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“As farmácias brasileiras enfrentam concorrência acirrada,
com muitas lojas disputando espaço entre os
consumidores. Elas precisarão se adaptar à era moderna,
com aplicativos que facilitem a vida dos brasileiros durante
a compra e que possam até mesmo aproximá-los dos
farmacêuticos, melhorando a comunicação entre eles.”
– Juliana Martins, Especialista Sênior de Beleza e
Cuidados Pessoais
Este relatório responde às seguintes questões:
•
•

Brasil lança poucos produtos de higiene íntima feminina
Aumento do número de idosos requer atenção por parte de farmácias

Por venderem artigos de primeira necessidade, as farmácias tiveram um ano de crescimento em
vendas: foram 8% a mais em 2017 em relação a 2016, obtendo R$ 103,5 bilhões. A inflação baixa, a
ligeira recuperação do mercado de trabalho e o envelhecimento da população causaram o aumento da
demanda e contribuíram para essa melhoria.
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Brasileiros usaram mais tablets do que laptops para comprar em farmácias online
Figura 18: Atitudes em relação a compras em farmácias, por acesso à internet, Brasil, novembro de 2017
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Eventos relacionados à saúde poderiam ajudar na fidelização da clientela
Figura 21: Opinião sobre farmácias, por gênero, Brasil, novembro de 2017
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