
 
 

Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 
23 e 24 de Outubro de 2018 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 
Vitória da Conquista-Ba   

 

 
 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA –UESB 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS –DCSA 

COLEGIADO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO – CCADM 

OBSERVATÓRIO DE MARKETING DA UESB-OMUESB 

 

 

 

AUTORIA: 

 

FILIPE MORAES DE OLIVEIRA 

GABRIELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA 

MARCOS BRENNO AMARAL SANTOS 

MARIA GABRIELLA MARCHIORI ROQUE 

TÚLIO SOARES CHAGAS 

 

 

 

PLANO DE MARKETING 

 

FARMÁCIA BOA VISTA: 

As dificuldades de um comércio recentemente aberto em um mercado já 

saturado  

 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, 

MAIO, 2018 



 
 

  

 

FILIPE MORAES DE OLIVEIRA 

GABRIELA DIAS DE OLIVEIRA SILVA 

MARCOS BRENNO AMARAL SANTOS 

MARIA GABRIELLA MARCHIORI ROQUE 

TÚLIO SOARES CHAGAS 

 
 

 

 

 

PLANO DE MARKETING 

 

FARMÁCIA BOA VISTA: 

As dificuldades de um comércio recentemente aberto em um mercado já 

saturado  

 

 

 

Trabalho realizado para aproveitamento parcial 

da disciplina Administração Mercadológica II 

do VII semestre do curso de Administração da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

sob a orientação do Prof. Dr. Elinaldo Leal 

Santos. 

 

 

 

 

 

VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,  

MAIO, 2018



 

 
 
 

  

 

SUMÁRIO 

 

1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO  .................................................................................. 5 

2 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS  ............................................................................... 6 

2.1 MISSÃO ............................................................................................................................... 6 

2.2 VISÃO .................................................................................................................................. 7 

2.3 PRINCÍPIOS E VALORES.................................................................................................. 7 

3 ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO  .......................................................... 8 

3.1 MACROAMBIENTE ........................................................................................................... 8 

3.1.1 Ambiente demográfico .................................................................................................... 8 

3.1.2 Ambiente econômico...................................................................................................... 10 

3.1.3 Ambiente natural ..................................................................................................... ......13 

3.1.4 Ambiente tecnológico .................................................................................................... 14 

3.1.5 Ambiente político legal .................................................................................................. 16 

3.1.6 Ambiente cultural .......................................................................................................... 17 

3.2 AMBIENTE OPERACIONAL .......................................................................................... 18 

3.2.1 Clientes ........................................................................................................................... 18 

3.2.2 Recursos humanos ......................................................................................................... 19 

3.2.3 Concorrentes .................................................................................................................. 19 

3.2.4 Fornecedores e distribuidores ...................................................................................... 21 

3.2.5 Meios de comunicação ................................................................................................... 22 

3.2.6 Governo .......................................................................................................................... 23 

3.3 AMBIENTE INTERNO ..................................................................................................... 23 

3.3.1 Estrutura Organizacional ............................................................................................. 23 

3.3.2 Cultura e Clima Organizacional .................................................................................. 24 

3.3.3 Produção e Logística ..................................................................................................... 25 

3.3.4 Finanças .......................................................................................................................... 25 

4 FERRAMENTAS DE ANÁLISE MERCADOLÓGICA  ................................................ 26 

4.1 MATRIZ SWOT ................................................................................................................ 26 

4.2 FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER ...................................................................... 28 

4.2.1 Concorrência ................................................................................................................. 29 

4.2.2 Entrantes Potenciais ...................................................................................................... 29 

4.2.3 Produtos substitutos ...................................................................................................... 29 

4.2.4 A força dos fornecedores ............................................................................................... 30 

4.2.5 A força dos clientes ........................................................................................................ 30 



 

 
 
 

  

 

5 PROBLEMA DE MARKETING  ...................................................................................... 31 

6 OBJETIVOS E METAS  .................................................................................................... 32 

7 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO ALVO  ............................................................................... 33 

8 DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS .................................................................................. 35 

9 ESTRATÉGIAS DO PRODUTO  ...................................................................................... 36 

9.1 A HISTÓRIA DO PRODUTO  .......................................................................................... 36 

9.2 DIMENSÕES DO PRODUTO ....................................................................................... 37 

9.3 NÍVEIS DO PRODUTO .................................................................................................... 38 

9.4 ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO PRODUTO ............................................................... 39 

9.5 O CICLO DE VIDA DO PRODUTO ................................................................................ 41 

8.6 MATRIZ BCG .................................................................................................................... 42 

9.7 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS .......................................................................... 44 

10 ESTRATÉGIAS DE PREÇO ........................................................................................... 48 

10.1 FATORES AMBIENTAIS NA PRECIFICAÇÃO. ......................................................... 48 

10.2 ESTRUTURA DE CUSTO ........................................................................................... 49 

10.3 ANÁLISE DA PRECIFICAÇÃO DO CONCORRENTE ....................................... 49 

10.4 ATRIBUTOS DIFERENCIAIS. ...................................................................................... 50 

10.5 OBJETIVOS DA PRECIFICAÇÃO........................................................................... 51 

10.6 ESTRATÉGIA DE PRECIFICAÇÃO. ............................................................................ 52 

10.7 POLÍTICA DE DESCONTO ....................................................................................... 53 

11 ESTRATÉGIA DE PONTO E DISTRIBUIÇÃO ........................................................... 54 

11.1 DESCRIÇÃO DO CANAL DE MARKETING. .............................................................. 54 

11.2 NÍVEIS DE CANAIS DE MARKETING ................................................................... 55 

11.3 ANÁLISE DO PONTO DE VENDA. .............................................................................. 55 

11.4 ESTRATPEGIA DE COBERTURA  .......................................................................... 57 

11.5 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS. ....................................................................... 57 

12 ESTRATÉGIA DA PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO............................................... 58 

12.1 DESCRIÇÃO DO COMPOSTO PROMOCIONAL. ....................................................... 59 

13 PLANO DE AÇÃO/ CRONOGRAMA ........................................................................... 61 

REFERÊNCIAS...................................................................................................................... 61 



 
 

 
 

  

 

RESUMO EXECUTIVO 

 

O objetivo desse Plano de Marketing é verificar as estratégias utilizadas pela Farmácia Boa 

Vista, situada no Bairro Boa Vista de Vitória da Conquista, de modo a identificar os reais 

objetivos de um comércio que foi inaugurado recentemente e tem apenas sete meses no 

mercado. Como metodologia, foi realizada uma pesquisa qualitativa descritiva, nos quais foram 

analisados o macroambiente, ambiente interno e operacional, através de visitas técnicas e 

entrevistas com o proprietário, Noélio Goes e, também com funcionários. A Matriz Swot foi 

utilizada como uma ferramenta de análise mercadológica, assim como as Cinco Forças 

Competitivas de Porter. Foram definidas estratégias para melhor desenvolver o negócio, a partir 

das análises minuciosas dos compostos de Marketing (produto, preço, praça, promoção).  Faz-

se necessário que a organização tenha potencial competitivo e acompanhe as inovações e 

mudanças que se fazem presente no ramo de atividade escolhido por ela. Compreende-se, por 

fim, que é preciso melhorar o marketing estratégico da empresa, de forma a identificar os fatores 

que criam lacunas no processo de entrega de valor ao cliente, para que assim se consolide no 

segmento farmacêutico em Vitória da Conquista.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 



 
 

 
 

  

 

A Farmácia Boa Vista foi inaugurada no dia 06 de fevereiro de 2018, na Avenida 

Guanabara, no bairro Boa Vista em Vitória da Conquista. Até que essa empresa fosse fundada 

foi necessário uma longa trajetória. Noélio Goes, fundador da farmácia, começou a trabalhar 

desde os sete anos vendendo cocadas em feiras na cidade de Alagoinhas, sua cidade natal. 

Cresceu com a difícil tarefa de conciliar o trabalho de vendedor e de estudante. Goes trabalhou 

em alguns empregos fixos e pensou no projeto de implantação da farmácia quando sua esposa 

precisou se mudar para a cidade de Vitória da Conquista para acompanhá- lo, no ano de 2008, 

deixando para trás dois empregos de auxiliar de farmácia em hospitais da cidade. 

Goes viu a necessidade de buscar algo para sua esposa. Após ela ingressar na faculdade 

de farmácia, ele começou a sentir o desejo de implementar o negócio e passou a buscar 

conhecimento superior para administrar a empresa. Foram dez anos de planejamento e hoje com 

46 anos ele relata como principais desafios a burocracia do poder público e a falta de 

capacitação para início de uma empresa na qual ele possui o desejo de se tornar uma das maiores 

farmácias de bairro da cidade de Vitória da Conquista. 

Por ter pouco tempo de mercado, ainda segue uma política de conquista de clientes. 

Como estratégia, o gestor da empresa, preferiu contratar funcionários que já haviam trabalhado 

em estabelecimentos do mesmo ramo que a farmácia, para assim, auxiliar os consumidores na 

compra dos produtos corretos. Para aperfeiçoar a gestão da farmácia, o proprietário do 

estabelecimento, formou-se em Tecnólogo e sua esposa em Farmácia. 

O ponto do estabelecimento é alugado e ao lado da Churrascaria Bom Jesus. O local em 

que a farmácia se encontra, em relação ao bairro, é bem centralizado, tendo sempre clientes nas 

redondezas.  

O Bairro Boa Vista, situado na Zona Sul de Vitória da Conquista, agrega um grande 

volume de condomínios de casa e apartamentos. É um bairro ainda em desenvolvimento, apesar 

de ter surgido no final da década de 1970, no período em que a quantidade de loteamentos 

deferidos foi bastante expressiva, reproduzindo a tendência de crescimento urbano acelerado, 

comum em várias cidades brasileiras (ROCHA, 2011, p. 79). Atualmente, está bastante 

valorizado pela presença das vias de acesso como a Avenida Juracy Magalhães e Avenida Luiz 

Eduardo Magalhães, além das proximidades com o Shopping Conquista Sul. Por ser um bairro 

residencial, ainda em processo de verticalização, possui poucos estabelecimentos comerciais. 

Justamente por isso, Noélio Goes, proprietário da Farmácia Boa Vista, optou por abrir o 

comércio, além de levar em conta o fato de que no bairro não possui nenhum estabelecimento 

para vendas de medicamentos e afins. 



 
 

 
 

  

 

O histórico organizacional da empresa em questão, ainda é muito pequeno e não possui 

informações mais precisas e concretas. Como dito anteriormente, a farmácia foi inaugurada a 

pouco tempo e esse fato foi fundamental para que o histórico organizacional ficasse baseado 

somente ao local da farmácia e estratégias iniciais do empreendedor.  

 

2 DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 

 As diretrizes organizacionais é o conjunto de princípios e normas que estabelecem o 

direcionamento adotado pela organização e está dividida em: missão organizacional,  visão e 

valores organizacionais (OLIVEIRA, 2018, p. 1). Para Andion e Rubens (2005) a missão da 

empresa consiste na sua razão de ser e determina a sua identidade, a visão consiste num macro 

objetivo, não quantificável de longo prazo, que expressa onde e como a organização pretende 

estar no futuro e os valores conjunto dos princípios e crenças e fundamentais de uma empresa. 

 A Farmácia Boa Vista possui as diretrizes organizacionais criadas pelo proprietário 

Noélio Goes e são estabelecidas de acordo o entendimento do mesmo acerca de mercado, 

sociedade e empresa de sucesso. Quanto ao cumprimento das diretrizes organizacionais da 

empresa, nota-se que a missão, visão e valores não foram definidas de maneira correta e, por 

isso, tornam-se confusas, dificultando a compreensão do porquê ela existe, o que pretende ser 

e quais fatores norteiam sua existência.  

 

2.1 MISSÃO 

 As organizações necessitam ter uma razão de ser para que seus propósitos sejam 

atingidos e entendidos perante o ramo de atividade, diante disso Oliveira (2009 apud 

CARVALHO & SANTOS, 2016, p. 26), define a Missão da empresa como uma forma de 

traduzir determinados sistema de valores e crença em termos de negócios e áreas básicas de 

atuação, considerando as tradições e filosofias administrativas da empresa 

"Buscar as necessidades e preferências dos clientes, para assim, adquirir o produto de 

maior relevância no mercado." 

A missão dada pelo gestor da empresa, não se configura missão organizacional. A 

missão é a finalidade de existência da empresa, o motivo pelo qual foi criada. É entendida como 

o DNA da organização e não muda. 

A missão, no caso da Farmácia Boa Vista, poderia ser, por exemplo:  

"Satisfazer as necessidades dos clientes com relação a qualidade dos produtos 

farmacêuticos, de higiene e perfumaria, com atendimento de forma diferenciada e ética aliado 

a um preço justo." 



 
 

 
 

  

 

 

2.2 VISÃO 

 Segundo Carvalho e Santos (2016, p. 26) A visão é uma abordagem que a organização 

tem que se preocupar olhando para onde se quer chegar, que segundo Tavares (2005), é uma 

visão de oportunidades futuras do negócio da organização para permitir uma concentração de 

empenhos na sua busca. 

"Programar um detalhamento comercial diferenciado com comunicação e convênio, 

junto a empresas de pequeno, médio e grande porte, assim buscando uma progressão contínua." 

 A visão apresenta, de fato, onde a empresa que chegar, qual o seu objetivo e o que 

deseja alcançar em um futuro próximo. Não tem, por exemplo, o que a farmácia pretende ser 

no mercado de Vitória da Conquista. 

Nesse caso, a visão, poderia ser representada da seguinte forma: 

"Ser um espaço de referência em Vitória da Conquista -Ba, no ramo farmacêutico e 

serviços de saúde, visando o desenvolvimento da região, em um prazo médio de cinco anos."  

 

2.3 PRINCÍPIOS E VALORES 

Após estabelecidas a missão e a visão da organização, é necessário definir os seus 

princípios e valores, os quais, segundo Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001), são os 

balizamentos necessários a qualquer organização que deseja possuir um comportamento 

direcionado ao comprimento de sua missão e visão.  

Cumpre destacar que os princípios e valores, de acordo com Filho e Pagnoncelli (2001), 

estão estreitamente ligados à política adotada pela organização, e são considerados como 

“orientações de ordem geral e tem como função subsidiar os administradores na tomada de 

decisões" (FILHO e PAGNONCELLI 2001, p. 20). 

 Partindo dessa premissa, os princípios e valores da Farmácia Boa Vista se resume a: 

• Honestidade 

• Dedicação 

• Respeito aos clientes e colaboradores 

 

3 ANÁLISE DO AMBIENTE MERCADOLÓGICO 

 De acordo com Boemo, Gomes, Piveta, Santos e Sscherer (2015 p. 60) o ambiente de 

marketing consiste em fatores e forças externas que influenciam positiva ou negativamente a 

administração de marketing em seu relacionamento com os clientes-alvo. As empresas bem-



 
 

 
 

  

 

sucedidas sabem a importância da constante observação e adaptação às mudanças do ambiente, 

pois ele pode oferecer tanto as oportunidades quanto as ameaças (KOTLER; ARMSTRONG, 

2000). De acordo com Kotler e Armstrong (2000), em decorrência disto é que a 

responsabilidade pela identificação dos fatores que possam modificar o ambiente é dos 

profissionais de marketing. Na percepção de Kotler e Keller (2006), o ambiente de marketing 

divide-se em Macro e Microambiente. 

 

3.1 MACROAMBIENTE 

O macroambiente pode ser entendido, de acordo com Palmer (2006), pelas forças 

tecnológicas e econômicas, político-legais e socioculturais existentes, são as forças que estão 

afastadas da organização, mas que mesmo assim impactam diretamente no desempenho das 

mesmas (BOEMO, GOMES, PIVETA, SANTOS E SSCHERER, 2015 p. 60). Kotler e 

Armstrong (2004) dividem o macroambiente em seis: ambiente demográfico, ambiente 

econômico, ambiente natural, ambiente tecnológico, ambiente político legal e ambiente 

cultural. Dornelas (2001) defende que o ambiente externo vem passando por diferentes 

mudanças cada vez mais perceptíveis e que interferem diretamente nas organizações.  

