



Quem somos

A Drogabel é uma marca consolidada 
no ramo de farmácias e Drogarias. 
Seu padrão de qualidade é elevado em 
todos os aspectos, desde o do layout 
de loja ao atendimento no balcão.

O resultado deste esforço é a contínua 
expansão da rede, a conquista de centenas 
de clientes e o carinho e lembrança do 
consumidor que aumenta a cada dia.

Uma marca reconhecida pelo 
padrão superior.



Onde estamos

Com mais de 33 anos de experiência no 
segmento de drogarias, cosméticos e 
perfumaria, a Drogabel possui disponibilidade 
de expansão para todo o país, estando 
presente atualmente, em 8 estados brasileiros, 
com mais de 100 lojas em operação. 
Emprega mais de 450 pessoas e atende 
cerca de 4 milhões de clientes, levando o 
comprometimento em serviços de excelência 
aos seus consumidores e oferecendo suporte 
total ao franqueado.

Uma marca com 
presença nacional

no mercado em funcionamento

33 
ANOS

100 
LOJAS



Nossos números e projeções

Respeito, ética, empreendedorismo 
e senso de união sempre foram as 
forças motrizes da Drogabel e, por 
isso, contamos com franqueados 
e colaboradores apaixonados que 
impulsionam o nosso crescimento. 

O resultado são números supreendentes que 
nos levam a projeções otimistas fazendo que 
este momento seja o ideal para a entrada de 
novos franqueados. 

Dados que comprovam a 
solidez de nossa marca



Entre as melhores

Como parte do reconhecimento no meio 
em que atua, a Drogabel Drogarias foi 
eleita em 2017 pela revista Pequenas 
Empresas Grandes Negócios, entre 
as 5 melhores franquias do Brasil no 
segmento de Cosméticos, Perfumaria e 
Drogarias.

Reconhecimento nacional

5
MELHORES
FRANQUIAS

Entre as



Fidelidade Drogabel

O programa Fidelidade Ouro Drogabel 
é um sistema de pontuação, no qual o 
consumidor ganha vantagens crescentes 
de acordo com a recompra.

Cliente fi el tem vantagens

O Programa Fidelidade 
Ouro Drogabel, trata-
se do mais completo 

sistema de pontuação 
do segmento.

Para o cliente, 
é uma forma 

de obter 
vantagens.

Para o 
franqueado, 
uma forma 

de aumentar 
ganhos



O Superguia de Descontos é um 
programa exclusivo Drogabel.

Ele garante ao cliente fi nal preço de fábrica 
para diversos medicamentos com receita 
médica, entre outras vantagens. 

Superguia de Descontos

Farmácia Popular

Programas de Desconto em Medicamentos

A Drogabel Drogarias faz parte do Programa 
Aqui Tem Farmácia Popular, criado em 2004 
pelo Governo Federal em parceria com o 
Ministério da Saúde.

Programa benefi cia os cidadãos, facilitando 
o acesso a medicamentos gratuitos para 
doenças como hipertensão, diabetes e asma, 
além de mais de 100 medicamentos onde os 
descontos podem chegar até 90%.



Drogabel Popular

Programas de Desconto em Medicamentos

Mais um Programa de descontos exclusivo 
da Drogabel que tem como foco oferecer 
produtos com valores reduzidos ao 
consumidor fi nal. Os descontos podem 
chegar em até 70%, entre a lista de 
produtos, encontram-se medicamentos 
de grande demanda diária, que incluem 
genéricos, similares e produtos liberados.

Para Asma, Colesterol, Diabetes, Glaucoma,
Hipertensão e Osteoporose.

