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Quem somos
Uma marca reconhecida pelo 
padrão superior.

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

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



Onde estamos

Com mais de 32 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 operação atendidos

32 
ANOS

100 
LOJAS

8 
ESTADOS



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

4
MILHÕES MILHÕES
de clientes de clientes
atendidos por ano atendidos por ano

 

no mercado em funcionamento

33 
ANOS

100 
LOJAS

Hoje:100 lojas 2020: 200 lojas
  MILHÕES



Entre as melhores
Reconhecimento nacional

5
MELHORES
FRANQUIAS

Entre as

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



Setor farmacêuctico
Varejo Farmacêutico

Perfi l do Consumidor

Números do mercado



Varejo farmacêutico no Brasil

Segmento segue distante 
do desaquecimento que marcou 
o comércio em geral e o desempenho do 
País como um todo.

Um setor imune à crise e com 
enorme potencial

90%

75ANOS

27% 61%

de crescimento

é expectativa 
de vida do 
brasieliro

de mercado é 
ocupado pelos 
medicamentos

genéricos

do mercado será 
ocupado por redes 

e franquias de 
farmácias até 2017

13%
de crescimento

No 1º quadrimestre 

de 2016
em relação ao 

mesmo período do 
ano anterior.

94%
fazem compras 
em farmácias

desde 
2010

Dados do mercado Dados sócio-econômicos

Faixa etária dos consumidores

18 a 25 26 a 40 41 a 59 60 +

19% 34% 31% 16%

Em épocas de crise, quando a economia atinge 
o mercado de forma generalizada, o segmento 
farmacêutico é o último a ser impactado e 
o primeiro a se recuperar, isso pois trabalha 
com bens essenciais. A decisão de compra 
desses produtos é diferente de aquisições que 
podem ser adiadas, como vestuário, móveis ou 
veículos.

Além disso, independente do cenário 
econômico, tanto a expectativa de vida, quanto 
a renda média do brasileiro vem crescendo 
gradualmente, o que impacta diretamente 
nos resultados obtidos pelo segmento, que 
acompanham esse crescimento.

* FONTES: Guia da Farmácia; Portal Exame; BNDES; Portal Pfarma



Perfi l do consumidor

O público consumidor do 
segmento é amplo, com 
destaque para as mulheres.
Na grande maioria, elas possuem bom nível 
de escolaridade, compram por impulso 
e o tempo de permanência dentro do 
estabelecimento é superior ao restante. 
Além disso, possuem “tripla jornada”, são 
trabalhadoras, mães e administradoras do 
lar, o que potencializa o aumento do ticket 
médio de cada compra.

Veja quem são os clientes de 
farmácias e drogarias

dos consumidores de 
medicamentos fazem 

compras mensais 
em farmácias e 

drogarias

dos consumidores 
vêem as 

farmácias como 
estabelecimentos 
além da saúde. 

ao mês é a média 
de visitas à loja.

42%

86%

3X

As mulheres representam o principal público consumidorGerais

é o tempo de
permanência
na farmácia

10 min.

escolhem farmácia
pelo preço

72%

leem encartes
de ofertas

66%

São das classes
B e C

83%

são Mulheres

65%

possuem
ocupação

70%

Filhos

Trabalho Ca
sa

* FONTES: Guia da Farmácia; Portal Exame; BNDES; Portal Pfarma



Dados do ponto de venda

Mesmo o foco principal do público alvo sendo 
voltado para a compra de medicamentos, 
farmácias e drogarias crescem em ritmo 
acelerado como pontos de conveniência, nos 
quais o mix de produtos de vários segmentos 
ganham cada vez mais destaque.

Um negócio que vai além da 
venda de medicamentos

Medicamentos

Higiene Pessoal

Cosméticos

Produtos para bebês

Bomboniére

58%

22%

12%

7%

1%

Categorias de produtos mais consumidos em farmácias

Medicamentos são 
os produtos mais 
procurados dentro 

do segmento 
de Farmácias e 

Drogarias.

Em 5 anos, 
crescimento acumulado 
do faturamento destes 

grupos foi de 40% 
superior aos

medicamentos

42%
dos produtos buscados 
no segmento, fazem 

parte de outros 
grupos que não são 

medicamentos.

* FONTES: Guia da Farmácia.



