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RESUMO 

O setor varejista farmacêutico vem expandindo muito ao longo das últimas décadas, principalmente pela 

velocidade de crescimento das grandes redes situadas no Sudeste e no Nordeste do Brasil. A proliferação 

de novos pontos de vendas se torna mais visível a cada dia, assim como o propósito de suprir as 

necessidades dos clientes, pois esses estabelecimentos, estão deixando de ser farmácias que vendem 

medicamentos para serem Drugstores, onde os produtos de conveniência e perfumaria se tornaram 

prioridade e os medicamentos ficaram confinados a áreas restritas. Nesse contexto, o trabalho buscou 

entender quais são as características sócio econômicas que podem ser motivadoras para a abertura de 

novas lojas. Então, averiguou-se quais os possíveis critérios, para se definir uma estratégia de 

posicionamento dessas redes de varejo farmacêutico nos bairros de Fortaleza. Além de realizar um 

mapeamento baseado no Geomarketing, prática ainda pouco utilizada no país, avaliando o potencial 

imobiliário para o cada bairro analisado, foi feito o levantamento dos pontos de vendas das 3 principais 

redes de varejo da capital nas regiões com pelo menos duas drogarias. Após esse levantamento, as 

quantidades de bairros analisados totalizaram 24 com um total de 137 farmácias. Como resultado 

encontrado observou-se que em áreas com elevada renda per capita o número de habitantes por farmácia 

pode chegar em até 20 vezes menor do que ás com poder aquisitivo reduzido. A média da renda per capita 

dos bairros com mais de 7 lojas chega a R$ 2376,46 e a renda total maior que 27 milhões de reais. O 

melhor entendimento desses dados levará a uma maior otimização no posicionamento de novos pontos de 

venda, pois retratam a estratégia atual de expansão das grades redes farmacêuticas e ainda dar suporte aos 

varejistas nas questões relativas a localização. 

 

Palavras-chave: Pontos de venda; Geomarkentig; Farmácias; Características Sócio Econômicas; 

Localização. 
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ANALYSIS OF SOCIOECONOMIC ASPECTS MOTIVATING THE IMPLEMENTATION 
OF PHARMACEUTICAL RETAIL STORES  

ABSTRACT` 

 

The pharmaceutical retail sector has expanded greatly over the last decades, mainly due to the speed of 

growth of the large networks located in the southeast and northeast of Brazil. The proliferation of new 

outlets becomes more visible every day, as well as the purpose of meeting the needs of customers, since 

these establishments, they stop being pharmacies that sell medicines to be a drugstore, where convenience 

and perfumery products have become a priority and drugs have been confined to restricted areas. In this 

context, the work sought to understand what are the socioeconomic characteristics that can be motivating 

for the opening of new stores. Then, it was investigated the possible criteria, to define a strategy of 

positioning these pharmaceutical retail chains in the neighborhoods of Fortaleza. In addition to 

performing a mapping based on Geomarketing, a practice still little used in the country, evaluating the 

real estate potential for each neighborhood analyzed, it was made the survey of the sales points of the 

three main retail networks of the capital in the regions with at least two drugstores. After this survey, the 

number of neighborhoods analyzed totaled 24 with 137 pharmacies. As a result, it was observed that in 

areas with high per capita income the number of inhabitants per pharmacy can reach up to 20 times lower 

than those with reduced purchasing power. The average per capita income of the neighborhoods with 

more than 7 stores reaches R$ 2376, 46 and total income greater than 38 million reais. A better 

understanding of these data will lead to greater optimization in positioning new outlets because they 

represent the current strategy of expansion the large of pharmaceutical networks and still support retailers 

in location issues. 

 

Key-words: Points of sale; Geomarkentig; Pharmacies; Socioeconomic characteristics; Location. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Dentre os ramos que vem se destacando nos últimos anos no Brasil, o setor farmacêutico é um 

dos que apresentam crescimento acelerado. Grandes redes por todo país vêm disputando o 

mercado e buscando novos locais para implantação de farmácias. Nesse trabalho serão estudadas 

as redes A, B e C, sendo uma cearense, outra paraense e a última paulista, ambas atuante no 

mercado cearense. 