AQUI TEM

A PREÇOS POPULARES
MEDICAMENTOS

AQUI TEM

A PREÇOS POPULARES
MEDICAMENTOS

Drogabel
Popular DESCONTOS

DE 
ATÉ70%



Iniciativas que agregam valor

VALORES
E VANTAGENS
QUE SE DESTACAM

Com o intuito de agregar valor e 
conquistar clientes, nossas franquias 
contam com uma equipe qualifi cada de 
farmacêuticos, que estão aptos a orientar 
o cliente referente às suas necessidades, 
algumas de nossas lojas oferecem ainda 
serviços como aferição de pressão, 
medição de glicose e aplicação de 
injetáveis.

Assistência Farmacêutica



Convênios Empresariais

Contamos com um super sistema 
de Convênio Empresarial, onde 
os funcionários das empresas 
conveniadas tem vantagens exclusivas.

Parceria empresarial

DESCONTOS
DE 
ATÉ25%

Possibilidade de 
desconto em folha

Entre muitos outros. Compras coletivas 
por empresa



Suporte ao franqueado



Os PBMs, são um conjunto de serviços 
que tem como intuito oferecer 
produtos específi cos ao consumidor 
fi nal com preços especiais. Entre 
outros.

Preços especiais

PBMs (Programa de Benefícios de Medicamentos)

DESCONTOS
DE 
ATÉ75%

PBMs

EM MEDICAMENTOS



Para acompanhar as tendências do mercado e nos manter sempre alinhados com nossos diferentes 
públicos, nesse ano buscamos parceria para o desenvolvimento de um e-commerce, que será 
diretamente veiculado a um aplicativo de celular e a uma subpágina do nosso site, que também está 
em fase de atualização.

Cada loja terá seu próprio painel administrativo e poderá cadastrar seus produtos e preços.
O consumidor terá acesso a loja que estiver mais próxima dele e isso será verifi cado pelo seu CEP.

Levando em conta que segundo o IBGE, o celular consolidou-se como o principal meio de acesso a 
internet, essa revolução é de extrema importância. O e-commerce e o aplicativo estão em fase de 
desenvolvimento e após fi nalizados os testes serão lançados e divulgado em diferentes mídias.

E-commerce e aplicativo:

Novidades



Novidades

Programa Pague Certo

Objetivo principal: levar às lojas a possibilidade de comprar sempre pelo menor preço comprado 
pelo conjunto de franquias Drogabel, numa corrente contínua e de benefício mútuo. Os benefícios 
vão desde as compras realizadas, até as ofertas e campanhas dos fornecedores apresentados pela 
sistema. 

Como funcionará: receberemos na nossa Central diariamente e de forma automática, todos os 
Custos Contábeis e de Compras das mercadorias adquiridas pelas nossas lojas que tenham HOS,
o sistema de gestão que mantemos parceria. 

O Pague certo está em fase de desenvolvimento e é uma revolução para nossa rede. 

Resultado: será possível o franqueado verifi car diariamente as informações do menor preço para 
cada produto e seu respectivo fornecedor.



Estrutura das lojas
Projeto arquitetônico
Para oferecer a nosso cliente fi nal o 
máximo de conforto e comodidade, 
a Drogabel Drogarias conta com três 
projetos arquitetônicos: Premium, 
Convencional e Express.

Estes projetos estão em sintonia com as 
expectativas de retorno do franqueado, como 
também com a capacidade de fl uxo da região, 
além disso, podem ser aplicados tanto em 
novos pontos comerciais, quanto em projetos 
de conversão, de redes já existentes para 
Drogabel.

CONFORTO
E COMODIDADE
EM PROJETOS
PARA O SEU NEGÓCIO



Tipos de loja Drogabel

CONVERSÃO 
Projeto voltado a 
transformar uma 
lojas já existente 

em Drogabel

EXPRESS 
Lojas em postos 
de combustíveis, 
supermercados, 

e afi ns

CONVENCIONAL 
Lojas de rua e 

avenidas

PREMIUM 
Lojas em 

Shoppings 
e bairros nobres



Exemplo de loja CONVENCIONALExemplo de loja CONVENCIONAL



Exemplo de loja PREMIUM



Exemplo de loja EXPRESS





expansao@drogabel.com.br
www.drogabel.com.br