Atuação DROGABEL
Suporte Total

Assistência Inicial

Programa de Excelência

Gestão Continuada



Suporte total ao franqueado

A Drogabel auxilia seus franqueados 
através de um cronograma 
e checklist de abertura, no qual, 
o franqueado recebe e acompanha 
informações a respeito de todas 
as etapas a serem realizadas até 
a inauguração da loja.

Check list de inauguração

Acompanhamento e orientação ao 
franqueado, desde a documentação 
necessária até o evento de inauguração, 
passando pelas compras, estratégia 
comercial, comunicação e afi ns.

Etapas iniciais Inauguração



Apresentamos um plano baseado em pesquisas, que apontam as forças e 
fraquezas, oportunidades e ameaças da nova loja, defi nindo em comum acordo com 

o franqueado a estratégia comercial que será adotada desde a inauguração até a 
consolidação do faturamento.

Estratégia comercial

Assistência inicial

Apenas uma marca consolidada não 
é garantia de sucesso de uma franquia. 
Por isso, a Drogabel dedica atenção 
especial ao ponto comercial onde será 
inaugurada a nova loja, fazendo uma 
análise criteriosa em relação a diversos 
aspectos importantes, que impactam 
diretamente no sucesso da franquia.   

Vamos a campo com você.

Através da análise, tanto presencial, quanto 
com ferramentas específi cas, é feita a busca 

pelo ponto comercial ideal, considerando o fl uxo 
de pessoas do local e afi ns, visando atingir 

as pretensões do franqueado e franqueadora. 
Posterior a escolha, é dado auxílio no contrato de 

locação/compra do ponto.

Escolha e defi nição do ponto comercial

Desenvolvimento do projeto 
arquitetônico baseado em um layout 
e identidade visual de alto padrão, 

buscando um visual moderno e único, 
com foco na otimização das vendas, 

visando oferecer ao cliente conforto e 
comodidade.

Projeto arquitetônico 
e identidade visual

DO PLANO INICIAL
À ABERTURA DA

CONTE COM A
DROGABEL

NOVA LOJA



Assistência inicial

Nossa equipe interna auxilia 
nas dúvidas referentes as 

documentações necessárias 
para os diversos alvarás e 

licenças para a abertura da 
loja.

Orientação e assistência

Baseado em pesquisas e com foco no atendimento 
ao público-alvo, montamos sugestões do pedido 

inicial para toda a linha de medicamentos, 
perfumaria e cosméticos, dando suporte às 

compras, pesquisas de preços, cadastros e controle 
de laboratórios e fornecedores.

Para que você tenha sucesso em seus 
negócios, oferecemos total suporte 
nas áreas de Marketing, Comercial, 
Recursos Humanos, Arquitetura, 
Gestão e Planejamento.

Juntos em toda caminhada

Orientações na montagem do MIX de produtos 

Orientamos na montagem do quadro de horários dos funcionários, 
dando suporte e treinamento inicial a equipe em relação as 

demandas necessárias a loja, abordando assuntos como vendas, 
sistema operacional, parcerias, convênios e afi ns.

Auxílio no recrutamento e treinamento da equipe

MAIS DO QUE

DE NEGÓCIOS

UMA FRANQUIA
SOMOS PARCEIROS



Gestão continuada

Contamos com um sistema operacional 
voltado para drogarias. É feita 

a apresentação e o treinamento para 
a equipe do franqueado, demonstrando 
o uso desse sistema para as demandas 
diárias, que inclui desde sua utilização 
nos terminais de caixa até o controle 

e consulta do estoque.

 Sistema operacional especializado

Sempre ao seu lado

Visando o crescimento constante 
do empreendimento, mantemos 
programas de gestão continuada, 
através da utilização de estratégias 
com foco em resultado. 

Contamos também com canais 
de consultoria permanente através 
de visitas constantes, WhatsApp, e-mail 
e 0800 para que o franqueado possa tirar 
suas dúvidas a qualquer momento.

Mantemos negociação 
diária com fornecedores, 

levando as nossas 
franquias as melhores 
condições de preços e 

prazos, a fi m de mantê-
las competitivas e com 
lucratividade garantida.