Segundo a Associação Brasileira de Farmácias (ABRAFARMA,2017), no ranking de 2017, a 

rede A era a segunda maior rede de farmácias do país em faturamento e em número de lojas, com 

mais de mil lojas presentes em todos os estados e Distrito Federal. A rede B era a oitava em 

somatório de vendas e a sétima em número de lojas e em primeiro lugar vinha a rede C, tanto em 

número de vendas quanto em faturamento. 

Enquanto praticamente todos os setores da economia brasileira tiveram retração no faturamento, 

as farmácias, nos últimos dois anos, tiveram crescimento sempre acima dos dois dígitos: em 

2015, de 12,6% e em 2016, de 11,3% de acordo com informações do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE,2017). 

Essa ascensão do varejo farmacêutico pode ser relacionada a mudança de negócio na década de 

90, na qual a maioria das farmácias passaram a seguir o padrão americano de drugstore, que 

pode reunir, em um mesmo espaço, serviços, como caixa-eletrônico, e gôndolas com produtos 

que vão de remédios a balas e chicletes. Uma mistura de farmácia com loja de conveniência. 

Essa aliança entre produtos diversificados em um único local contribui para o aumento no 

número de clientes e dessa forma um maior faturamento. 

Notícias apontam que Fortaleza, sede da rede A, se tornou território de uma guerra entre as 

maiores redes de farmácias do País. No encalço da cearense, está a paraense, e agora a paulista. 

As três disputam as melhores esquinas e os clientes da capital. (O POVO,2018) 

Dentre os 4P’s do marketing, o posicionamento é um dos critérios mais importante. Esse critério 

pode ser atendido com o auxílio ferramentas destinadas a elaborar uma estratégia de “marketing 

de posicionamento”, buscando uma melhor eficácia na escolha do local. Essa ferramenta é o 

geomarketing, uma prática ainda pouco utilizada no país, porém muito importante para gestores 

no auxílio de tomada de decisões. 

De acordo com Penna e Francisco (2004), o geomarketing, sistema de informações geográficas 

em aplicações de análise de vendas, mercado e clientes que tem sido intensamente discutido pela 

indústria de soluções de tecnologia GIS (Sistema de Informações Geográficas), pode agregar 

significativamente valor para organização visto que Cerca de 80% das informações requeridas 

em um negócio possui uma localização geográfica que precisa ser considerada na operação e 

gestão da organização. 

O objetivo geral do trabalho é entender quais são os fatores sócio econômicos que podem ser 

motivadores para a abertura de novas lojas, pois ainda que haja interesse das principais redes de 

farmácias do Brasil estarem aumentando o número de novos pontos de venda, esses fatores ainda 

são pouco explorados nos estudos existentes. 
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Com isso desperta o interesse de investigar e analisar esses fatores que contribuem positivo ou 

negativamente para a escolha da localização da implantação da loja. Essa investigação permite 

uma relação do varejo farmacêutico com mercado imobiliário, pelo fato de viabilizar a transação 

imobiliária no momento de seleção do local para instalar uma drogaria, assessorando o investidor 

na escolha estratégica para seu negócio.  

O trabalho busca mapear três grandes redes de farmácias do Brasil, situadas em fortaleza e 

relacionar as quantidades de lojas aos dados socioeconômicos de cada bairro em estudo. Esse 

mapeamento será com a utilização de ferramentas SIG e a análise por meio do geomarketing, 

que irá possibilitar os seguintes objetivos específicos: 

 

I. Coletar os dados associados às redes de farmácias; 

II. Criar indicadores relacionados às localizações e às informações socioeconômicas; 

III. Tabular dados e associar ao SIG 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

No que diz respeito a metodologia de pesquisa utilizada nesse trabalho, realizou-se uma pesquisa 

quantitativa voltada para contagem das farmácias nos bairros de Fortaleza. O critério de escolha 

dos bairros foi a existência de pelo menos duas lojas das três redes em estudo.Com isso 

totalizaram 24 bairros e 137 farmácias distribuídas de formas diferentes.  