 

3.1.1 Ambiente demográfico 

Conforme o site Tudo Sobre Marketing (2018) o Ambiente Demográfico é o estudo da 

população humana em termos de tamanho, localização, identidade, sexo, raça, ocupação e 

outros dados estatísticos. Esse ambiente é de grande interesse para o marketing, pois através 

dele, iremos ter maior conhecimento da nossa demanda e estrutura de mercado. 

Segundo informações retiradas do site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

(2013),é um município que está localizado no centro-sul da Bahia, distante 503 Km da capital 

Salvador. Faz limite com os municípios Cândido Sales, Belo Campo, Anagé, Planalto, Barra 

do Choça, Itambé, Ribeirão do Largo e Encruzilhada. Ainda segundo o site, sua localização 

geográfica é favorável ao comércio que, em 1920, se destacava nas vendas de produtos agrícolas 

e pecuários, não só para a população local, mas para a população de outros municípios. Em 

1940, com a construção do trecho que liga Ilhéus a Bom Jesus da Lapa, hoje Avenida Brumado, 

intensificou o comércio e o crescimento da população. Já em 1963, a abertura da Rio-Bahia, 

atualmente Avenida Presidente Dutra, impulsionou o crescimento significativo da cidade, que 

passou a receber pessoas de outras regiões. 

Além destas avenidas, a Av. Luiz Eduardo Magalhães, que é de grande fluxo de veículos 

e dá acesso ao local em estudo, abrange uma grande extensão e liga pontos importantes da 



 
 

 
 

  

 

cidade. Sua ligação à Av. Juracy Magalhães, que é uma das principais ruas de entrada e saída 

da cidade, faz com que visitantes tenham acesso à Farmácia Boa Vista e aumente sua 

possibilidade de oportunidades e negócios. 

 

Figura 1- Acesso Av. Juracy Magalhães com Av. Luiz Eduardo Magalhães 

 

Fonte: Google Maps, 2018. 

Em relação a sua extensão territorial, possui uma área de 3.705.838 Km². Possui uma 

boa ocupação, visto que sua densidade demográfica é de 91,4 habitantes por Km², enquanto que 

a densidade populacional brasileira é de 23,8 habitantes por Km², de acordo dados do Censo 

Demográfico de 2010 pelo IBGE. Sua população, conforme o IBGE de 2010, é de 306.866 

habitantes, o que faz dela a terceira maior cidade do estado da Bahia, atrás de Salvador e Feira 

de Santana, e a quarta do interior do Nordeste. Quanto ao sexo dos habitantes, o número de 

mulheres é maior que o número de homens, somando um total de 51,8% dos cidadãos 

conquistense, enquanto que a população masculina equivale a 48,2%. 

 

 

 

 

Figura 2 - Crescimento Populacional de Vitória da Conquista 



 
 

 
 

  

 

 

Fonte: Wikipédia, 2018 

 

Com um território que abrange todo o centro-sul da Bahia além do norte de Minas gerais, 

Vitória da Conquista possuir uma população flutuante de aproximadamente 2 milhões de 

pessoas, o que coloca a cidade entre os cem maiores centros urbanos do país. Auferir essa 

população trás grandes benefícios a diversos setores e principalmente grandes oportunidades 

para a crescente do comercio. Como é o caso da saúde, que conta com um setor privado e 

público bem estruturado, além de inúmeros postos de saúde em diversos bairros. 

Uma nova Unidade Básica de Saúde foi instalada em julho de 2018 no bairro Boa Vista, 

o que trás maior comodidade e serviço aos moradores do bairro, além de oportunidade ao 

comercio local, como é o caso da Farmácia Boa Vista. 

 

Figura 3 - Serviços de Saúde de Vitória da Conquista 

 

Fonte: Google Maps, 2018. 

 

Segundo o site Atlas do Desenvolvimento Humano (2018), no ano de 2010, verifica-

se o grau de escolaridade da seguinte forma: a proporção de crianças entre 5 a 6 anos na escola 

é de 86,65%. Ainda no mesmo ano, a proporção de crianças entre 11 e 13 anos freqüentando os 



 
 

 
 

  

 

anos finais do ensino fundamental é de 84,01%, a de jovens com 15 a 17 anos com ensino 

fundamental completo é de 47, 30% e a de jovens entre 18 e 20 com ensino médio completo é 

de 33,93%. Com relação a idade adulta, de 25 anos ou mais, ainda no ano de 2010, os dados se 

configura da seguinte maneira: 16,84% eram analfabetos, 44,85% tinham o ensino fundamental 

completo, 31,10% possuíam o ensino médio completo e 8,07% o ensino superior completo.  

 

3.1.2 Ambiente econômico 

É responsável por delimitar os fatores dos quais depende o poder de compra: renda, 

preços, poupança, endividamento e disponibilidade de crédito (KOTLER, 2000). 

 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estátisca - IBGE, em 2010 

a população brasileira era composta de 190.755.799 habitantes (22,43 habitantes por quilômetro 

quadrado), sendo que a proporção de homem e mulher é de 0.96:1 e 84,36% da população 

definida como urbana. A população está fortemente concentrada nas regiões Sudeste (80,3 

milhões de habitantes), Nordeste (53,1 milhões) e Sul (27,4 milhões), enquanto as duas regiões 

mais extensas, o Centro-Oeste e o Norte, que formam 64,12% do território brasileiro, contam 

com um total de apenas trinta milhões de habitantes.  

 Em 2017, segundo o  IBGE, o produto interno bruto - PIB brasileiro cresceu 1,0% em 

relação a 2016, totalizando 6,56 trilhões de reais (cerca de 2,05 trilhões de dólares 

estadunidenses). Esse pequeno crescimento verificou-se após duas quedas consecutivas, ambas 

superiores a 3%, em 2015 e 2016. Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Brasil 

foi a oitava economia do mundo em 2017.  

 Tratando do município onde a empresa do referido trabalho se encontra, conforme dados 

retirados do site da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - PMVC (2012), a cidade 

possui a 5ª maior economia da Bahia (informação atualizada), com participação de 2,4% no 

Produto Interno Bruto (PIB) estadual. O PIB é a soma de valores de todos os serviços e bens 

produzidos em determinado local e período, além de ser o principal indicador do crescimento 

econômico de uma região.  Segundo a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

(SEI), o PIB da Bahia, em 2011, foi R$ 159.868,62 bilhões e o de Vitória da Conquista R$ 

3.836,50. Já no quesito renda per capita, o município fica a frente da Bahia, tendo R$ 12.370,65 

e o estado R$ 11.419,63. Outro dado importante para economia é a geração de emprego. Só a 

construção civil emprega mais de 5 mil pessoas, e, de janeiro a outubro deste ano, 1.700 novos 

postos de trabalhos foram gerados. 

 

 Figura 4 - PIB per capita de Vitória da Conquista 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Urbana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B5es_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sudeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Nordeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Sul_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Centro-Oeste_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto_interno_bruto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fundo_Monet%C3%A1rio_Internacional


 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Fonte: IBGE, 2015 

 

 Com esses números, Vitória da Conquista é considerada a segunda cidade que mais 

cresce no estado, a terceira entre as do interior do Nordeste e a sétima mais importante entre as 

médias cidades brasileiras. Este ano, a capital do sudoeste baiano se destacou ainda como uma 

das 48 cidades médias, acima de 200 mil habitantes, que se desenvolve mais rapidamente do 

que a média nacional. O levantamento foi divulgado pelo Ibope Inteligência, com base em 

dados do IBGE (2015). 

Ainda, utilizando-se dos dados do site PMVC (2012) no ano de 2009, as riquezas 

produzidas em solo conquistense geraram R$ 3,142 bilhões, um aumento de 18,5% em relação 

ao ano de 2008. Em dez anos, de 1999 a 2009, o PIB municipal apresentou um crescimento 

superior a 340%. Esse crescimento se baseia na expansão de um grande conjunto de atividades. 

O destaque está no setor de serviços, responsável por mais de 70% do PIB do município. 

Nessa área, o município ocupa a 6ª posição no Estado, com R$ 2,224 bilhões acumulados em 

2009. O comércio forte e dinâmico e os serviços educacionais e os de saúde contribuem de 

maneira fundamental para o desenvolvimento desse setor, de acordo o site da Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista (2012).  

Referindo-se ao setor farmacêutico, no Brasil, é um dos que vem crescendo 

constantemente, mesmo diante da crise econômica que o país enfrenta. Fatores como 

envelhecimento da população e o avanço de medicamento genérico impulsionaram o mercado 

farmacêutico. Em 2016, o setor aumentou em 20% as contratações para atender a demanda, 

segundo dados da companhia de estudos farmacêuticos IMS Health, que estão reunidos na 

Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma).  

A saúde e o bem-estar são extremamente importante para os brasileiros, sendo assim o 

mercado farmacêutico acaba sendo menos afetado pela inflação. Há ainda indústrias 



 
 

 
 

  

 

relativamente pouco exploradas no país, como as de áreas de fitness e beleza. Embora crescente, 

o mercado nacional ainda possui um consumo de medicamentos inferior ao de outros países. 

Em relação ao  ramo farmacêutico na cidade de Vitória de Conquista, a concorrência é 

gigante. O administrador da Farmácia Boa Vista diz que: 

 

"(Concorrência) É enorme, mas se torna um combustível para caminhar cada vez 

mais rápido na busca de aperfeiçoamento do trabalho e de variedade de produtos 

oferecidos aqui. (...) Vejo como dificuldade, justamente a falta de flexibilidade dos 

governantes, não discordando da fiscalização, mas tem que haver um efetivo maior 

que gere rapidez em cada processo". 

 

 O retorno financeiro acaba sendo uma das maiores vantagens do comércio de 

medicamentos, pois como dito anteriormente, a população brasileira vem se preocupando 

significativamente com a saúde, gerando considerável receita para os comerciantes do ramo. O 

gestor da Farmácia Boa Vista acredita que esse retorno financeiro positivo, seja resultado de 

um trabalho de qualidade e a certeza de que é um ponto relevante para o crescimento da área 

em que atua. 

 

3.1.3 Ambiente natural 

 De acordo informações da PMVC (2013), a cidade está localizada no centro-sul da 

Bahia, distante 509 km de Salvador, o município de Vitória da Conquista faz limites com 

Cândido Sales, Belo Campo, Anagé, Planalto, Barra do Choça, Itambé, Ribeirão do Largo e 

Encruzilhada.Sua localização geográfica é favorável ao comércio, e Conquista tornou-se 

conhecida desde cedo em outras regiões do estado. Em 1840, ano em que o Arraial foi elevado 

à condição de Vila Imperial da Vitória, distrito da Vila de Caetité, recebia sertanejos e 

litorâneos. Nos anos seguintes, ruas foram surgindo nos acessos para localidades vizinhas, 

como Poções, Jequié, Caetité e Ilhéus. 

 Seguindo com informações  da PMVC (2013), em 1920, Conquista já era considerada 

uma cidade grande. O comércio se destacou principalmente na venda de produtos agrícolas e 

pecuários, não só para a população local, mas para os moradores de outros municípios. 

Com relação ao clima, a cidade tem um clima tropical, amenizado pela relativa altitude 

do lugar, e é uma das cidades que registram as temperaturas mais amenas no estado da Bahia, 

chegando a registrar 6,2°C em 2006. Mas já foram registradas temperaturas inferiores a 5°C em 

diversos anos anteriores. Perde em temperatura média apenas para as cidades mais altas da 

Chapada Diamantina, como Piatã. As “chuvas de neblina”, como são chamadas, se concentram 



 
 

 
 

  

 

no período de abril a agosto. Já as “chuvas das águas” (mais intensas e fortes) ficam 

concentradas de outubro a março, de acordo a PMVC (2012). 

 O município de Vitória da Conquista está entre os dez do Brasil  com melhores índices 

de saneamento básico, em contrapartida é cortado por um dos rios mais poluídos do Brasil, Rio 

Verruga. No ano de 2017, muitos moradores da região conhecida como Baixada do Jurema ou 

Baixada da Alegria, as margens da Avenida Integração, reclamaram do fedor provocado pela 

água podre do rio e pela quantidade de lixo em seu redor. Além disso, um lixão com queima de 

pneus, tem liberando fumaça tóxica nessa região da cidade. Segundo a PMVC (2013),  apesar 

disso, possui um Aterro Sanitário, um dos maiores e mais modernos do país.  Em 

funcionamento desde 2009, o espaço conta com toda a estrutura necessária para depósito, 

compactação e tratamento dos resíduos produzidos na cidade.  

 Segundo ZANETTE (2010) dentro do macroambiente, a principal influência do 

ambiente físico-natural, para os laboratórios farmacêuticos, é a variação climática, pois 

dependendo dessas variações podem ocorrer um aumento ou diminuição nas vendas de um 

determinado medicamento. No período do inverno em Vitória da Conquista, por ser muito 

rigoroso, há um aumento das infecções respiratórias, consequentemente há aumento de vendas 

de medicamentos para o trato respiratório. E com isso, no ramo comercial empresarial questões 

climáticas podem influenciar, tanto na vendas de medicamentos como em épocas de verão na 

vendas de protetores solares. 

 

3.1.4 Ambiente tecnológico 

O ambiente tecnológico talvez constitua a força mais significativa que molda nosso 

destino, o que ocorre devido a diversidade das criações do homem feitas a partir desta. As 

empresas devem investir em novas tecnologias para o aproveitamento de novos mercados e 

oportunidades. Sendo assim os profissionais de marketing devem estar atentos a esta área, pois 

as empresas que não acompanharem as mudanças tecnológicas logo verão seus produtos 

desatualizados perderem mercado para os concorrentes. (KOTLER E ARMSTRONG 2003) 

Segundo Tavares (2008, p. 133), a tecnologia tem papel muito importante na vida 

material e mesmo nos padrões de pensamento humano. As mudanças tecnológicas permitem 

que, em grande parte, as pessoas continuem fazendo o que sempre fizeram, mas com maior 

rapidez e de forma mais confiável. Isso é visível no campo logístico de Vitória da Conquista, 

que acompanhou as tendências do mercado investindo em novos empreendimentos que 

facilitaram os processos das empresas que dependiam deste polo com a implantação de novos 

empreendimentos apresentados no microambiente. 



 
 

 
 

  

 

O comércio em Vitória da Conquista tem se empenhado em garantir uma proximidade 

maior com os consumidores, através das redes sociais e meios eletrônicos. Os comerciantes têm 

utilizado esses meios tecnológicos para ajudar a empresa manter níveis de qualidade superior, 

além de valorizar os seus serviços e produtos oferecidos à população. 

Esse investimento nas tecnologias atuais tem contribuindo de forma significativa para o 

desenvolvimento comercial da cidade, porque leva a população informações sobres os produtos 

e até mesmo sobre a empresa. No entanto ainda há muito a desenvolver, já que são poucas as 

empresas, em Vitória da Conquista, que tem esse marketing digital tão desenvolvido e bem 

estruturado.  

Com relação a Farmácia Boa Vista, Noélio, tem se comprometido a passar informações 

sobre a empresa e sobre seus produtos através das redes sociais, porém ainda assim, há muito a 

se fazer para aprimorar esse campo mercadológico. 

O gestor deve observa no âmbito geral do segmento de farmácias, aquilo que poderá 

trazer benefícios e novidades para o seu negocio. Como um dos principais,  pode-se elencar o 

uso da internet e, através dela, contratar  uma empresa de software da América Latina. A Linx, 

por exemplo, desenvolveu um programa que abarca o negocio de ponta a ponto como destaca 

o Diretor da empresa Rogério Vieira , que busca a gestão administrativa e operacional 

(estoques, caixa, rentabilidade), questões tributárias e específicas do mercado como a de 

automação de Pedidos Eletrônicos – PE, Planos de Benefícios de Medicamentos. E, além disso, 

o software contribui até com a auditoria digital, um diagnóstico automatizado que cruza os 

dados com a legislação vigente em poucos minutos, dando visibilidade a possíveis problemas 

antes que eles impactem o negócio, aponta o Diretor. 