Negociação e compras

PRESENÇA
NOS MOMENTOS

DECISIVOS



Estratégia de vendas
Conceitos que impactam

A Drogabel tem como compromisso 
o bom atendimento, proporcionando 
satisfação na experiência de compra. 

Sendo assim, busca métodos de divulgação 
que se adaptem a cada região, contando 
sempre com ofertas e programas 
diferenciados para seus públicos.

Em parceria com os franqueados, 
desenvolvemos e adaptamos 

nossas campanhas com base em 
cada região atendida pela rede.

A Drogabel busca a satisfação e 
fi delização do seu público alvo 

através de promoções e campanhas, 
visando as necessidades do cliente.

Contamos com benefícios que fi delizam os diferentes 
públicos atingidos pela rede, como o programa 

fi delidade, as parcerias e convênios.*

 Campanhas locais de 
divulgação

Posicionamento voltado ao 
consumidor fi nal

Ofertas especiais constantes

* Confi ra a descrição de cada programa de oferta no próximo capítulo.

PLANOS VOLTADOS

DIVERSOS PÚBLICOS
PARA OS MAIS



PEGD (Programa de Excelência em Gestão Drogabel) 

Foco na efi ciência

É feita uma análise semestral presencial, 
diagnosticando de mais de 150 itens, 
com o intuito de verifi car a situação atual 
da franquia. São analisados itens que 
fazem parte de diversas áreas da gestão 
da franquia, sendo elas: arquitetura, 
comunicação, vendas, compras, estoque, 
gestão fi nanceira, RH, 
marketing e merchandising no PDV.

Após esta análise, é sugerido um plano de 
ação. A equipe interna da Drogabel fi ca 
a disposição para, em parceria com a 
franqueada, buscar a solução ideal para 
os eventuais problemas encontrados.

O PEGD, tem como objetivo 
a excelência das franquias e a 
padronização das lojas por meio 
de um aplicativo próprio torna 
o processo simples e rápido.

PORTAL PEGD
A FORMA RÁPIDA E 

PRÁTICA DE CHEGAR 
À EXCELÊNCIA NA 

GESTÃO

COM OS DADOS 
ANALISADOS É 
MONTADO UM 

PLANO DE AÇÃO 
PARA MELHORIAS



Benefícios ao cliente
Fidelidade Drogabel

Programas de Descontos

Benefícios ao Consumidor

Convênios Empresariais



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

Fidelidade Drogabel

de

de

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

sistema de pontuação 
do segmento.

Para o 
franqueado, 
uma forma 
 aumentar 
ganhos

Para o cliente, 
é uma forma 

 obter 
vantagens.



Boas vindas ao efetuar seu 
cadastro com sucesso.

Felicitações pelo seu aniversário e, 
como presente, a informação de 

que seus pontos foram dobrados.

O cliente do Fidelidade atual 
receberá mensagem comunicando 

sua nova categoria quando a 
modalidade Ouro estiver disponível.

Extrato trimestral com informações tais 
como saldo, valor a resgatar, pontos que 
faltam para atingir o fidelidade ouro, etc.

Mensagem de lembrança quando seu 
período sem compras superar 90 dias 
e com a informação do saldo e os 
prêmios à disposição.

O Cartão Fidelidade Ouro, é um 
excelente canal de relacionamento 
direto com o cliente. Além disso, 
é um sistema completo e funcional.

Canal de relacionamento

SMS

Lembrar é ser lembrado

Comunicação via SMS onde o cliente receberá:

Além de encontrar promoções no 
estabelecimento, o consumidor gosta 
de sentir-se acolhido. E, além da 
lucratividade em cada compra, a loja 
precisa fi delizar seus públicos, visando 
vendas a longo prazo. Por isso, a 
Drogabel evoluiu o seu programa de 
Fidelidade, para que tanto o cliente 
fi nal quanto o franqueado obtenham 
vantagens diretas e contínuas.

2.000 pontos
Fidelidade  

=
Fidelidade 

Ouro

R$ 1,00
=

1,5 pontos

Além dos 
pontos, o 

cartão garante 
descontos na 

compra.



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.

O programa benefi cia os cidadãos, 
facilitando o acesso a medicamentos 
gratuitos para doenças como hipertensão, 
diabetes e asma, além disso oferece mais 
de 100 medicamentos com descontos que 
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.