A princípio realizou-se uma pesquisa bibliográfica para possibilitar um embasamento teórico 

sobre marketing, SIG e geomarketing associado ao varejo farmacêutico. Em seguida foram 

coletados os dados referentes a quantidade de farmácias nos bairros em estudo e os dados sócio 

econômicos. 

Com os dados coletados e tabulados, o próximo passo foi realizar o mapeamento dos pontos de 

venda e por último correlaciona-los de acordo com as características sociais, econômicas e 

espaciais de cada bairro. 

 

2.1 Embasamento Teórico 

 

 

2.1.1 Entendendo o geomarketing 

 

O geomarketing é a relação entre dois aspectos importantes para um plano de negócios 

localização e marketing. A análise da localização com auxílio de mapas já é utilizada desde os 

tempos antigos e hoje vem sendo aprimorada por meio do SIG. No mercado internacional, mais 

de 50% dos varejistas e comerciantes utilizam as ferramentas SIG na tomada de decisão de 

marketing (Ozimec et al., 2010).  

Segundo Thompson (2010) o sucesso do negócio é totalmente dependente da sua localização. 

Sendo esta uma decisão correta, é possível configurar o estoque de mercadoria com base no 
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perfil dos consumidores da região e de suas necessidades, aumentando o retorno sobre o 

investimento e o lucro. 

 

(FITZ 2005) Afirma que de acordo com alguns pesquisadores, a origem etimológica da palavra 

mapa vem de origem cartaginesa, com o significado de “toalha de mesa”. Esta definição teria 

findado de conversas e discussões entre comerciantes da época, que discutiam e estudavam as 

melhores e mais confiáveis rotas para o auxílio de seus negócios. Essas análises eram feitas por 

meio de desenhos sobre as denominadas toalhas, ou seja, mapas. 

Com isso, vê-se que desde sua origem o mapa serviu como ferramenta crucial para o comércio. 

Tal utilidade esclarece a importância da representação cartográfica para o planejamento 

estratégico de uma organização, visto que todo ramo de atividade precisa estar bem localizado 

em acordo com seus interesses. 

Já sobre o marketing, pode-se salientar sua importância no âmbito de descobrir novos negócios, 

gerar novas oportunidades e desenvolver vantagens competitivas no mercado. 

 
Marketing é essencialmente uma atividade corporativa criativa que envolve o 

planejamento e a execução da concepção, determinação de preço, promoção e 

distribuição de ideias, produtos e serviços em uma troca que não apenas satisfaz às 

necessidades atuais dos consumidores, mas também antecipa e cria suas necessidades 

futuras com determinado lucro (KOTABE E HELSEN,2000). 

 

2.1.2 SIG (Sistema de Informações Geográficas) 

 

Assim como os mapas tradicionais, tem-se, inserido no estudo cartográfico, os SIGs (Sistemas de 

Informações Geográficas), os quais constituem uma categoria especial de SAD (Sistema de 

Apoio a Decisões) que pode analisar e exibir dados para planejamento e tomada de decisões 

usando mapas digitalizados.  

O software pode reunir, manipular e exibir informações geograficamente, relacionando dados 

com pontos, linha e áreas de um mapa. Assim, o SIG pode ser usado em apoio a decisões que 

requerem conhecimento sobre as distribuições geográficas de pessoas ou de outros recursos em 

pesquisa científica, gerenciamento de recursos e planejamento de desenvolvimento. Por 

exemplo, o SIG pode ser utilizado para determinar o melhor local para abrir um novo negócio 

(LAUDON, 2004). 

Com o SIG, fenômenos distintos podem ser representados em sua interação e evolução, 

abrangendo-se toda a complexidade do sistema, inclusive a dimensão temporal. A setorização 

dos dados dá-se de forma organizada, permitindo que a análise seja feita de forma global.  

Situações complexas como as do sistema urbano, que envolve a estrutura urbana, controle de 

trânsito, saneamento básico, qualidade ambiental, zoneamento, mercados e até mesmo aspectos 

administrativos de uma prefeitura, podem ser representadas e tratadas através de um SIG, 

proporcionando resultados mais rápidos e confiáveis no tocante a tomada de decisões e 

planejamento (MACHADO; FRANCISCO; RIBEIRO, 2006). 