Administrar com eficiência e usar as ferramentas disponíveis principalmente as 

tecnológicas são sem duvidas os principais fatores que elevam o negocio empresarial 

principalmente nesse âmbito tecnológico. 

 

3.1.5 Ambiente político legal 

 De acordo informações dadas pelo proprietário da farmácia, no ramo farmacêutico as 

cobranças de órgãos fiscalizadores são muitas.Existe o Conselho Federal de Farmácia e 

Conselho Regional de Farmácia que tem como principal objetivo buscar melhorias no ramo. 

 Conforme detalhado no site do CCF (2008)toda a atividade profissional exercida por 

farmacêuticos, no Brasil, está sob a jurisdição do Conselho Federal de Farmácia, que 

regulamenta e disciplina o seu exercício, com base na Lei 3.820 assinada no dia 11 de novembro 

de 1960, pelo Presidente Juscelino Kubitschek. 



 
 

 
 

  

 

 A ética da profissão é o ponto focal das atividades do Conselho Federal de Farmácia e 

significa, em sua plenitude, o bem-estar e a segurança da sociedade, diante das atividades do 

profissional farmacêutico.A instância máxima do CFF é o seu Plenário, instituído pela Lei 9.120 

de 1995, integrado por 27 Conselheiros Federais com respectivos suplentes, sendo um 

representante eleito para cada Estado da Federação.O Plenário do CFF tem a incumbência, entre 

outras, de julgar os processos em grau de recurso e votar as propostas de Resolução que 

disciplinam as atividades farmacêuticas, bem como supervisionar os Conselhos Regionais, 

como informado pelo CCF (2008). 

 O Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia (CRF/BA) é uma autarquia 

Federal, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e 

financeira, criada pela Resolução nº 02, de 5 de julho de 1961, do Egrégio Conselho Federal de 

Farmácia, conforme determinação da Lei Federal nº 3.820, de 11 de novembro de 1960. 

Compete ao CRF/BA inscrever os profissionais farmacêuticos e registrar as pessoas jurídicas 

de direito público e privado, que explorem serviços para os quais são necessárias atividades 

profissionais farmacêuticas.  No seu âmbito de competência cabe, ainda, ao CRF/BA apreciar 

as denúncias e representações sobre as infrações da lei, notadamente as relacionadas ao Código 

de Ética da Profissão Farmacêutica, informações retiradas do site do CRF/BA (2018). 

 Além do CFF e do CRF BA, existem ainda os sindicatos que procuram promover 

melhorias para o setor farmacêutico e, segundo o administrador da empresa, conseguem 

resultados positivos, porém destaca que, a burocracia é grande e prejudica o bom andamento e 

atendimento de maneira geral, o custo de participação nos sindicatos se torna alto para cada 

comerciante e também profissionais da área que tem por obrigação o pagamento de anuidades 

de grande valor financeiro.  

 

3.1.6 Ambiente cultural 

 Conforme informado pela PMVC (2016), A Secretaria de Cultura possui um calendário 

de grandes eventos que inclui o Arraiá da Conquista, o aniversário da cidade, a Mostra Cinema 

Conquista e o Natal Conquista de Luz. Além disso, administra o Conservatório Municipal de 

Música, a Biblioteca Municipal José de Sá Nunes, o Teatro Carlos Jehovah, a Praça CEUs J. 

Murilo, o Centro Glauber Rocha e a Casa Memorial Governador Régis Pacheco. 

 Entre os meses de março e abril, acontece a Expoconquista, o maior evento econômico 

do município, na qual tem exposições de animais, produtos alimentícios, vestimentas e shows 

com diversos artistas.  



 
 

 
 

  

 

 Anualmente, no mês de agosto,em Vitória da Conquista ocorre o Festival de Inverno 

Bahia (FIB),  no parque de exposições da cidade. É uma versão de inverno do Festival de Verão 

de Salvador e é responsável por levar grande atrações musicais a Vitória da Conquista. É 

conhecido por ser um dos maiores festivais de música do interior da Bahia. 

A Farmácia Boa Vista, está situada no Bairro Boa Vista na Zona Sul de Vitória da 

Conquista. Possui moradores de classes variadas, com grau de escolaridade variados, moradias 

de diversos estilos. É um bairro ainda em formação, mas é visivelmente notável que os locais 

de moradias são divididos, mesmo que indiretamente, por classe social.  

A Farmácia Boa Vista, foi recentemente inaugurada, por isso, sabe-se pouco sobre a 

percepção que os clientes tem em relação ao estabelecimento. Um ponto positivo, que merece 

grande destaque, é o fato de que no bairro na qual a farmácia se encontra, não possui nenhum 

comércio voltado ao setor farmacêutico ou de saúde, antes da farmácia ser inaugurada no bairro 

Boa Vista, os moradores tinham que ir até o centro de Vitória da Conquista para acharem 

produtos específicos farmacêuticos, além disso, o comércio é bastante elogiado pelo 

atendimento prestado, os cliente se sentem seguros pelo fato dos funcionários saberem muito 

sobre os produtos que vendem. Hoje com a farmácia em atendimento, os moradores 

encontraram uma solução para suas determinadas emergências.  

 

 

 

3.2 AMBIENTE OPERACIONAL 

 Segundo Kotler e Armstrong (2003, p.61) a tarefa da administração de marketing 

é atrair clientes e construir relacionamentos, por meio da criação de valor e da satisfação desses 

clientes. Para isso, é necessário o engajamento dos participantes do microambiente da empresa, 

pois o sucesso depende da união dos departamentos, fornecedores, clientes, concorrentes e 

vários públicos para constituir o sistema de entrega de valor da empresa. 

 

3.2.1 Clientes 

Segundo Portela (2018) Peter Drucker no livro “The Theory of the Business” (1994), 

observou que a primeira tarefa de uma empresa é criar consumidores. Mas atualmente, os 

consumidores analisam diversos fatores como variedade de marcas, preços e fornecedores. E 

sua tarefa ao almejar um produto é procurar aquele que lhe ofereça uma oferta que lhe entregará 

maior valor. De acordo com Kotler e Keller (2013, p.74) os clientes tendem a maximizar o valor 



 
 

 
 

  

 

dentro dos limites impostos pelos custos envolvidos na procura e pelas limitações de 

conhecimento, mobilidade e renda. Dessa forma, eles estimam quais ofertas entregarão mais 

valor e agem com base nisso. 

A maioria dos clientes da farmácia são do bairro Boa Vista, onde a farmácia está 

situada, porém ela atende também a clientes em outros bairros como Alto Maron, Urbis V e 

Bairro Brasil, através do sistema de entrega de medicamentos a domicílios. 

De acordo com os levantamentos realizados, o perfil geral dos clientes com relação a 

idade varia entre 18 a 70 anos, sendo assim, a farmácia atende desde um público mais jovem 

até clientes com idade mais avançada. É possível concluir também que a média de idade mais 

recorrente dos clientes é de 45 anos. 

Com relação ao sexo, atende tanto o público feminino quanto o masculino, sendo que, 

as mulheres estão em maior número. Tratando- se de renda, a farmácia atende a todas as classes 

sociais, porém as classes A e B apresenta mais representatividade. 

Os clientes possuem grau de escolaridade com ensino médio e/ou ensino superior 

completo. Assim, é possível verificar que se tratam de clientes que possuem ocupação e boas 

condições econômicas, se preocupam com o cuidado com a saúde e se sentem motivados a 

adquirir os produtos mediante sintomas de doenças ou cuidado com a auto- imagem.  

Se trata de um perfil de clientes que não se mostra sensível a preço, compram em 

pequenas unidades e demandam atendimento de alta qualidade. Com relação aos cosméticos 

sentem preferência por produtos conhecidos no mercado e no que diz respeito aos 

medicamentos a compra é feita de acordo orientação médica ou recomendação farmacêutica. 

 

3.2.2 Recursos humanos 

 Segundo Chiavenato (2009 apud SILVA, 2013, p. 15) relata que as pessoas constituem 

o mais importante ativo das organizações. A gestão de pessoas é representada pela íntima 

interdependência das organizações e das pessoas. Pessoas e organizações variam intensamente. 

A gestão de pessoas dependerá da mentalidade predominante na organização, sendo que 

atualmente, as organizações estenderam seu conceito de parceria incluindo nele, os 

funcionários, passando a tratá-los como parceiros, onde cada um está disposto a investir seus 

recursos na organização na medida em que obtiver retornos adequados. 

 A empresa possui o seguinte quadro de funcionários: Gestor, que também é o dono e 

exerce todas as funções administrativas e financeiras; Farmacêutica que auxilia nos processos 

de contratação, treinamento e monitoramento dos funcionários que prestam atendimento aos 



 
 

 
 

  

 

clientes, além de ser responsável pelo recebimento, armazenamento e conservação dos 

medicamentos, pela avaliação das prescrições médicas e por assegurar condições adequadas de 

conservação e dispensação dos produtos de forma a mantê- los  de acordo com a legislação 

específica; Atendentes (balconistas), sendo dois, são responsáveis pelo atendimento ao cliente 

e um operador de caixa, responsável pelo controle do caixa.  

Com exceção da farmacêutica, os funcionários não possuem formação específica, 

apenas ensino médio completo, apresentam perfil jovem e experiência no setor já tendo 

trabalhado anteriormente nas funções que desempenham. 

 

3.2.3 Concorrentes 

De acordo com Kotler (2013), a concorrência inclui todas as ofertas e substitutos 

rivais, atuais ou potenciais, que um comprador pode considerar.  

A cidade de Vitória da Conquista possui um mercado de forte concorrência no ramo 

farmacêutico, tendo em vista, que possui grandes redes nacionais de farmácias atuando em seu 

território. Como exemplo, pode-se citar a Farmácia Pague Menos, a Farmácia do Trabalhador 

e a Farmácia Santana que estão localizadas em diversas regiões da cidade. Na rua Lauro de 

Freitas, por exemplo, tem oito farmácias distribuídas por toda a sua extensão, são elas: Farmácia 

Ultra Econômica, Farmácia de Manipulação e Homeopatia Nath Farma, três Farmácias Pague 

Menos, Drogaria São Paulo, Farmácia e Manipulação Formulize e Farmácia do Trabalhador do 

Barsil.  Ao todo, a cidade possui mais de 50 estabelecimentos farmacêuticos que estão 

espalhados em seus diversos bairros. 

 

Figura 5 - Principais farmácias em Vitória da Conquista  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

 

Fonte: Google Maps, 2018. 

 

De acordo com Kotler (2013), a concorrência inclui todas as ofertas e substitutos 

rivais, atuais ou potenciais, que um comprador pode considerar. A cidade de Vitória da 

Conquista possui um mercado de forte concorrência no ramo farmacêutico, tendo em vista, que 

possui grandes redes nacionais de farmácias atuando em seu território. Como exemplo, pode-

se citar a Farmácia Pague Menos, a Farmácia do Trabalhador e a Farmácia Santana. Ao todo a 

cidade possui mais de 50 estabelecimentos farmacêuticos que estão espalhados em seus 

diversos bairros. 

No bairro Boa Vista há apenas a Farmácia Boa Vista, porém, nos bairros mais 

próximos, se localizam vários estabelecimentos. Os principais concorrentes da Farmácia Boa 

Vista se localizam na Avenida Juracy Magalhães. Assim sendo, pode-se citar a loja das 

Drogarias Saraiva, inaugurada em agosto de 2016 e Rede Bem Drogarias, inaugurada em março 

de 2017, como principais concorrentes.  

A Rede Bem Drogarias  é organizada em uma estrutura empresarial de franquias que 

possui parcerias com as principais indústrias Farmacêuticas e com distribuidores de 

medicamentos e perfumaria. Seus pontos de venda são estrategicamente localizados o que 

garante boas condições comerciais e eficiência logística em todo território nacional além de 

priorizar as necessidades individuais de cada franqueado. Por não se tratar de um modelo de 

associativismo e ou compra coletiva, a Rede Bem Drogarias se caracteriza em uma empresa 

moderna, eficiente e prática no que concerne a gestão de drogarias, possuindo a força de uma 

grande rede. 

A loja das Drogarias Saraiva é uma empresas que atua em diversas cidades do Brasil 

e oferece medicamentos, cosméticos e produtos de higiene de variadas marcas e convênios. 

Também está consolidada no mercado e possui parcerias com as principais indústrias 

farmacêuticas e com distribuidores de medicamentos. Tem como diferencial a encomenda de 

medicamentos ou produtos farmacêuticos através de site específico, telefone ou e- mail que são 

entregues a domicílio. 

Se tratam de concorrentes poderosos, estão concentrados em grande número e 

competem entre si com relação a preços e no campo da propaganda. São capazes de diferenciar 

suas ofertas e focam em segmentos de mercado em que podem atender as necessidades dos 

clientes. Essas empresas tem como estratégias conceder maiores descontos aos clientes, 

disponibilizar ampla variedade de produtos e investir na ambiência externa e interna de forma 

a valorizar a apresentação física dos pontos de venda. 



 
 

 
 

  

 

A Farmácia Para Todos, localizada na Travessa Zumiro Nunes e Farmácia Central, 

localizada na Regis Pacheco, eram concorrentes importantes, porém firmaram acordo de 

parceria com a Farmácia Boa Vista, onde na falta de algum produto essas farmácias fazem o 

repasse do medicamento para que o mesmo seja fornecido ao cliente. 

Geralmente as farmácias só realizam algum tipo de reação com relação a concorrência 

quando o número de vendas diminui. Além disso, operam de forma a garantir sempre a 

disponibilidade do produto requerido pelo cliente e apresentam equilíbrio competitivo, 

enquanto algumas farmácias procuram entregar menores preços outras investem mais em 

propaganda.  

 

3.2.4 Fornecedores e distribuidores 

Os fornecedores oferecemos recursos necessários para a empresa produzir seus bens e 

serviços. Segundo Kotler (2003), os fornecedores constituem um elo fundamental no sistema 

de entrega e valor para o cliente. 

A Farmácia Boa Vista possui contrato com alguns fornecedores de medicamentos, que 

possui centros e filiais em Vitória da Conquista, sendo eles: Profarma Distribuidora de Produtos 

Farmacêuticos S/A, Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda, Orgafarma Organização 

Farmacêutica Ltda, R D Comercial e Distribuidora Ltda- ME, Soma Distribuidora de 

Medicamentos, WF- Material Médico Ltda- ME, Unimarka Distribuidora S/A, Nds 

Distribuidora de Medicamentos Ltda, LGR Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos 

Ltda, NR Distribuidora de Medicamentos, Cintra Distribuidora de Cosméticos, Cabral & Sousa 

Ltda, Santa Cruz Distribuidora de Medicamentos, Gama Distribuidora de Medicamentos, 

K.m.g. Distribuidora FarmaceuticaLtda e Baiana Medicamentos.  

Segundo o proprietário do estabelecimento, há uma relação de parceria comos 

fornecedores que sempre disponibilizam os produtos e serviços solicitados, respeitando os 

prazos e as condições de entrega estabelecidas, não havendo situações conflitantes verificadas 

até então. Dessa forma, os preços de venda, os prazos de venda e entrega e a qualidade dos 

produtos disponibilizados apresentam uma relação benéfica.  

 

3.2.5 Meios de comunicação 

De acordo Kotler (2006), a comunicação de marketing é o meio pelo qual as empresas 

buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores direta ou indiretamente sobre os 



 
 

 
 

  

 

produtos e marcas que comercializam, sendo assim, tema função de estabelecer um 

relacionamento com os consumidores. 