DESCONTOS
DE 
ATÉ70%

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

AQUI TEM

A PREÇOS POPULARES
MEDICAMENTOS

AQUI TEM

A PREÇOS POPULARES
MEDICAMENTOS

Drogabel
Popular



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, no qual 
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



Preços especiais

PBMs (Programa de Benefícios de Medicamentos)

Entre outros.

DESCONTOS
DE 
ATÉ75
PBMs

EM MEDICAMENTOS

Os  PBMs são programas da indústria 
que tem como intuito oferecer ao 
consumidor final medicamentos com 
descontos que podem chegar até 75%.



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 divulgados em diferentes mídias.

E-commerce e aplicativo:

Novidades 2017



Novidades 2017

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.



Sua própria loja
Conceito

Estrutura

Projeto



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

PREMIUM 
Lojas em Shoppings 

e bairros nobres

CONVENCIONAL 
Lojas em ruas 

ou avenidas

EXPRESS 
Lojas em postos de 

combustíveis, 
supermercados 

e afins

CONVERSÃO 
Projeto voltado 

a transformar uma 
loja já existente

em Drogabel



Exemplos de loja Drogabel

Express Convencional Premium



Exemplos de decoração Drogabel



Exemplo de loja CONVENCIONAL



Exemplo de loja PREMIUM



Exemplo de loja EXPRESS



Suporte ao franqueado

Auxílio na escolha e definição do 
ponto comercial;

Projetos Arquitetônicos;

Treinamentos ao franqueado e 
equipe;

Negociações e Compras;

Suporte e acompanhamento 
na montagem da loja;

Suporte na inauguração e
Pós inauguração da loja.

Auxílio na escolha e definição do 

INICIAL GESTÃO COMERCIALMARKETING

Agência própria;

Encarte mensal de ofertas;

Mídias Regionais;

Campanhas e Promoções;

Estratégia Comercial;

Calendário de Eventos;

Programas de Fidelização;

CRM.

Negociações diferenciadas 
em compras (Brasil);  

Cadastro de Produtos;

PBMs;

Convênios com desconto 
em folha; 

Análise e suporte das 
operações;

Consultoria de campo;

Programa de Excelência em Gestão;

Portal Interno Drogabel;

Manuais de Gestão e 
Identidade Visual;

Auxílio no Recrutamento e Seleção 
de equipe;

Orientação Jurídica e Contábil;

Sistema Operacional próprio para 
Drogarias e Farmácias.

E-commerce.

Condições Comerciais 
exclusivas;



Finanças
Investimento

Retorno

Taxas

Serviços



Pequena reforma
adaptação do prédio:

de R$ 15.000,00
a R$ 45.000,00 Valores projetados

para loja de 45 a 120 metros.

Montagem
(Instalação, equipamentos e comunicação visual):

R$ 50.000,00 a R$ 100.000,00

Capital de giro:
R$ 30.000,00 a R$ 60.000,00

Investimento total
a partir de:

R$ 190.000,00
Estoque inicial:
de R$ 70.000,00
a R$ 120.000,00

Investimento inicial
Investimento
O mercado de drogarias está 
em constante expansão, portanto
é uma excelente opção de negócio.

Você começa com um investimento médio, 
que garante um capital de giro, a montagem 
da loja, o estoque inicial e a taxa de 
franquia.

* Valores informados são apenas estimativas e podem vir a sofrer 
alterações para mais ou para menos, conforme necessidade ou 
tamanho da loja.

*

Royalty:

Taxa de franquia:

Obervação: 



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

FAÇA PARTE DA MAIS COMPLETA
REDE DE FRANQUIAS DE FARMÁCIA DO BRASIL.

Missão

Fornecer soluções em gestão aos Franqueados visando 
a promoção de uma experiência única de compra 
ao consumidor final, por meio da transferência de 

conhecimento e utilização da força da rede e da marca 
em todas as áreas de atuação da Rede Drogabel.

Contar com uma rede distribuída e consolidada 
em todo o Brasil, com o padrão de excelência 

e a força da marca Drogabel.

 Paixão pela excelência;
 Inovação;
 Sinergia;

 Inquietude;
 Busca e difusão do conhecimento;

 Comprometimento;
 Ética e disciplina.

ValoresVisão