 

O SIG é um dos instrumentos mais importante para o geomarketing, auxiliando na análise 

espacial de uma região, pois ela pode determinar as áreas de influência de empreendimentos e 
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elementos que estão distribuídos no espaço geográfico, o que permite a identificação de riscos 

e/ou oportunidades em uma determinada área. Conceitualmente, um SIG “é um conjunto 

poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados sobre 

o mundo real” (BURROUGH, 1986). 

Ao final, o principal objetivo destes sistemas, “um SIG é um sistema de apoio à decisão que 

envolve a integração de dados georreferenciados num ambiente orientado para a resolução de 

problemas” (SOUTO, 2012). Por conta dessas aplicações, “é uma das ferramentas mais 

importantes do Geoprocessamento, conhecido pela utilização de técnicas matemáticas 

computacionais para o tratamento da informação geográfica” (CÂMARA et.al., 2001). 

 

 

2.1.3 Geomarketing e varejo farmacêutico  

 

 

O uso de ferramentas do Geomarketing como apoio a decisões estratégicas de localização das 

farmácias vem mostrando-se importante por conta do acelerado crescimento das redes 

brasileiras, que a cada dia estão buscando o local mais adequado para abrir um novo ponto de 

venda. A análise da localização, visa conhecer a realidade do local, tanto no quesito físico como 

no socioeconômico. 

Segundo Ion (2010), dentre as principais motivações para aplicar estudo de geomarketing em 

uma empresa, destacam-se aproveitar o georreferenciamento dos dados para segmentar e 

classificar os clientes, maximizar os recursos para apoiar a gestão de vendas, adequar à oferta 

comercial em função do tipo de cliente, aperfeiçoar a eficácia e a produtividade da rede 

comercial, analisar a eficácia das campanhas de publicidade. 

A disputa acirrada presente no mercado instiga as redes de drogarias à prática de um processo de 

expansão continuada, resultando na abertura de novas lojas e em locais distintos, isso pode ser 

comprovado pelos grandes números de faturamento apresentado pela associação brasileira de 

farmácias.  

Com isso, as empresas atingem economias de escala e adquirem maior poder de compra e maior 

reconhecimento de marca, como também barganham preços dos produtos (KOTLER,2005). 

Segundo Choucair (2007), a partir dos anos 2000 houve um intenso desenvolvimento das redes 

de farmácias no Brasil. As redes de farmácias que possuíam 30% do faturamento total do 

mercado, subiram sua participação para 40% em apenas cinco anos. Em 2013, segundo a 

(ABRAFARMA,2013), as vendas totais somaram 28,70 bilhões de reais nas redes associadas, 

um crescimento de 13,48 % em relação a 2012. 

Dessa forma, as redes de farmácias conseguem manter o domínio do mercado, garantindo maior 

poder de negociação com os fornecedores, e, assim, mantêm-se competitivas. Ou seja, quanto 

maior o número de lojas e a área de atuação, maior a necessidade de técnicas e ferramentas para 

se conhecer as regiões onde a empresa atua ou planeja atuar, daí mostra se o quão é importante o 

conhecimento do Geomarketing. 
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2.2 Coleta de dados 

 

 

2.2.1 Quantidade de farmácias 

 

O ponto de partida da coleta de dados, foi identificar quais dos bairros de Fortaleza possuíam no 

mínimo duas unidades de venda das três redes de farmácia em estudo. Foram utilizados os sites 

das redes, para ter acesso a localização de cada loja e assim quantificá-las. Em seguida chegou-se 

a um total de 137 lojas divididas entre 27 bairros da capital. Dessas 137 lojas, sendo 51% a rede 

A, 43% a rede B e 6% a rede C, lembrando que a rede C é a maior do país, porém recente no 

mercado de fortaleza. A tabela 1 apresenta as quantidades de lojas por cada bairro. 