A Farmácia Boa Vista utiliza como principal meio de comunicação, a propaganda 

agregada ao de carro de som em bairros da cidade , que tem o objetivo de tornar conhecido seus 

serviços, produtos e promoções ofertadas. 

Segundo informações do site Novo Negócio (2018) descreve que as redes sociais são 

plataformas de comunicação interativa que permitem ter contatos e mandar mensagens e fotos 

completamente de graça. Assim, são uma das formas mais fáceis e práticas de entrar em contato 

com o seu público-alvo: os clientes, nesse sentido, para terum contato maior com os clientes, o 

gestor da farmácia, utiliza-se da rede social WhatsApp que permite estabelecer uma 

comunicação direta com clientes específicos. Também oferece sacolas impressas, imãs para 

geladeira e canetas na forma de brinde.  

Em entrevista, o gestor da farmácia reconhece a dificuldade de divulgação para as 

classes sociais mais baixas e relata o interesse em se utilizar do rádio e da televisão para tornar 

a farmácia mais conhecida na cidade. 

 

3.2.6 Governo 

A Farmácia Boa Vista está em conformidade com a legislação que regulariza 

estabelecimentos desta natureza, assim sendo, cumpre todas as exigências legais previstas para 

as farmácias privativas no que concerne a instalações, equipamentos, direção e desempenho 

técnico de farmacêuticos.  Dessa forma, exerce suas atividades de forma lícita, dispondo de um 

farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, além de contar com equipamentos e 

acessórios que satisfaçam aos requisitos técnicos estabelecidos pela Vigilância Sanitária. Nesse 

sentido, cabe destacar que a Farmácia Boa Vista não presta o serviço de monitoramento da 

pressão do cliente, pois a Vigilância Sanitária cobrou um espaço maior para a prática de tal 

serviço. 

 

3.3 AMBIENTE INTERNO  

De acordo com Brito, Melo, Oliveira, Paixão  Silva (2017)  o ambiente interno é aquele 

que se encontra dentro da organização. Tem por finalidade colocar em evidência as qualidades 

(pontos fortes), deficiências (pontos fracos) e os pontos neutros, tomando como perspectiva 

para comparação, seus concorrentes. 

 

3.3.1 Estrutura Organizacional 



 
 

 
 

  

 

De acordo com Oliveira (2006), “estrutura organizacional é o instrumento 

administrativo resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e 

dos recursos das empresas, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos 

decisórios, visando ao alcance dos objetivos estabelecidos pelo planejamentos elaborado pelas 

empresas” (CHIAVENATO, 1987).  

O estabelecimento Comercial é composta por dois Atendentes (balconistas), um 

Operador de Caixa, uma Farmacêutica e um Gestor Administrativo. A empresa está estruturada 

em dois setores: de vendas e o administrativo. Sabendo que o setor de vendas é um dos mais 

importantes da organização, vale ressaltar que o vendedor é um representante legitimo da sua 

marca, portanto, um ponto de contato, comunicação e fortalecimento dela. É na hora da venda 

que o cliente criará vínculos com sua marca e decidirá permanecer fiel ou não. A porta de 

entrada de receita de qualquer organização é a área de vendas, sendo assim, precisa-se investir 

mais em seleção, capacitação, motivação e desenvolvimento da sua equipe.  

As funções dentroda Farmácia Boa Vista se dividem em:atendentes (balconistas), 

responsável pelo atendimento ao cliente, operador de caixa, responsável pelo controle do caixa, 

farmacêutica, assim como os atendentes, é responsável pelo atendimento a clientes, gestor 

administrativo, cumpre todas as funções administrativas e entregador a domicílio, responsável 

pela entrega do produto a domicílio. 

 Vale a pena ressaltar que, por se tratar de uma farmácia, o funcionamento é de 

domingo a domingo, o gestor deve ficar atento a uma boa escala de trabalho dos funcionários 

garantindo que o rendimento dos mesmos não caiam nos finais de semana e feriados. 

 

3.3.2 Cultura e Clima Organizacional 

O clima organizacional é de certa forma, o reflexo da cultura da organização, ou melhor, 

o reflexo dos efeitos dessa cultura, na organização como um todo. Luz (1995) afirma que o 

“clima é resultante da cultura das organizações; de seus aspectos positivos e negativos 

(conflitos)”. 

Clima Organizacional, pode ser definido ainda como as impressões gerais ou percepções 

dos empregados em relação ao ambiente de trabalho. Embora nem todos os indivíduos tenham 

a mesma opinião, pois não têm a mesma percepção, o clima organizacional numa empresa 

reflete o comportamento organizacional, isto é, atributos específicos de uma organização, seus 

valores ou atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas ou grupos se relacionam no 

ambiente de trabalho. 



 
 

 
 

  

 

Como Afirma Monteiro(2015), o gestor, diante de tal realidade, tem a obrigação de saber 

administrar o clima organizacional. Foi-se o tempo em que esse profissional se limitava a 

produzir resultados numéricos. A qualidade dos relacionamentos, comportamentos e atitudes 

que geramresultados eficazes também são atividades primordiais, que precisam ser aprimoradas 

continuamente para proporcionar a sobrevivência da empresa. 

Com relação ao clima organizacional daFarmácia Boa Vista,  destaca-se o bom 

relacionamento de patrão e funcionário que é extremante amigável, sendo uma relação de 

extrema parceria e ajuda mútua. O relacionamento empresa-cliente é de contato direto, 

aproximado, de ajuda e cuidado, segundo o gestor da empresa. Como o espaço físico da empresa 

é pequeno, esses relacionamentos se estreitamsendo um fator positivo de extrema relevância, 

visto que esse aspecto traz aproximações de aprendizado e quebra o relacionamento superficial 

entre Empresa-Funcionário. 

 

3.3.3 Produção e Logística 

 Em suma, a Farmácia Boa Vista, de rede privada, oferta a seus clientes produtos como 

medicamentos e perfumaria. A empresa possui atualmente de 8 a 10 fornecedores para 

proporcionar os produtos necessários aos clientes. O processo produtivo é inexistente. O gestor 

trabalha com pequeno estoque sem a necessidade de grandes quantidades de produtos 

armazenados e, se caso houver,um produto que tenha uma grande saída (venda), o gestor 

providencia o mesmo com algum dos fornecedores. 

 A partir da análises feitas, nota-se que o espaço onde se encontra a farmácia é 

relativamente bem  posicionada, tendo a Churrascaria Bom Jesus que fica ao lado, como ponto 

de referência. O fato da farmácia está posicionada na esquina, dá uma maior visibilidade ao 

condutor do veículo ou pedestre que trafega pela região.  

Os medicamentos e produtos são bem posicionados. Osatendentes ficam entre os 

balcões, que criam uma espécie de barreira, entre os clientes,fazendo com que o manuseio dos 

medicamentos seja feito somente pelos atendentes, mantendo assim o controle dos produtos. O 

fato da farmácia ser pequena, se configura como ponto positivo, pois os funcionários tem maior 

visibilidade em relação aos produtos e em relação a quem entra e sai do estabelecimento. Possui 

uma câmera de segurança, visando aumentar a segurança da empresa, dos funcionários e 

clientes. 

A empresa conta com alguns serviços de terceiros, da cidade de Vitória da Conquista, 

dentre eles: Empresa ComlimpProdutos De Higiene E Limpeza, responsável pelo fornecimento 

de material higiênico para a própria empresa; Tecnoguard, responsável pelos serviços de 



 
 

 
 

  

 

monitoria;  SerquipTratamento de Resíduos , responsável pelo descarte de lixo hospitalar; Tubo 

Limpo Desentupidora e Dedetizadora, responsável pela dedetização semestral. 

 

3.3.4 Finanças 

Como afirma Vergani (2017),o papel da finanças é melhorar os negócios, satisfazer os 

clientes, crescer financeiramente, obter uma boa imagem profissional e até ser referência de 

mercado são alguns dos objetivos em comum de qualquer profissional. 

A Farmácia Boa Vista é nova, atuando em menos de um ano no mercado, alguns fatores 

como custos variáveis e fixos podem variar bastante. E tomando como base esse 

esclarecimento, o gestor busca ter um faturamento de 60 mil a 160 mil por ano. Não é fácil 

chegar até lá, uma vez que, o ramo farmacêutico apresenta muitos concorrentes por toda a 

cidade de Vitória da Conquista.  

O processo de precificação dos produtos se dá pelo valor de compra mais a porcentagem 

de lucro. A farmáciaoferece descontos variáveis que, dependendo do produto, chega a 

70%tendo como formas de pagamento dinheiro e/ou cartão. Produtos como: EMS, Neo 

química, Bayer, AchéPerfumaria- Intimus, Asepxia Produto,  soro fisiológico, Farmax 

Medicamento,Cimegripe, possuem uma saída (venda) maior, sendo assim, gera mais lucro,  por 

conta disso, Noélio estrategicamente posiciona esses produtos em locais bastante visíveis para 

os cliente, além de investir mais em tais produtos.    

As vendas giram em torno deR$ 800,00 por dia,  podendo chegar em média R$24.000,00 

ao mês.  A expectativa do administrador da farmácia é que esses valores melhorem, de acordo 

com que a farmácia for se estabilizando.  

 

4 FERRAMENTAS DE ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

Atualmente, é necessário que as organizações estejam atentas às mudanças internas e 

externas do seu ambiente, sejam elas no comportamento dos consumidores, econômicas ou 

governamentais, ou até mesmo concorrenciais. As organizações precisam analisar 

detalhadamente o seu posicionamento no cenário econômico, prever e prevenir que fatores 

negativos possam influenciá-la. Ao mesmo tempo, precisam destacar seus pontos fortes e 

direcionar seus esforços para onde seja mais necessário. E é neste ponto, que a análise de 

cenários se faz presente. (MORAES, 2016). 

 Para Moraes (2016), a análise de cenários permite que estratégias sejam estabelecidas, 

considerando um contexto futuro. Neste caso, fatores que podem impulsionar o negócio são 

identificados, esperando-se obter um avanço perante um cenário competitivo. A metodologia 



 
 

 
 

  

 

clássica mais difundida quando se fala de análise de cenários para o planejamento estratégico é 

a Análise SWOT. 

 

4.1. MATRIZ SWOT 

Para Bastos (2018) a sigla SWOT vem da língua inglesa: strengths(forças), weaknesses 

(fraquezas), opportunities(oportunidades) e threats(ameaças) e consiste em uma ferramenta que 

permite analisar as ameaças e oportunidades que cercam a organização, bem como revelar os 

pontos fortes e fracos da empresa.  

A análise SWOT é uma ferramenta estrutural da administração, utilizada na análise do 

ambiente interno e externo, com a finalidade de formular estratégias para uma organização 

(NETO, 2011, p.17). Kotler e Keller (2006), afirmam que os principais objetivos da avaliação 

ambiental são: reconhecer novas oportunidades e pontos fortes, para poder desenvolver e lucrar, 

por meio destes e, usar esta análise, para determinar a atratividade e a probabilidade de sucesso 

de uma oportunidade; e a identificação das ameaças e pontos fracos, que podem afetar sua 

capacidade de obter lucros, e ter um posicionamento estratégico desfavorável diante dos 

concorrentes. 

Tabela 1: Matriz Swot da Empresa Farmácia Boa Vista, de Vitória da Conquista-Ba.  

FORÇAS FRAQUEZAS 

A
m

b
ie

n
te

s 

In
te

rn
o

 

- Local acessível para os moradores do 

bairro; 

- Único estabelecimento comercial, no 

ramo farmacêutico, no bairro Boa Vista; 

- Funcionários já experientes na área; 

- Entrega em domicilio; 

- Descontos de até 70%; 

- Pouca divulgação; 

- Espaço físico pequeno,  impossibilitando de obter um 

maior leque de opções de produtos; 

- Pouco tempo no mercado em um ramo bastante 

concorrido na cidade de Vitória da Conquista. 

 

  

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

E
x
te

rn
o
 

- Parceria com empresas para realização 

de convênios na compra de produtos e 

medicamentos de funcionários 

 

- Crise econômica; 

- Concorrência ao redor da cidade, ou seja, a um leque 

de opções para o cliente decidir;  

 - Baixo fluxo de pessoas no período da noite 

comprometendo a segurança;                      

- Manutenção dos altos juros praticados pelo mercado 

financeiro; 



 
 

 
 

  

 

Fonte: Elaboração Própria, 2018 

A tabela acima, refere-se a Matriz SWOT elaborada a partir da observação e pesquisas 

realizadas na Farmácia Boa vista. Verifica-se que os agentes internos favoráveis e desfavoráveis 

influenciam de maneira significativa no seu desenvolvimento, e que necessita de mais reparação 

e atenção, pois o estabelecimento é recém chegado. 

Os pontos positivos observados, primeiramente, é que a farmácia é um estabelecimento 

novo no bairro Boa Vista,sendo, portanto, de fácil acesso à comunidade. Além disso, está 

situado em um bairro com um fluxo relativamente grande, em Vitória da Conquista, por está 

próximo a Avenida Juracy Magalhães e Avenida Luiz Eduardo Magalhães, além de estar 

próximo ao Shopping Conquista Sul. 

 Em relação as fraquezas,  o ponto que mais chama a atenção negativamente é o fato de 

está pouco tempo no mercado em um ramo bastante concorrido na cidade de Vitória da 

Conquista, visto que possui muitas farmácias espalhadas em diversas regiões da cidade. Para 

artigo de conhecimento, tem regiões que possuem mais de 4 farmácias juntas.  Na Avenida 

Lauro de Freitas, no Terminal, possui cerca de 7 farmácias dentre elas: Pague Menos, Farmácia 

de Manipulação e Homeopatia Nathfarma, Farmácia Ultra Econômica, Farmácia do 

Trabalhador do Brasil, Formulize Farmácia e Manipulação.  

Com relação a oportunidade descrita, a empresa conta com o apoio de um outro 

comércio do ramo farmacêutico que tem mais tempo no mercado, vale destacar que se trata da 

Drogaria Saraiva, situada na Avenida Juracy Magalhães. 

 A grande variedades de preços é sem dúvida a ameaça mais relevante na referida 

farmácia. A implantação de um outro comércio no setor farmacêutico, na região do bairro Boa 

Vista, também se torna uma ameaça, pois como dito anteriormente, a cidade de Vitória da 

Conquista já possui muitos comércios nesse ramo, se, hipoteticamente, mais uma farmácia for 

implantada na cidade e no bairro Boa Vista, colocaria em risco os ganhos que o gestor da 

Farmácia Boa Vista já possui. O fato do estabelecimento ser alugado podendo a ver o risco de 

o dono querer de volta. 

 

4.2 FORÇAS COMPETITIVAS DE PORTER 

- Implantação de um outro estabelecimento no bairro;   

- Ponto alugado;                 

 

 



 
 

 
 

  

 

Como Afirma Lima (2011), o modelo das cinco forças de Porter permite analisar o grau 

de atratividade de um setor da economia. Ele identifica os fatores que afetam a competitividade, 

dentre os quais uma das forças está dentro do próprio setor, sendo que os demais são externos. 

O gestor deve ficar bem atendo aos fatores externos e internos, para sempre estar informado a 

respeito de suas metas. 

 

4.2.1 Concorrentes 

Esta força é considerada como a mais significativa das cinco forças (SERRA, TORRES 

& TORRES, 2004). Nesta dimensão, deve-se considerar a atividade e agressividade dos 

concorrentes diretos, aqueles que vendem um mesmo produto num mesmo mercado que a 

organização em questão.Em relação a Farmácia Boa Vista, existem duas concorrentes indiretas 

que estão situadas próximas a Farmácia Boa Vista, na Avenida Juracy Magalhães, que são: Rede 

Bem Drogaria e Drogaria Saraiva. O maior desafio enfrentado pela Farmácia Boa Vista em 

relação às farmácias de grandes redes é conseguir ofertar preços tão atrativos quanto os de seus 

concorrentes, pois devido ao tempo em que estão inseridas no mercado, ao tamanho do negócio 

e a quantidade de produtos comprados dos fornecedores, muitas vezes o preço oferecido da 

concorrência aos clientes é menor do que o preço de custo da empresa.  

