
Comunicado de imprensa 
  

GRANDES REDES DE FARMÁCIAS SOMAM 

MAIS DE R$ 28 BILHÕES EM VENDAS EM 2013 

  
Mix de produtos e expansão dos 

pontos de venda destacam-se no resultado 

  
As empresas que compõem a Associação Brasileira de Redes de Farmácias 
e Drogarias (Abrafarma) ultrapassaram em 2013 a marca dos R$ 28 bilhões 
de faturamento. Esse valor representa um crescimento de 13,84% em 
comparação com o ano anterior. 
  
O levantamento, tabulado pela Fundação Instituto de Administração da 
Universidade de São Paulo (FIA-USP), teve como destaque o aumento da 
comercialização de produtos de higiene e beleza, com expansão de 19,17% no 
confronto com 2012 e 32,51% de participação no volume total de vendas. 
“Esses números comprovam que os brasileiros procuram mais do que 
remédios nas prateleiras das farmácias. E atender essa demanda elevou o 
papel do varejo além de ‘estabelecimentos de saúde’. Hoje, somos fonte de 
qualidade de vida, bem-estar e conveniência”, enfatiza Sérgio Mena Barreto, 
presidente executivo da Abrafarma. 
  
O estudo registra também uma ampliação no quadro de funcionários das 
grandes redes, que empregavam 114,9 mil colaboradores em dezembro do ano 
passado, 11,67% a mais do que no mesmo período de 2012. “As empresas 
ligadas à Abrafarma abriram aproximadamente 26 novos pontos de venda por 
mês em 2013. Obviamente, isso reflete a geração de empregos”, afirma 
Barreto. 
  
Seguem abaixo mais detalhes sobre o levantamento: 
  

  2012 2013 Variação (%) 

Vendas R$ 25.215.362.697 R$ 28.705.814.821 13,84% 

Vendas de 
medicamentos 

R$ 17.384.865.601 R$ 19.374.291.577 11,44% 

Vendas de não-
medicamentos 

R$ 7.830.497.096 R$ 9.331.523.243 19,17% 

Vendas de 
genéricos 

R$ 3.153.807.582 R$ 3.509.053.832 11,26% 

Vendas com 
entrega em 
domicílio 

R$ 882.275.478 R$ 889.932.966 0,87% 

Vendas - Farmácia 
Popular 

R$ 471.663.585 R$ 515.174.063 9,22% 

Clientes atendidos 741.907.487 781.392.519 5,32% 

Clientes atendidos 
- Farmácia Popular 

19882.193 21.460.752 7,94% 

Unidades 1.949.796.809 2.045.311.699 4,90% 



vendidas 

Unidades 
vendidas - 

Farmácia Popular 

48.851.579 52.532.142 7,53% 

Total de lojas 4.607 4.941 7,25% 

  
Sobre a Abrafarma 

  
Fundada em 1991, a Abrafarma reúne as 29 maiores redes de farmácias do País, que 

contam com cerca de 5 mil lojas em todos os estados brasileiros e Distrito Federal. As 
redes associadas representam cerca de 40% das vendas de medicamentos no País, 
tendo realizado mais de 781 milhões de atendimentos em 2013, com vendas totais de 
R$ 28,70 bilhões. A associação tem como objetivo o aprimoramento das empresas 
filiadas, a preservação da imagem institucional, o relacionamento com entidades 
públicas, governo e fornecedores, além de apoio jurídico e pesquisa de mercado para 
o aperfeiçoamento das atividades. 
 