 
 Tabela 1: Quantidade de farmácias por bairro de Fortaleza 

 

BAIRROS 
Nº DE FARMÁCIAS POR BAIRROS  

TOTAL 
A B C 

Aldeota  14 11 2 27 

Centro 11 4 0 15 

Meireles  4 7 3 14 

Estância (Dionísio Torres)  2 5 1 8 

Coco  2 2 2 6 

Edson Queiroz 4 2 0 6 

Messejana 4 2 0 6 

Papicu  3 2 0 5 

Parangaba  4 1 0 5 

Cidade dos funcionários 3 2 0 5 

Montese 2 3 0 5 

Maraponga  3 1 0 4 

Cambeba 2 2 0 4 

São Gerardo 1 3 0 4 

Benfica  1 2 0 3 

Fátima 2 1 0 3 

Presidente Kennedy 1 2 0 3 

Parquelândia  1 1 0 2 

Itaperi  1 1 0 2 

Carlito Pamplona 1 1 0 2 

Conjunto Ceará 1 1 0 2 

Joaquim Távora  1 1 0 2 

Eng. Luciano Cavalcante 1 1 0 2 

Prefeito José Walter 1 1 0 2 

    Fonte: Próprio autor da pesquisa. 

 

2.2.2 Dados socioeconômicos  
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O perfil socioeconômico, é um dos itens fundamentais para se conhecer o potencial 

mercadológico de uma região. Partindo dessa afirmação buscou-se tabular os dados sociais e 

econômicos dos bairros em estudo. Os dados foram coletados com base nos dados do Censo 

Demográfico 2010 do IBGE e tabulados em ordem crescente o número de farmácias, conforme 

exposto na tabela 2. 

A respeito, Dias et al (2005) considera a escolha correta da localização o principal fator de 

sucesso de um empreendimento. Devem-se realizar estudos de desempenho potencial da loja na 

localização considerada, analisando-se alguns dados como: perfil de clientes na região, poder 

aquisitivo, número de habitantes, concorrentes, hábitos de compras. 
 

Tabela 2: Perfil demográfico e econômico por bairro 

 

BAIRROS  
TOTAL DE 

FARMÁCIAS 

RENDA PER CAPITA                          

[R$] 

TOTAL HABITANTES                      

[MIL] 

Aldeota  27 2.670,60 42.361 

Centro 15 962,30 28.538 

Meireles  14 3.372,86 36.982 

Estância (Dionísio Torres)  8 2.500,06 15.634 

Coco  6 2.942,82 20.492 

Edson Queiroz 6 812,20 22.210 

Messejana 6 569,51 41.689 

Cidade dos funcionários 5 1.382,40 18.256 

Papicu  5 1.287,75 18.370 

Montese 5 728,96 25.970 

Parangaba  5 695,44 30.947 

Cambeba 4 1.417,97 7.625 

Farias Brito 4 797,83 12.063 

Maraponga  4 796,96 10.155 

Fátima 3 1.616,96 23.309 

Benfica  3 1.007,16 8.970 

Presidente Kennedy 3 687,19 23.004 

Eng. Luciano Cavalcante 2 1.325,63 15.543 

Joaquim Távora  2 1.318,14 23.450 

Parquelândia  2 1.076,63 14.432 

Itaperi  2 693,78 22.563 

Prefeito José Walter 2 530,58 33.427 

Conjunto Ceará 2 524,40 42.894 

Carlito Pamplona 2 427,39 29.076 

Fonte: Próprio autor da pesquisa – IBGE 2010 
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2.3 Mapeamento  

 

 

2.3.1 Elaboração dos mapas 

O processo de elaboração dos mapas pode ser entendido como fases: A primeira fase será de 

coleta de dados, onde todos os dados importantes serão levantados. A segunda, será o 

processamento desses dados, em que se faz as interações entre valores coletados e a distribuição 

espacial e a terceira fase será o processo gráfico de elaboração dos mapas e legendas. 

Após a aquisição dos dados coletados, foram criadas tabelas em Excel para organizar e 

possibilitar o processamento dessas informações utilizando um Sistema de Informação 

geográfica (SIG). O software utilizado para processar os dados e executar os mapas foi o 

Arcmap 10.4.1. 