 

4.2.2 Entrantes Potenciais 

Além de ser necessário observar as atividades das empresas concorrentes, a ameaça da 

entrada de novos participantes depende das barreiras existentes contra sua entrada, além do 

poder de reação das organizações já constituídas (SERRA, TORRES & TORRES, 2004). Estas 

barreiras são os fatores que atrapalham o aparecimento de novas empresas para concorrerem 

em determinado setor. Algumas das principais barreiras são: Economia de Escala; Capital 

Necessário; Acesso aos canais de distribuição. Fazendo referência  a Farmácia Boa Vista, a 

concorrência é gigantesca e há um leque de opções de farmácias para o cliente decidir, inclusive, 

em localidades mais movimentadas e conhecidas, além de haver a implantação de um outro 

estabelecimento no ramo farmacêutico no bairro, contudo se torna uma entrante potencial do 

bairro Boa Vista, já que está tentando se estabelecer em um lugar, no qual, não possui nenhum 

comércio do ramo  

 

4.2.3 Produtos Substitutos 

Corresponde a produtos da concorrência que não são similares ao da empresa, no caso 

a farmácia, mas atendem as mesmas necessidades dos clientes. Um dos maiores erros que um 



 
 

 
 

  

 

empreendedor pode cometer é entender que se seu produto é inovador, ele não tem concorrente. 

Por mais inédito que ele seja, se ele resolve um problema existente, já deve haver outras formas, 

pelo menos em parte, de solucionar a mesma questão (MIRANDA, 2017). Para responder esse 

ponto, é preciso listar outros produtos que também podem oferecer o mesmo benefício ou algo 

similar.Com relação a Farmácia Boa Vista, a mesma não apresenta produtos inovadores ou 

diferenciados, mas tem serviços de entrega a domicílio, o que é  um diferencial em relação as 

farmácias concorrentes. Os moradores do bairro preferem se deslocar até ela, porque possui  

uma certa diversidade com relação aos produtos e o fato de ter entrega a domicílio e pedidos 

feito por Whatsapp facilita a compra desses moradores.  

 

4.2.4 A Força dos Fornecedores 

O poder de barganha , corresponde as tentativas do fornecedor de forçar uma situação 

favorável a ele. Geralmente acontece, quando o setor é dominado por poucas empresas 

fornecedoras, os produtos são exclusivos, diferenciados e o custo para trocar de fornecedor é 

muito alto (LIMA, 2011). 

Segundo Lima (2011)  os problemas podem piorar se o fornecedor decidir abastecer 

também (ou exclusivamente) a concorrência. Mais do que responder a esta questão, o 

empreendedor precisa refletir sobre como ter acesso a excelentes fornecedores, sem depender 

exclusivamente de um ou outro.Em referência a Farmácia Boa Vista, é visível que possui muitos 

fornecedores de diversos produtos, a relação entre empresa e fornecedor, nesse caso, segundo 

o administrador da empresa, é de muita parceria, confiabilidade e confiança, apesar do pouco 

tempo de estrada, não teve nenhum conflito ou problemas com relação aos fornecedores. 

 

4.2.5A Força dos Clientes 

No início, esta força fazia mais sentido para empresas que vendiam para um número 

reduzido de clientes, que tinham um grande poder de negociação com a empresa. Isso vale até 

hoje e cabe ao empreendedor buscar uma solução para não depender de poucos consumidores. 

Na internet, um único cliente pode ter um grande poder de barganha com uma empresa que 

vende para milhões de clientes se ele usar, por exemplo, as redes sociais. Além de ter um leque 

diversificado de clientes, é preciso tratar todos com excelência (LIMA, 2011). 

No que diz respeito a Farmácia Boa Vista, o pouco tempo de mercado, a localização e 

a falta de investimento, por parte do gestor, em comunicação para atrair novos clientes que em 

sua grande maioria, são de uma pequena área do bairro Boa Vista em Vitória da Conquista, faz 

com que o número de clientes do estabelecimento seja muito pequeno em vista de seus 



 
 

 
 

  

 

concorrentes, em contrapartida a localização (que acaba se tornando uma vantagem, vista com 

outros olhos) mais afastada do centro da cidade e no bairro em desenvolvimento, faz com que 

a fidelização ao cliente seja mais fácil de ser conquistada. Os pedidos dos produtos feito por 

Whatsapp e entrega a domicílio, são os principais motivos para os clientes preferirem comprar 

na Farmácia Boa Vista. 

 

5 PROBLEMA DE MARKETING 

 Segundo Gomes (2013, p. 11) O Plano de  Marketing é uma ferramenta de gestão que 

deve ser regularmente utilizada e atualizada, pois permite analisar o mercado, adaptando-se às 

suas constantes mudanças e identificando tendências. Por meio dele pode-se definir resultados 

a serem alcançados e formular ações para atingir competitividade. Conhecendo o mercado será 

capaz de traçar o perfil do consumidor, tomar decisões com relação a objetivos e metas, ações 

de divulgação e comunicação, preço, distribuição, localização do ponto de venda, produtos e 

serviços adequados ao mercado, ou seja, ações necessárias para a satisfação dos clientes e o 

sucesso do negócio. 

 Identificar as oportunidades, ameaças ou risco para o empreendimento, a organização 

ao pesquisar o mercado pode identificar oportunidades que poderá explorar e expandir o 

empreendimento e deverá criar estratégias para aproveitar tais oportunidades. Também deverá 

identificar as ameaças externas e riscos para o negocio, procurar formas de se proteger ou 

atenuar esses riscos. E para isso é preciso realizar pesquisa de marketing. (PAIVA JUNIOR; 

LEÃO; MELO, 2003 apud FALCÃO, GOMES, NASCIMENTO, OLIVEIRA & VIEIRA, 2012 

p. 3). 

 A farmácia Boa Vista possui pouco tempo de funcionamento, assim ela tem o desafio 

de conquistar clientes e permanecer no mercado que está dominado pelas grandes redes 

farmacêuticas. A empresa não possui planejamento, ou seja, estratégias para se posicionar 

frente a concorrência. Faz- se necessário o auxílio do marketing para identificar e comunicar os 

desejos e as necessidades dos clientes, determinar o posicionamento competitivo para combinar 

as necessidades dos clientes com as capacidades da empresa e conduzir os recursos 

organizacionais relevantes para satisfação dos clientes. Dessa forma, a farmácia precisa de um 

posicionamento competitivo de forma a decidir qual mercado- alvo se preocupar em atender. É 

necessário implantar estratégias de marketing de forma a identificar os fatores que criam 

lacunas no processo de entrega de valor ao cliente 

A farmácia desde sua implantação não procurou se atualizar quanto às novas 

tendências do mercado como lançar- se em espaços na internet, não entendendo que as mídias 



 
 

 
 

  

 

sociais não devem ser pensadas a parte, mas sim como ponto fundamental do planejamento. 

Não foram desenvolvidos também meios para se fidelizar e manter o relacionamento com os 

clientes, fato é que um dos grandes problemas de marketing são organizações que não 

conhecem seus clientes e o poder das influências que existem sobre eles. 

 

6 OBJETIVOS E METAS 

Os Objetivos são os aspectos a serem melhorados, e as metas quantificam as melhorias. 

No entender de Kotler (2000), o estabelecimento de objetivos e metas se refere à fase em que o 

gestor empresarial, após avaliar e se posicionar frente à situação de mercado, macroeconomia, 

concorrentes, potencialidades e deficiências externas, define, claramente, suas condições de 

assumir desafios e conquistas no setor em que participa. 

Ainda, a meta pode ser considera uma descrição detalhada, possível de ser medida e 

determinada em termos quantitativos e qualitativos, capaz de determinar as prioridades que 

precisam ser alcançadas pela organização e devem ser sempre precisas e tangíveis. Já os 

objetivos são as várias etapas de uma meta e devem apresentar indicadores de modo a mensurar 

o progresso da meta.  

 No que se refere a Farmácia Boa Vista, foram apresentados novos objetivos e 

novas metas, visto que as informadas pelo proprietário do estabelecimento não estavam sendo 

configuradas como objetivos e metas. 

Abaixo, segue o quadro com os objetivos e metas proposto a Farmácia Boa Vista: 

Tabela 2 - Objetivos e metas propostos a Famácia Boa Vista, de Vitória da Conquista 

Objetivos • Aumento da taxa de retorno para 20 por cento em dois anos através de 

uma maior participação de mercado. 

• Fidelizar clientes através de ações que os mantenham engajados com a 

empresa no pós-venda e que os façam ter uma experiência de compra 

mais completa. 

 

Metas • Fazer parceria com empresas na realização de convênios e investir em 

propaganda com o objetivo de conquistar mais clientes em até um ano. 

• Investir no marketing de relacionamento e programas de fidelidade em 

até seis meses a partir da concessão de bonificação aos clientes mediante 



 
 

 
 

  

 

às suas compras de forma a agradar os clientes para que vejam vantagens 

em continuar a relação comercial. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

7 DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

Conforme descrito por Klein (201)  trinômio produto ou serviço, vendas e cliente é 

fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Vendemos alguma coisa a alguém. Para que 

isso aconteça, este alguém precisa se interessar pelo que você tem a vender.  

Segundo Klein (2017), o seu público-alvo possui uma série de características relevantes 

o suficiente para que indiquem a maior ou menor chance de que potenciais clientes que 

pertençam a esse grupo queiram comprar o seu produto ou serviço. As características de seu 

público-alvo são de duas naturezas principais: Demográficas e Comportamentais. 

Enquanto a primeira indica, por exemplo, quem são, onde moram, idade, estado civil, 

se têm filhos, com o que trabalham, quanto ganham; a segunda descreve como vivem e o que 

fazem estas pessoas, por exemplo, o que compram, quanto gastam, entre outras características 

(KLEIN, 2017). 

Dependendo do tipo de negócio ou do produto que você vende, algumas características 

podem ser mais relevantes ou não para indicar determinados comportamentos que impactam ou 

não na compra ou no interesse de seu público-alvo pela sua oferta. No caso da Farmácia Boa 

Vista, clientes que compram os medicamentos com frequência devem ter mais atenção, pois 

trazem para o estabelecimento uma certa confiança, sem falar na questão financeira pela 

periodicidade que compram. Os esforços e investimento da referida farmácia são em clientes 

adultos, com faixa etária de 20 a 60 anos, em relação a classe social, não possui definição quanto 

a isso. Lembrando que por se tratar de uma farmácia, atende todos os tipos de cliente de 

qualquer faixa etária e classe social. 

 Algumas sugestões simples, mas que auxiliam no processo da busca e definição 

do público-alvo: 

Informações - conhecer o mercado que vai atuar ou onde atuar é importantíssimo. 

Reunir o máximo de informações sobre a demografia, mas sempre focando em algo que tenha 

relação com estratégia, produto ou serviços que a empresa oferece.   



 
 

 
 

  

 

Segmentação do Mercado - procurar criar subgrupos dentro do mercado de atuação 

que possam ter comportamentos de compra semelhantes e trabalhar de acordo com estes 

segmentos.  

Ofertas Assertivas - Montar ofertas para que atendam aos requerimentos dos 

segmentos identificados, procurando sempre atender as necessidades do cliente.  

Comunicação - Conforme Klein (2017), identificar os canais de comunicação mais 

adequados com os segmentos identificados e procurar falar com os clientes e fornecedores 

utilizando a linguagem e a forma particular de cada um deles. O uso correto da abordagem e da 

linguagem torna a comunicação mais assertiva e desperta mais vontade do público de conhecer 

melhor o comércio. 

Definindo claramente o público-alvo: 

Quadro 1:Descrição do público-alvo da Farmácia Boa Vista 

Bases de Análise Descrição  

Geográfica 

(Países, Regiões, Cidades, Bairros) 

- Quantidade média de 9.773 pessoas do bairro 

Boa Vista em Vitória da Conquista-Ba 

(IBGE,2010); 

Demográfica 

(sexo, idade, renda, educação) 

- Quantidade média de 9.773 pessoas do bairro 

Boa Vista em Vitória da Conquista-Ba 

(IBGE,2010); 

- Quantidade média de 208.803 pessoas na faixa 

etária de 15 a 64 anos; 

- Jovens e adultos de ambos os sexos, com renda 

indefinida e grau de escolaridade indefinido. 

 

Psicográfica 

(personalidade, estilo de vida, atitude) 

 

- Pessoas que se preocupam com a saúde, que 

mantém hábitos de vida saudável, que queira viver 

bem; 

- Pessoas que se preocupam com a vaidade, se 

preocupam com a auto-estima e com a aparência; 

Comportamental 

(ocasiões de compra, hábitos de 

consumo, benefícios procurados, 

taxas de uso) 

 

- População em geral que necessitam de 

atendimento a serviços de saúde básica; 

- Busca por produtos que melhorem a qualidade de 

saúde; 

- Bom atendimento; 



 
 

 
 

  

 

- Busca por informações relacionadas a saúde; 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

8 DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

 Para Rocha (2018), o conceito de estratégia está estreitamente ligado ao ato de planejar. 

Estratégia de Marketing é um conjunto de ações propostas para divulgar e enaltecer os pontos 

fortes de uma marca, contribuindo positivamente com sua reputação e credibilidade. O objetivo 

é colocar a organização em uma posição de destaque no mercado. Sendo assim, boas estratégias 

de marketing devem integrar os objetivos políticas e a sequência de ações táticas para dar 

suporte ao planejamento estratégico de um negócio como um todo.  

 Uma estratégia competitiva, de acordo com Porter (1986, p. 45) "é o conjunto de ações 

defensivas ou ofensivas para criar uma posicionamento e enfrentar com sucesso as cinco forças 

competitivas e, assim, obter um retorno sobre o investimento maior para a empresa". 

A estratégia de diferenciação consiste em diferenciar o produto ou serviço oferecido 

pela empresa a fim de proporcionar vantagem competitiva mediante a oferta de produtos e 

serviços que possuam a qualidade desejada pelos consumidores auxiliando a organização a 

focar seus esforços em um segmento de mercado. 

 O setor farmacêutico oferece barreiras à entrada de novos empreendimentos dada a 

quantidade expressiva de farmácias e o potencial poder de barganha com os fornecedores já 

consolidado pelas grandes empresas farmacêuticas. 

 O aumento da concorrência e a falta de estratégia impede que alguns estabelecimentos 

permaneçam no mercado. Dessa forma, através da análise do ambiente mercadológico, 

objetivos/metas e público-alvo é possível afirmar que a estratégia de diferenciação se adequa a 

Farmácia Boa Vista, tendo em vista que para se destacar ela precisa apresentar um serviço 

diferenciado com relação ao atendimento e ambiente interno com enfoque no processo de 

fidelização dos clientes. 

 Com relação ao atendimento a farmácia pode investir em treinamento de qualificação e 

capacitação do pessoal, pois a qualidade do atendimento está diretamente ligado a qualidade do 

serviço prestado. Outra sugestão de melhoria seria a implementação de um sistema de entrega 

mais rápido, como por exemplo, a contratação de um motoboy, pois atualmente esse serviço é 

prestado pelo próprio gestor, o que possibilita atrasos na entrega. 

Além dos produtos, para se obter sucesso no mercado é necessário oferecer um serviço 

diferenciado a partir da criação de um ambiente agradável, onde no momento da venda se 



 
 

 
 

  

 

alcance o objetivo de manter ou fidelizar o cliente. Dessa forma, é necessário fazer o uso de 

fatores intangíveis para que o cliente perceba uma boa relação entre custo/ benefício na compra. 

 É necessário atendimento de alto nível (funcionários amigáveis mostrando autoridade e 

conhecimento na resolução de problemas), para que os consumidores estabeleçam relação de 

confiança com os atendentes e com o estabelecimento através da correta conservação dos 

produtos nas prateleiras e conservação de um ambiente limpo e harmonioso.   

Com isso, pode- se considerar que a melhoria no atendimento aos clientes e o investimento na 

qualidade do serviço prestado proporcionará clientes mais satisfeitos e com uma visão 

diferenciada a respeito do preço cobrado pelos produtos oferecidos, proporcionando as 

condições necessárias para fortalecer o vínculo cliente/ empresa. Dessa forma, o uso da 

diferenciação como estratégia irá estimular a lealdade dos consumidores, neutralizando 

possíveis preços mais baixos oferecidos pela concorrência e possível entrada de novos 

concorrentes. 

 

9 ESTRATÉGIA DO PRODUTO 

 Produto, do latim productus, significa aquilo que se é fabricado. É uma definição muito 

abrangente e permite que vários objetos se englobem como produto. Segundo informações do 

site Conceito.de (2018), para o marketing, um produto é um objeto que é 

colocado/disponibilizado num mercado com a intenção de satisfazer aquilo de que necessita ou 

que deseja um consumidor. Neste sentido, o produto transcende a sua própria condição física e 

inclui a percepção sentida pelo consumidor na aquisição/compra (atributos simbólicos, 

psicológicos, etc.). O produto não material, por sua vez, denomina-se serviço. 

 O produto é o primeiro elemento do composto mercadológico: todos os demais 

componentes dependem do estudo e conhecimento do produto. A propaganda, o preço e a 

distribuição só podem ser definidas após um estudo do produto e da identificação de seu 

mercado-alvo. Definir uma boa Estratégia de Produto é fundamental para atingir as expectativas 

dos consumidores existentes e futuros.  

 

9.1 A HISTÓRIA DO PRODUTO 

A Farmácia Boa Vista foi inaugurada no dia 06 de fevereiro de 2018, na Avenida 

Guanabara, no bairro Boa Vista em Vitória da Conquista. Tem pouco tempo de mercado, 

portanto segue uma política de conquista de clientes.  

Os produtos comercializados no estabelecimento são medicamentos e cosméticos, são 

itens bem generalizados, com poucas mudanças em relação a embalagens, preços e qualidade. 



 
 

 
 

  

 

Em relação aos medicamentos a farmácia possui diversas marcas e diversos tipos, apesar da 

pouca quantidade. Quanto aos cosméticos, tem diversidade no tipo de produto, mas assim como 

os medicamentos, são poucos no que diz respeito a quantidade  e de poucas variedades de 

marcas.  

9.2 DIMENSÕES DO PRODUTO 

 
Quadro 2: Dimensões do produto 

Dimensões  Características 

 

Funcional 

 

Os medicamentos vendidos na Farmácia Boa Vista tem a finalidade de 

diagnosticar, prevenir, curar doenças ou então aliviar os seus sintomas. Os 

cosméticos estão ligados a beleza humana e são utilizados pelos consumidores 

para conservação da beleza e aumento da auto-estima.  

 

Psicológica 

 

Em nosso país e consequentemente em Vitória da Conquista, os medicamentos e 

remédios estão funcionando (e eficazmente) como símbolo de saúde, ou seja, 

como realidade material que, sob a forma de um produto existente (e, 

perfeitamente acessível ao consumidor comum) num mercado de oferta e procura 

de bens e serviços de saúde, ocupa o lugar da Saúde. Os cosméticos são 

percebidos pelos consumidores como produtos que os fazem se sentirem mais 

bonitos, mais atraentes, com menos imperfeições corporais.  

 

Estética 

 

A estrutura da Farmácia Boa Vista é bem característica de farmácias pequenas, é 

uma construção quadrada, com poucos espaços. Possui apenas duas prateleiras, 

no meio da farmácia, onde se localizam os cosméticos. Possui somente dois 

balcões de vidro onde estão dispostos os medicamentos e remédios. Os balcões 

e o caixafazem uma espécie de "C" na estrutura. O posicionamento dos 

cosméticos e medicamentos é bem organizado. Os remédios são agrupados de 

acordo sua função.É necessário maior participação em campanhas que 

incentivam a promoção da saúde, nesse caso, é importante espalhar informativos 

pelos espaços vazios. As cores utilizadas na estrutura não são tão atrativas e não 

remetem a ideia de saude e cuidado, a placa de identificação é bem simplória e 

não possui um slogan diferenciado e/ou chamativo. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

9.3 NÍVEIS DO PRODUTO 

 
Quadro 3: Níveis do produto 

Dimensões  Características 



 
 

 
 

  

 

 

Produto Básico 

 

Os medicamentos solicitados ou um produto requerido para curar ou 

aliviar sintomas desagradáveis de alguma enfermidade. No caso dos 

cosméticos são utilizados para realce da beleza.  

 

 

Produto Esperado 

 

Espera-se encontrar em uma farmácia os produto desejados ou 

solicitados, bom atendimento, preços acessíveis e ambiente bem 

higienizado.   

 

 

Produto 

Ampliado 

 

A Farmácia Boa Vista possui o serviço de entrega a domicílio, o que 

agrega valor ao produto comercializado. Esse serviço não fica restrito 

somente ao Bairro Boa Vista, onde a farmácia está situada, mas também 

a outros bairros como: Alto Maron, Bairro Brasil e Urbis V. A farmácia 

em questão não possui o serviço, da maioria das farmácias, de monitoria 

de pressão arterial, nesse sentido, a falta dele se caracteriza como um 

ponto negativo, pois muitos clientes procuram farmácia, por ser mais 

cômodo, para aferir a pressão.  

 

 

Produto Potencial  

 

Em uma época em que os clientes estão exigindo acesso à internet cada 

vez mais rápido, a Farmácia Boa Vista deveria criar um site sobre o 

estabelecimento e seus produtos, investir em aplicativos de delivery, 

utilizar as redes sociais como forma de interação com os clientes, 

distribuir amostras grátis de algum produto novo, promover um dia de 

beleza para os clientes, promover venda de produtos inovadores, tudo isso 

seria um atrativo e um diferencial ao estabelecimento. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 Quanto mais a Farmácia Boa Vista investir nas propagandas e divulgação dos seus 

produtos, além de promover atividades inovadoras como: dia de beleza, monitoramento de 

pressão arterial para os clientes, a venda de produtos inéditos,  maior será a motivação do cliente 

em procurar o estabelecimento.  

 

 

9.4 ANÁLISE DOS ELEMENTOS DO PRODUTO 

Para Kotler (1993, p. 506, apud PATZLAFF 2018, p. 7) “um produto é algo que pode 

ser oferecido a um mercado, para sua apreciação, aquisição, uso ou consumo, que pode 

satisfazer um desejo ou uma necessidade”. Com base nesses argumentos, é possível perceber 



 
 

 
 

  

 

que o conhecimento prévio do mercado-alvo é de suma importância para desenvolver produtos 

e serviços aptos a suprir os anseios do consumidor.  

Uma vez colocado o produto como alternativa capaz de permitir que uma empresa atinja 

seus objetivos, verifica-se que uma empresa deverá conhecer muito bem seu produto para 

desenvolver uma tática adequada, pois todos os componentes de um produto podem ser 

desenvolvidos ou mudados de acordo com as situações de um mercado (LAS CASAS, 2006, 

apud PATZLAFF 2018, p. 8). 

 

Quadro 4: Síntese do Diagnóstico do Estabelecimento 

Elementos Pontos Fortes Pontos Fracos 

 

Embalagem 

 

Produtos em boas condições, 

dispostos organizadamente e 

visualmente acessível ao cliente. 

 

 

As cores utilizadas no exterior da 

farmácia, não remete a ideia de 

saude, de cuidado;  slogan simples; 

espaço pequeno; baixa iluminação. 

 

Marca 

 

Única farmácia situada no Bairro 

Boa Vista em Vitória da Conquista; 

 

Não é muito conhecida pelo público 

alvo. 

 

Design 

 

A estrutura da farmácia é atual, 

sendo assim, a engenharia está em 

perfeito estado; prateleiras e balcões 

novos, alocados de forma que o 

cliente tenha acesso a todos os 

produtos da farmácia. 

Carece de iluminação; a parte 

externa da farmácia deixa a desejar, 

pois as cores utilizadas não chamam 

atenção e não remete a ideia de 

saúde, equílibrio. O correto seria 

dispor de cores mais clara no 

interior, como branco ou gelo, que 

transmite a sensação de calma e paz 

e nos detalhes verde claro ou azul 

para dar um ar de tranquilidade, 

saúde, limpeza. Na fachada exterior  

utilizar uma logomarca mais 

chamativa, atraente, de modo que 

transmita uma boa impressão e 

comuniquem algo com as pessoas 



 
 

 
 

  

 

que a visualizarão quando passarem 

na rua. 

 

 

Conteúdo 

Fornece vários tipos de 

medicamentos como: analgésicos, 

anti-inflamatórios, antibiótico, 

antídotos, antidepressivos. 

Cosméticos diversificados como: 

perfumes, cremes hidratantes 

corporais, shampoos, 

condicionadores, hidratações para o 

cabelo; 

os atendentes já possuem experiência 

com a venda de produtos 

farmacêuticos 

 

Por ter um espaço pequeno, não 

possui uma quantidade significativa 

de produtos; não possui serviços 

vistos como essenciais em farmácia 

como o monitoramento de pressão e 

aplicação de injetáveis; Outra falha 

observada é que nos espaços vazios 

não possuem cartazes ou 

informativos que estimulam a 

promoção da saúde ou alertam sobre 

doenças. Essas campanhas são 

importantes para os clientes 

manterem a percepção de que a 

farmácia se preocupa com a saúde e 

bem-estar da população. 

 

Tamanho 

 

Produtos bem distribuídos no espaço 

que possui. 

Espaço pequeno dificultando a 

ampliação na quantidade de 

produtos postos a vendas.  

 

 

Qualidade 

Os produtos são bem localizados; a 

farmácia é bem higienizada;o 

atendimento prestado é com muita 

excelência; 

Carece de mais profissionais 

capacitados para orientar os clientes 

sobre a administração, efeitos 

colaterais e indicações do produto 

adquirido; é necessário um controle 

maior de estoque para que se 

obtenha um mix de produto mais 

amplo. 

 

 

 

Serviços 

 

Entrega a domicílio; atendimento de 

qualidade; venda de cosméticos. 

Não possui a monitoria da pressão 

arterial, como a maioria das 

concorrentes; não possui balança 



 
 

 
 

  

 

para os cliente se pesarem; baixa 

divulgação do estabelecimento e 

produto. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

9.5 O CICLO DE VIDA DO PRODUTO 

 Um aspecto de suma importância que se vincula às características de um produto é o 

seu ciclo de vida, de modo que estes podem se situar em quatro fases distintas, sendo a 

introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio. (PATZLAFF, 2018, p. 8)  

 De acordo com Las Casas (2006, p. 107) “a estratégia do ciclo de vida do produto tem 

auxiliado muitos planejadores a identificar o foco de seus compostos de marketing”. Sendo 

assim, vale ressaltar que cada etapa do ciclo de vida exige uma estratégia específica, uma vez 

que os procedimentos adotados em uma fase podem não proporcionar os mesmos resultados se 

aplicados em outra (apud PATZLAFF, 2018, p. 8) 

 Introdução:a Farmácia Boa Vista deve, nesta fase, investirem canais de comunicação 

e divulgação do estabelecimento mais eficazes. Articular promoções, reduções de preços nos 

produtos mais vendidos, faz com que os clientes, ao necessitarem deremédios de venda livre, 

procurem a farmácia,  entrega de pequenos brindes, como forma de diferencial, por exemplo. 

 Crescimento: quando os produtos começam a firmar no mercado e serem aceitos pelo 

público-alvo faz se necessário buscar uma diversificação. A implementação de serviços como 

monitoria da pressão arterial e utilização de equipamentos como a balança para os clientes 

pesarem torna-se algo atrativo aos clientes, além de que a maioria das concorrentes possuem 

esses tipos de serviços. 

 Maturidade: é a fase que chega no ponto ótimo de venda. Os produtos e serviços são 

todos conhecidos e é preciso inovar.  No caso da farmácia, a inovação dos produtos requer um 

conhecimento prévio, por parte dos consumidores, então é necessário que a farmácia utilize da 

estratégia de vendas não intencional. Um bom exemplo é o caso dos coletores menstruais, é um 

produto que não é convencional, mas está sendo muito comentado em sites e revistas. A 

consumidora vai até a farmácia comprar um absorvente, mas se depara com o coletor menstrual, 

que é a inovação do momento para as mulheres, a cliente já sabendo dos benefícios desse 

produto opta por levá-lo e sai dos estabelecimento satisfeita, com a sensação de que o 

estabelecimento se preocupa com as tendências do momento e com o cliente. Uma outra fonte 

de inovação é investir em produtos que possam oferecer comodidades ao clientes, como por 



 
 

 
 

  

 

exemplo, a inserção de artigos de pet shop, facilitando a vida do cliente que possui animal de 

estimação.  

 Declínio: é a fase crítica de um produto ou serviço. Representa um período de forte 

queda nas vendas e nos lucros. Nessa fase, faz-se necessário reduzir ou eliminar medicamentos 

e/ou cosméticos que não vendem. 

 

9.6 MATRIZ BCG 

Segundo Carvalho (2008), a Matriz BCG é uma análise gráfica desenvolvida por Bruce 

Henderson para a empresa de consultoria empresarial americana Boston Consulting Group em 

1970. Seu objetivo é suportar a análise de portfólio de produtos ou de unidades de negócio 

baseado no conceito de ciclo de vida do produto. Ela é utilizada para alocar recursos em 

atividades de gestão de marcas e produtos (marketing), planejamento estratégico e análise de 

portfólio. Esta matriz é uma das formas mais usuais de representação do posicionamento de 

produtos ou unidades estratégicas de negócio da empresa em relação a variáveis externas e 

internas. 

De acordo com Bruce Henderson (2018), criador da Matriz BCG): "Para ter sucesso, 

uma empresa precisa ter um portfólio de produtos com diferentes taxas de crescimento e 

diferentes participações no mercado. A composição deste portfólio é uma função do equilíbrio 

entre fluxos de caixa. Produtos de alto crescimento exigem injeções de dinheiro para crescer. 

Produtos de baixo crescimento devem gerar excesso de caixa. Ambos são necessários 

simultaneamente." 

 Sabendo os conceitos necessários, a representação gráfica se torna bastante simples e 

intuitiva. O eixo vertical representa a taxa de crescimento do mercado. O horizontal, a taxa de 

participação nesse mercado. Cada eixo desse plano tem dois setores, o que resulta em quatro 

quadrantes ao todo. Os dados de cada produto são analisados individualmente e, então, é feita 

a classificação dele de acordo com os critérios de cada quadrante. 

Cada quadrante representa os produtos: 

 Estrela: Neste quadrante, estão posicionados os produtos com alta participação de 

mercado, com altas taxas de crescimento. São líderes de mercado, exigindo grandes 

investimentos, no caso da Farmácia Boa Vista são os medicamentos genéricos de alto custo, 

como o Omeprazol e Azitromicina. Caso o crescimento do mercado seja reduzido, pode 

facilmente se tornar uma “vaca leiteira. 

 Ponto de interrogação (também conhecido como “em questionamento” ou “criança-

problemática”): Neste quadrante, estão posicionados os produtos pertencentes a um mercado 
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com altas taxas de crescimento. Exige grandes investimentos e possui baixo retorno, com 

possibilidade de se tornar um “abacaxi” em pouco tempo. Porém, por estar em um mercado 

com alto crescimento, pode também se tornar uma “estrela”, desde que seja bem tratado pela 

empresa. Em relação a Farmácia Boa Vista são os suplementos alimentares e os produtos para 

cabelo cacheados. 

 Vaca leiteira: Neste quadrante, estão posicionados os produtos com taxa de crescimento 

moderada em mercados já estabelecidos. Não demandam grandes investimentos, uma vez que 

o crescimento do mercado é baixo. Algumas empresas tem estes produtos como sua base, por 

terem os lucros e a geração de caixa são altos. É comum ver “estrelas” se transformando em 

“vacas leiteiras”.Na Farmácia Boa Vista os produtos considerados vacas leiteras" são os 

medicamentos de baixo custo (não genéricos), os produtos de higiene pessoal e os 

tranquilizantes. 

 Abacaxi (também conhecido como “animal de estimação”, “cão” ou “vira-lata”): Neste 

quadrante estão posicionados os produtos com baixa participação em um mercado maduro, sem 

crescimento aparente. Estes produtos devem ser evitados ao máximo pela empresa, sendo 

possível até um descarte de tais produtos do portfólio da empresa, do ponto de vista financeiro 

(evitando os altos custos de recuperação) e estratégico.Os produtos "abacaxis" da Farmácia Boa 

Vista são os medicamentos para emagrecimento e os de alto custo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Matriz BCG da Organização  
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Fonte: 

Adaptado de Oliveira (1991). 

 

 

 

9.7 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS  
Quadro 5: Sínteses das recomendações estrtégicas 

Elementos Recomendações Estratégicas  

 

Embalagem 

 

Os espaços vazios, devem ser preenchidos com informativos que estimulam a 

promoção a saúde ou notificam sobre as doenças; os produtos devem ser postos 

mais organizadamente, agrupados de acordo sua função. 

 

Marca 

 

A logomarca da farmácia é simples, somente com o nome do estabelecimento 

"Farmácia Boa Vista", as imagens utilizadas não chama atenção e não remete 

a ideia de saude, limpeza, higiene e tranquilidade. Nesse contexto, foi criado 

uma logomarca que é mais atrativa ao público. 

 

Figura 7: Logomarca atual da Farmácia Boa Vista 
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Fonte: NoélioGoes, 2018. 

 

Figura 8: Logomarca proposta  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Design 

 

As cores da farmácia não conduz a sensação de saude e limpeza, que é a 

sensação esperada nesse tipo de comércio, nesse caso, a pintura das paredes 

externas devem ser mais claras com detalhes em verde, azul representando 

limpeza ou vermelho e amarelo apresentado alerta, imediatismo. O ambiente 

deve ser mais iluminado de preferência com lâmpadas que tenha iluminação de 

cores mais quentes, resultando em maior atratividade. 

Figura 9- Interior da Farmácia Boa Vista 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Noélio Goes, 2018 

 

 

 

 

Figura 10 -  Designer proposto 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens, 2018 

 

Conteúdo 

Possui um considerável acervo de medicamentos e cosméticos, para o tamanho 

da estrutura,mas o fato do espaço ser pequeno impossibilita de ter uma maior 

variedade e uma maior quantidade de produtos, especialmente os cosméticos. 

O estoque é pequeno e é necessário o aumento deste para ampliar o mix de 

produto. Necessário maior participação em campanhas que incentivam a 

promoção da saúde, como a de atenção a diabetes, controle da obesidade e do 

sobrepeso, importância da manutenção da pressão arterial, entre outros. Essas 

campanhas podem ser feitas com a distribuição de panfletos aos clientes e 

distribuição de informativossobre a doença e seus devidos cuidados espalhados 

pela farmácia.Os atendentes possuem experiência com a venda de produtos 

farmacêuticos,mas a farmácia poderia se tornar  "consultórios farmacêuticos", 

além de oferecer o produto, ou seja, o medicamento, profissionais podem 

prestar atendimento ao cliente e cuidar da manutenção de suas saúdes e bem-

estar. 

 

Tamanho 

 

O estabelecimento é pequeno e alugado, sendo assim, a ampliação da estrutura 

é mais difícil, levando em consideração, ainda, que o comércio é recente. 

Sugere-se que aproveite mais os espaços vazios com informações sobre 

remédios, cosméticos e até mesmo doenças como forma de alerta para os 

clientes. 

 

Figura 11: Interior da Farmácia Boa Vista 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

 

 

 

 

Fonte: Noélio Goes, 2018 

Figura 12 - Interior Proposto para a Farmácia Boa Vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens, 2018 

 

 

Qualidade 

Os produtos são bem localizados,a farmácia é bem higienizada,o atendimento 

prestado é com muita excelência. É necessário investir em produtos 

diferenciados e focar nas tendências como: coletores menstruais, suplementos 

alimentares associados a vitaminas, repelentes em forma de adesivos. Quando 

o cliente estiver procurando algo, que não encontrar na farmácia, este vai 

diretamente na concorrente que tem o produto e dificilmente voltará. 

 

 

Serviços 

 

Deve se implementar o serviço de monitoria da pressão arterial, monitoria da 

glicemia capilar, aplicação de injetáveis, o serviço de ajuda para os clientes que 

não conseguem administrar os remédios sozinhos. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

10 ESTRATÉGIA DE PREÇO  

Em marketing, preço é uma das quatro variáveis no composto mercadológico, 

ou marketing mix, que os mercadólogos usam para desenvolver um plano de marketing. 

Segundo Jay Conrad Levinson (2017), 14% dos consumidores decidem suas compras baseando-

se exclusivamente no preço. Computa-se no preço, não apenas o valor monetário de um 

produto, mas tudo aquilo que o consumidor tem que sacrificar ao adquirir um bem. 

 As decisões de preço de uma empresa são influenciadas por fatores organizacionais, 

internos, que incluem os objetivos de marketing da empresa, as estratégias do mix de marketing, 

os custos e a organização como um todo, enquanto os fatores ambientais externos incluem a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jay_Conrad_Levinson


 
 

 
 

  

 

natureza do mercado e da demanda, a concorrência e outros elementos ambientais 

(INGENBLEEK;VANDERLANS,2013 apud LARENTIS, MILAN, SACILOTO & TONI 

2016, p. 424).Não existe, portanto, uma única forma de solucionar e organizar a precificação. 

Antes de definir o preço, a empresa deve decidir qual será sua estratégia para a sua oferta, e 

quais serão os objetivos a serem alcançados, pois quanto mais claros forem mais fácil será o 

estabelecimento de preços (HINTERHUBER;LIOZU,2012;2014 apud LARENTIS, MILAN, 

SACILOTO & TONI 2016, p. 424). Quanto maior o conhecimento sobre seu mercado e seu 

produto, maior será a confiabilidade para precificação ou ajustamento deste (GAVA, 

LARENTIS, MILAN & TONI, 2013 p. 231) 

 

10.1. FATORES AMBIENTAIS NA PRECIFICAÇÃO 

Diversos fatores ambientais podem influenciar na precificação. Demanda, 

concorrência, confiança com seu cliente, estética da organização e região, questões de 

legislação e política, todos esses fatores podem mudar a qualquer momento e ocasionar a 

manutenção de seus preços. É preciso que o profissional esteja atento a qualquer mudança e 

preparado para antecipar-se e adequar-se as atualidades. 

Diante disso, foi elaborado alguns fatores que podem influenciar direto ou 

indiretamente a precificação da Farmácia Boa Vista. 

1. Estabelecimento de fácil acesso aos moradores do bairro e redondezas, com acesso a 

estacionamento de veículos, possibilitando ao consumidor a economia de tempo a farmácias 

mais distantes, no centro da cidade.  

2. O prazo de validade dos produtos pode acarretar em um menor preço, para evitar assim um 

maior prejuízo. 

3. Fatores climáticos, onde o proprietário poderá ter um prejuízo com uma queda de energia, 

danos estruturais ou financeiros. O mesmo poderá acrescentar uma pequena porcentagem de 

aumento nos produtos para sanar déficits. 

4. Fatores políticos e econômicos. Com uma política de preço passada pela ANVISA, e 

aprovada pelo governo, questões econômicas e politicas podem mudar a qualquer momento e 

assim modificar os preços atuais. 

 

10.2. ESTRUTURA DE CUSTO 

A atual competição entre as organizações faz com que o profissional adote medidas 

para maior controle, análise e estudo do mercado. Essas medidas podem não apenas melhorar 



 
 

 
 

  

 

os resultados da organização, como também antecipar as adversidades que podem vir a 

acontecer durante os períodos. 

Uma dessas medidas consiste em adotar uma estrutura de custos. Essa estrutura irá 

registrar os custos fixos e variáveis da organização, possibilitando que haja maior organização 

e controle de suas despesas. 

Quadro 6: Síntese da estrutura de custo 

Categoria dos Custos Organização Produto 

Custos Fixos Salários, aluguel e contas - 

Custos Variáveis  - Medicamentos e Perfumaria 

Custo Unitário Fixo Equipamentos - 

Custo Unitário Variável  Manutenções - 

Custo Total  - - 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

10.3. ANÁLISE DA PRECIFICAÇÃO DO CONCORRENTE 

De acordo com SANTOS (2004 apud Faria & Novis 2015, p. 18), as empresas usam 

seguem o preço dos concorrentes, quando os gestores não sabem como formar o preço que 

devem praticar. Nesse caso, ao invés da média, geralmente, usa-se o conceito estatístico da 

moda (o preço que mais se repete no mercado).  

Foram comparados os preços dos produtos mais vendidos das farmácias em Vitória da 

Conquista. As concorrentes mais próximas, em relação a localização, da Farmácia Boa Vista 

são Drogaria Saraiva e Rede Bem Estar, logo a comparação dos preços, foi feita com essas duas 

farmácias. Percebe-se que os preços de alguns produtos da Farmácia Boa Vista como: Neosoro 

e Dipirona são menos acessíveis que os das concorrentes. Segundo o proprietário do 

estabelecimento, o comércio é novo e uma das formas que ele encontrou de ter o retorno sobre 

o investimento foi aumentando o preço de alguns produtos.  

Quadro 7: Análise da precificação do concorrente   

Produto Preço do Concorrente Preço da Organização 

ANeosoro30ml Concorrente 1=R$5,00 

Concorrente 2=R$7,90 

Farmácia Boa Vista R$7,00 

BDorflex cartela Concorrente 1=R$5,00 

Concorrente 2=R$5,10 

Farmácia Boa Vista R$5,00 

CDipirona cartela Concorrente 1=R$3,00 

Concorrente 2=R$3,80 

Farmácia Boa Vista R$5,00 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

10.4. ATRIBUTOS DIFERENCIAIS  



 
 

 
 

  

 

 Os estudos sobre preço variam consideravelmente entre indústrias (setores), países e 

tipos de clientes e/ou consumidores (compradores), dependendo de suas características. Porém, 

as abordagens entre os pesquisadores podem ser classificadas, basicamente, em três grupos: 

preço baseado em custos, preço baseado na concorrência e preço baseado no valor para o cliente 

(HINTERHUBER, 2008 apud LARENTIS, MILAN, SACILOTO & TONI 2016, p. 422). 

Talvez por isso Ingenbleek et al. (2003 apud LARENTIS, MILAN, SACILOTO & TONI 2016, 

p. 422) partem do pressuposto de que estes parâmetros (ou abordagens) podem ser utilizadas 

concomitantemente, pois não são perspectivas mutuamente excludentes, mas sim até mesmo 

complementares. 

 Segundo Freitas (2016), quem compra decide pelo preço. Quase dois terços dos 

americanos afirmam que estão vivendo uma vida mais simples devido à crise e, por isso, o preço 

baixo é um fator determinante. 

 Dentro do mercado farmacêutico não existe grande diferenciação dos preços. As 

diferenças podem ocorrer pelo fator estoque, onde a farmácia pode utilizar o preço sem 

atualização autorizado pelo governo ou quando consegue um maior desconto por fazer uma 

compra de grande volume. A Farmácia Boa Vista poderia agregar valor aos produtos vendidos, 

fornecendo amostras grátis de algum cosmético, por exemplo, ou mesmo oferecendo entrega 

grátis em domicílios. A criação de um diferencial competitivo pode funcionar como excelente 

ferramenta de marketing, uma vez que as pessoas tendem a comentar as atitudes das empresas 

que se destacam em algum detalhes. São nestes pequenos detalhes que surge o "boca-a-boca" 

que promove a empresa. Por isso, além de possuir estes diferenciais, a Farmácia Boa Vista 

também precisa divulgá-los de forma adequada.  

 

10.5. OBJETIVOS DA PRECIFICAÇÃO 

 Para desenvolver um planejamento de preços requer que uma empresa se comprometa 

com um conjunto de objetivos, que podem ser expressos em termos de variações percentuais 

de aumento no volume de negócios (faturamento, vendas), de participação de mercado (market 

share), de margens de contribuição, de lucro, de rentabilidade e de retorno sobre investimentos 

(HINTERHUBER, 2004; LANCIONI, 2005; KOHLI; SURI, 2011 apud LARENTIS, MILAN, 

SACILOTO & TONI 2016, p. 424). Os poucos estudos relacionados aos objetivos de preços, 

evidenciam que os objetivos quantitativos tendem a ser considerados como mais relevantes, 

com ênfase particular nos lucros de curto prazo (DIAMANTOPOULOS, 1991; AVLONITIS; 

INDOUNAS, 2005 apud LARENTIS, MILAN, SACILOTO & TONI 2016, p. 424). Todavia, 

a determinação dos objetivos de preço é o ponto de partida para as estratégias de preço. Os 



 
 

 
 

  

 

objetivos da precificação ditam o resultado direto da implementação das estratégias global da 

empresa e de precificação, que deverão ser convergentes (SHIPLEY; JOBBER, 2001 apud 

LARENTIS, MILAN, SACILOTO & TONI 2016, p. 424). Segundo Hinterhuber (2004 apud 

LARENTIS, MILAN, SACILOTO & TONI 2016, p. 424), o objetivo de preços pode variar 

conforme o tipo de produto e/ou serviço comercializado, e ao longo do tempo, mesmo dentro 

de uma empresa ou unidade de negócios, em âmbito regional, nacional ou internacional, se for 

o caso.  

 Como objetivos de preço, podem ser considerados: maximização das vendas, 

participação de mercado, liquidez e de lucros e de rentabilidade, cobertura dos custos, retorno 

sobre ativos e investimentos, estabilidade do volume de negócios no mercado e níveis de preços 

praticados, determinação de preços justos aos clientes, manutenção dos atuais clientes, 

sobrevivência da empresa e desencorajamento de novos entrantes, dentre outros 

(DIAMANTOPOULOS, 1991; AVLONITIS; INDOUNAS, 2005; STIVING, 2013 apud 

LARENTIS, MILAN, SACILOTO & TONI 2016, p. 425). 

Os preços dos medicamentos não são fixados pela farmácia. Existe uma tabela que é 

atualizada automaticamente após lançar as notas dos novos medicamentos no sistema. Após a 

atualização da nova tabela de preço, autorizada pelo governo, algumas farmácias conseguem 

manter o preço antigo nas prateleiras por um ou dois meses por conta dos estoques. 

A organização acrescenta uma porcentagem, permitida por lei, com objetivo de sanar 

todos os custos operacionais e fixos da empresa, atender sua demanda com preço justo e se 

programar para futuras despesas. 

 

10.6.ESTRATÉGIA DE PRECIFICAÇÃO  

 A estratégia de preços fornece um meio pelo qual a empresa pode atingir seu(s) 

objetivo(s) de preço (TELLIS, 1986; NOBLE; GRUCA, 1999; TORRES; MARTINS, 2006 

LARENTIS, MILAN, SACILOTO & TONI 2016, p. 425). Sendo assim, a estratégia de preços 

deve ser formulada para depois ser implementada, podendo ser definida como os 

direcionamentos que as empresas tem em relação aos seus preços, em seu mercado de atuação 

(INGENBLEEK; VAN DER LANS, 2013 LARENTIS, MILAN, SACILOTO & TONI 2016, 

p. 425). A estratégia de preços é uma escolha fundamentada em um conjunto de preços 

alternativos (ou mesmo em uma tabela de preços), que visam à maximização do lucro e a 

rentabilidade dentro de um período de planejamento em resposta a um determinado cenário em 

análise (TELLIS, 1986 LARENTIS, MILAN, SACILOTO & TONI 2016, p. 425). A diferença 

entre a fixação convencional de preços e a precificação estratégica consiste em reagir às 



 
 

 
 

  

 

condições de mercado ou gerenciá-las proativamente, exercendo o nível de preços mais 

lucrativo e rentável pela geração de mais valor aos clientes e à empresa, sem a obrigatoriedade 

de aumentar o volume de vendas (faturamento) da empresa (NAGLE; HOLDEN, 2003 

LARENTIS, MILAN, SACILOTO & TONI 2016, p. 425). 

 

Quadro 8: Estratégia de precificação 

Mercado/ 

Produto 

Existente Novo 

Existente Penetração de Mercado 

 

Desenvolvimento de Novos 

Mercado 

Novo Desnatamento/Skimming 

 

Recuperar o caixa o mais 

rápido possível  

 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

 O mercado farmacêutico possui uma precificação determinada pela ANVISA, então 

utilizam de poucas formas de diferenciação. Os produtos genéricos possuem um preço 35% 

mais baratos, que é determinado por lei, que os produtos de referência. E apesar de outros 

fatores em outros tipos de negócio, no mercado farmacêutico, os produtos de maior giro são 

aqueles mais baratos e geralmente se posicionam em cestas ou no balcão da loja. Os genéricos 

também possuem um maior percentual de desconto no preço fábrica, podendo chegar de 60% 

a 70%. Enquanto os produtos de referencia tem um desconto de 7% a 11%.São conhecidos 

como a (curva A) e é o chamariz para quem passa perto da loja. 

 A organização também faz a venda de cosméticos, que pode ser uma possibilidade de 

compra para esses clientes e um diferencial para a empresa. 

 

10.7.POLÍTICA DE DESCONTO  

 De acordo com Silva (2018) A precificação costuma ser um processo complexo que 

envolve diferentes fatores. Para determinar os preços de venda de produtos ou serviços, as 

empresas normalmente criam uma “política de preço”. Trata-se de um conjunto de estratégias 

nas quais serão baseadas as decisões relativas à precificação. A “política de descontos” cumpre 

o mesmo papel, porém em relação à definição das ofertas do negócio. Ou seja, ela será utilizada 

depois que o preço já estiver sido definido, às vezes como uma espécie de re-precificação. Na 

verdade, essas duas políticas andam juntas e são complementares. 

 Os descontos são um dos melhores e mais fáceis atrativo para concluir uma compra. 

Porem é preciso que adote a política de desconto correto, para que as organizações não corram 



 
 

 
 

  

 

o risco de serem prejudicadas.É preciso analisar como será feito a comunicação desse desconto, 

alinhar o desconto adotado junto à precificação e qual faixa de mercado que será direcionada. 

O quadro abaixo apresenta a política de desconto adotado pela Farmácia Boa Vista, 

feita através de um estudo prévio de suas possibilidades junto aos seus fornecedores. 

 
Quadro 9: Síntese dapolítica de desconto  

Desconto Descreva da política de desconto 

À Vista  Dinheiro ou cartão possuem mesmo valor 

de desconto 

Comercial 

 

Inexistente 

Por volume 

 

Em compras de maior volume, existe 

desconto de 60% à vista 

Sazonal  

 

Pode variar de 31% à 14% nos períodos de 

inverno, onde a demanda de 

medicamentos é maior 

Promocional  

 

Quando há introdução de novos 

medicamentos, possa ser que haja uma 

promoção 

Preço Isca 

 

Produtos gripais de maior saída 

geralmente são os mais baratos, trazendo 

um maior de fluxo de compradores 

Apoio Promocional  

 

Inexistente 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 Seria interessante uma maior divulgação dos descontos. Como a empresa faz uso do 

carro de som, como meio de propaganda, é viável que informe aos clientes os produtos que 

estão sendo vendidos por um preço mais baixo.  

 

11 ESTRATÉGIA DE PONTO E DISTRIBUIÇÃO  

 

11.1 DESCRIÇÕES DO CANAL DE MARKETING  
 

Conforme (URDAN André, 2011; URDAN Flávio, 1996) canal de distribuição, ou de 

marketing é um sistema de organizações, pessoas, outros recursos (como estoques, prédios e 

equipamento) e processos que tornam produtos e serviços disponíveis ao consumidor. A 

escolha de uma estrutura correta para o canal de distribuição implica numa potência de 



 
 

 
 

  

 

resultados, na compra de produtos com o fornecedor e na obtenção de outros produtos com 

o mesmo. 

A Farmácia Boa Vista conta com divulgação do carro de som no bairro, o estabelecimento 

comercial não dispõe de nenhum aplicativo ou site para se obter mais informações. 

Dispõe de diversos fornecedores, em torno de 10 no geral, que repassam os medicamentos 

ou outros produtos ao varejista, além de repassar valores e tabelas de novos produtos para o 

gestor poder avaliar.  

Em relação ao local onde se encontra a farmácia, ao lado desta tem uma churrascaria bastante 

movimentada no bairro que agrega uma maior facilidade de localização. 

 
 

 

 

 

 

 

 

11.2 NÍVEIS DE CANAIS DE MARKETING 

 

 

 

 

 

 

  

 

Como o estabelecimento ainda esta em andamento, o mesmo toma como base a analise de mercado para 

se basear no que da certo ou não. O desempenho do canal utilizado, é em sumo, adequado por se tratar 

de uma empresa pequena. Por se tratar de um varejista o mesmo pode contar com diversas variáveis que 

podem ocorrer, como a demora na entrega do produto e a diversidade na cidade.  

 

 

11.3 ANÁLISE DO PONTO DE VENDA  

 
Quadro10:Síntese do Diagnóstico do Ponto de Venda  

Componentes Estratégicos Pontos Fortes Pontos Fracos  

Mix de Produto  Produtos disponíveis de 

diversas marcas conhecidas; 

O estabelecimento é 

novo, o gestor ainda não 

Produtor 

(LABORATÓRIO) 

FORNECEDOR VAREJISTA CONSUMIDOR FINAL 



 
 

 
 

  

 

fácil acesso e visibilidade 

aos clientes, tanto do local 

como dos produtos;  

tem controle de estoque. 

O estoque é pequeno; o 

espaço interno é 

pequeno, comparado aos 

dos concorrentes, 

possibilitando menos 

produtos, apenas aqueles 

mais importantes de uso 

geral; 

Exposição do Preço Medicamentos e cosméticos 

com os valores expostos. 

Os preços são definidos 

pela ANVISA; o fato de 

ser pequena, recente e 

única no bairro faz com 

que as variações na 

precificação seja 

pequena. 

Promoção Utiliza o carro de som no 

bairro para manter a 

população ciente do 

estabelecimento na 

localidade; 

 

Pouca divulgação. 

Falta de uma rede social 

própria para divulgação 

de promoções; 

Localização  Esta situada próximo 

Avenida Juracy Magalhães e 

Avenida Luiz Eduardo 

Magalhães, endereços 

populares na cidade. 

A localização da Farmácia é 

bem centralizada no bairro 

onde se encontra, próxima a 

Churrascaria Bom Jesus que 

é bastante movimentada. 

O ponto é alugado, 

podendo ser instável a 

sua permanência; 



 
 

 
 

  

 

Atmosfera da Loja  A Farmácia se atenta aos 

padrões das concorrentes, 

sendo assim, possui uma 

organização interna 

parecida com a da maioria 

das farmácias. 

Ambiente pouco 

iluminado; as cores 

utilizadas não remete a 

ideia de saúde e cuidado; 

o slogan é muito simples 

e 

também não conduz a 

ideia de farmácia. 

Serviços ao cliente  Antes: Estacionamento 

amplo. 

Durante: Atendimento 

eficiente, funcionários 

muito atenciosos, entrega a 

domicilio. 

Depois: O estabelecimento 

não possui um serviço de 

pós-venda ao cliente. 

Não possui serviço de 

pós-venda como: 

pesquisa de satisfação, 

envio de promoções ao 

cliente por meio de redes 

sociais; não possui 

monitoria da pressão 

arterial e da glicemia, 

além de aplicações de 

injetáveis. 

Funcionários  O estabelecimento dispõe de 

4 funcionários bem 

dispostos e educado no 

exerce da função. 

Necessita de um 

profissional 

farmacêutico em todos 

os horários. 

Tipos e densidade das 

instalações  

Instalações novas, pois o 

estabelecimento esta em 

fase de adaptação. 

Espaço pequeno para 

qualquer tipo de 

inovação que queira 

acrescentar. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

11.4 ESTRATÉGIA DE COBERTURA 

 

Quadro 11: Síntese da estratégia de cobertura 

Cobertura  Descrição  

Intensiva O gestor da Farmácia tem a pretensão de abranger seu 

negocio a todos os públicos, sem distinção de bairro, por 

exemplo. Por ter pouco tempo de mercado, a maioria dos 



 
 

 
 

  

 

seus consumidores estão concentrados no Bairro Boa 

Vista de Vitória da Conquista e parte desses 

consumidores estão distribuídos nos Bairros Alto 

Maron,Brasil e Urbis V. 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

11.5 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGIAS  

 
Quadro 12: Recomendações estratégias  

Componentes Estratégicos Recomendações Estratégicas  

Mix de Produto Promover lançamentos de marcas exclusivas de 

produtos como: sabonete corporal, cremes corporais, 

produtos de cabelo;aumentar o estoque colocando uma 

maior quantidade de produtos. 

Exposição do Preço Estimular a venda de produtos que tem altos índices de 

vendas, como os medicamentos de venda livre: 

Neosoro, Dorflex, Dipirona, sabonete corporal, cremes 

corporais,permitindo assim, acelerar o faturamento; 

Promoção  Realizar eventos, em datas que incentivam as pessoas a 

se cuidarem tornando a farmácia referencia de valor na 

área da saúde; 

Localização  O ponto é alugado e o espaço é pequeno. O mais viável 

seria ampliar a estrutura da farmácia. 

Atmosfera da Loja  Melhorar a iluminação, de preferência com lâmpadas 

com cores mais quente; utilizar de cores como: branco, 

verde claro, azul, vermelho ou amarelo para criar uma 

sensação de limpeza, saúde, tranquilidade. 

 

Serviços ao cliente  Implementar serviços como: monitoria de pressão 

arterial e glicemia, aplicação de injetáveis, serviços de 

ajuda para os clientes que não sabem administrar os 

medicamentos.  

Funcionários  Proporcionar remunerações financeiras adicionais e 

capacitações semestrais.  



 
 

 
 

  

 

Tipos e densidade das 

instalações  

Obter assessoria por profissionais com know-how , para 

estar de acordo com as normas de qualidade e 

segurança; 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

12 ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO   

Segundo Kotler e Keller (2013, p. 308) a comunicação é o meio pelo qual as empresas 

buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores direta ou indiretamente sobre os 

produtos e as marcas que comercializam. Dessa forma, a comunicação estabelece um diálogo 

com o consumidor buscando a construção de um relacionamento e consequente fidelização. 

Além disso, a comunicação tem o papel de ajudar os consumidores trazendo informações sobre 

os produtos a fim de incentivar seu uso contribuindo para o posicionamento e construção da 

marca.  

 

12.1 DESCRIÇÃO DO COMPOSTO PROMOCIONAL  

A estrutura do composto promocional da farmácia está focada na Propaganda, através 

do uso de carro de som na região para anúncio de promoções, esse meio oferece a oportunidade 

de tornar a empresa e possíveis promoções conhecidas através de uma  mensagem repetitiva e 

direcionada para o público- alvo.  

Utiliza- se também a Promoção de Vendas onde é realizado sorteio de prêmios como 

televisores para clientes que compram em um determinado valor com a finalidade de aumentar 

o número de vendas, além dos descontos em produtos. Esse meio oferece incentivo para 

compra, atrai novos consumidores, recompensa clientes fiéis e contribui no aumento das 

vendas.  

Quadro 13: Síntese do Diagnóstico do Composto Promocional  

Elementos  Pontos Fortes  Pontos Fracos  

Promoção de Vendas - Descontos principalmente em 

medicamentos Genéricos e em 

produtos de cosmética; 

- Promoções combo: compra um 

produto e leva outro  (este tipo de 

promoção é apenas para 

cosméticos e afins); 

- Sorteio de prêmios.  

- As promoções são feitas 

apenas de acordo com o que 

é passado pelo fornecedor, 

assim, falta autonomia para a 

realização de uma 

campanha promocional 

própria do estabelecimento. 



 
 

 
 

  

 

- Ambos promovem incentivo 

nas vendas.  

 

- Os sorteios ocorrem em 

apenas certos períodos do 

ano. 

Merchandising - Os produtos são organizados 

nas prateleiras por categoria.  

- Preços claros e bem visíveis nas 

prateleiras. 

-Destaque para produtos 

promocionais. 

 

- Há dificuldades para a 

execução do 

Merchandising, pois o 

estabelecimento não possui 

espaço suficiente para que 

os produtos sejam mais 

destacados e organizados. 

Propaganda - As promoções que acontecem 

na farmácia são anunciadas por 

meio de carro de som, o que faz 

com que os 

clientes despertem o interesse 

em comparecer no 

estabelecimento. 

- Pouco alcance, visto que os 

anúncios em carro de som só 

acontecem nas redondezas 

do estabelecimento. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

A comunicação da farmácia com seus clientes se mostra insuficiente, dessa forma, faz- 

se necessário ampliar a estrutura do composto promocional através da Promoção de venda com 

a entrega de amostras grátis de produtos para incentivo da compra e consequente 

experimentação do produto. Além da venda de pacotes de desconto que possuem ofertas sobre 

o preço regular do produto, chamam atenção e convidam o cliente para compra. Outra sugestão 

seria o uso de programas de fidelidade que oferecem recompensas relacionadas a frequência e 

intensidade na aquisição de produtos da empresa. 

Outra sugestão é a utilização do merchandising de forma mais eficiente, para isso, é 

necessário fazer uso de sinalização das categorias, colocar próximo ao caixa produtos de baixo 

custo unitário que permitem uma decisão rápida de compra, colocar próximo ao balcão de 

atendimento exposição de promoções e exposição de produtos que se deseja aumentar as 

vendas, fazer uso de prateleiras que podem ser visualizadas da rua para colocar produtos que 

chamem a atenção de quem está passando em frente a farmácia. Além de que mesmo produtos 

não procurados podem gerar lembranças no consumidor e fazê-lo comprar algo que não 

procurava naquele momento.                                                                                                             



 
 

 
 

  

 

É importante também o uso ativo dos canais de mídia, recomendando- se a utilização 

de Propaganda em rádio, comercial em televisão e anúncio em outdoor pois ambos contribuem 

para penetração e aumento da expressividade da farmácia em seu mercado de atuação. Além 

disso, podem alcançar consumidores dispersos geograficamente, possuem poder de persuasão 

e oferecem a oportunidade de conhecimento das ofertas pelo público e consequente aumento 

de vendas.  

 

 

 

 

 

13 PLANO DE AÇÃO/CRONOGRAMA 

 

Ações Estratégicas  Jul Ago Set Out Nov Dez 

Qualificação dos 

funcionários através 

da realização de 

cursos na área da 

saúde e atendimento 

ao público. 

 X  X  X       

Construção de site e 

utilização ativa de 

mídias sociais a 

exemplo do instagram.  

 X          

Melhoria da 

apresentação interna 

(boa iluminação, 

produtos sinalizados 

por categoria) 

 X X          

Criação de programas 

de fidelidade (cartões 

de fidelidade e/ou 

sistema online de 

fidelidade) 

 X           
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