Para desenvolver os mapas foi necessário transferir os dados da tabela para o software e criar um 

Shapefile de pontos através das coordenadas fornecidas na tabela em Excel, assim posicionando 

no espaço geográfico cada ponto de venda de acordo com sua coordenada. Com o Shapefile 

criado foi possível selecionar os bairros em estudo através da ferramenta seleção por localização, 

a qual executa uma seleção automática baseada em parâmetros pré-definidos.  

Após executar a seleção, foi criado um Shapefile desses bairros selecionados com o objetivo de 

desenvolver o mapa dos bairros em estudo na cidade de Fortaleza. Para realizar esse mapa foram 

necessários os Shapefiles da unidade da federação e dos limites municipais, fornecidos pelo 

IBGE. 

Com os dados já processados no Arcmap 10.4.1, através das configurações de Simbologia do 

Shapefile, foi realizada tanto a diferenciação das farmácias A, B e C, como a classificação das 

farmácias em relação as suas respectivas posições. Assim, através das propriedades do Shapefile, 

os Shapes foram configurados de forma que a visualização e interpretação dos dados aconteçam 

de forma rápida e acertada.  

Dessa forma, foi realizado tanto o mapa de farmácias em estudo na cidade de Fortaleza como o 

mapa do posicionamento dos pontos de venda. Para realizar esse mapa foram necessários os 

Shapefiles da unidade da federação e dos limites municipais, fornecidos pelo IBGE. 

A partir dos Shapefiles da unidade da federação e dos limites municipais, fornecidos pelo IBGE, 

e através das configurações de simbologia e das propriedades dos Shapes, foi realizado o mapa 

de localização do município de Fortaleza. 

2.4 Objetos de estudo  

2.4.1 Área em estudo 
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A área de estudo é cidade de Fortaleza, Capital do Ceará, a 5ª maior Capital do Brasil em 

número de habitantes, correspondendo uma área de 314,93 km², altitude média de 21m e clima 

tropical atlântico. Em 2016, foi a cidade de maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita (por 

habitante) entre as capitais nordestinas com volume de R$ 56,7 bilhões. O resultado foi o 8º 

maior PIB entre todas as capitais brasileiras, além de concentrar 45% do PIB do Ceará 

(IBGE,2016). 

Figura 1: Mapa de situação da área em estudo 

 

Fonte: Próprio autor da pesquisa – Arcmap 10.4.1 – IBGE  

 

2.4.2 Farmácias em estudo 

 

Em 2014 as grandes se apresentavam conforme a Tab. 3. 

 
Tabela 3: Ranking das redes de farmácia 

 

REDE DE 

FARMÁCIA  
POSIÇÃO 

FATURAMENTO 

[BILHÕES] 

NÚMERO DE 

LOJAS  

A 3ª  4,4 738 

B 7ª 1,2 223 

C 1ª 7,7 1091 
                        Fonte: Próprio autor da pesquisa – ABRAFARMA  
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Bairros mapeados 

 

De acordo com o critério estabelecido foram estudados 24 bairros no total de 20% dos 119 

bairros de Fortaleza. Esses distribuídos conforme apresentado na fig. 2. Percebe-se que a maior 

parte dos bairros estudados de certa forma estão localizados próximo a faixa litorânea 
 

 

Figura 2: Mapa dos bairros em estudo 

 

Fonte: Próprio autor da pesquisa – Arcmap 10.4.1  

 

 

De acordo com a fig. 3, a maioria das lojas estão concentradas nos bairros Aldeota, Centro, 

Meireles e Dionísio Torres, representado 47% do total dos pontos de vendas em análise. Isso 

significa que esses locais apresentam atrativos para esse tipo de comércio.  
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Figura 3: Gráfico Nº farmácia x bairros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

 

Fonte: Próprio autor da pesquisa 

 

3.1 Distribuição espacial das lojas 
 

 

Tabela 4: Área de influência das farmácias 

 

BAIRRO NUMERO DE LOJAS  
ÁREA 

[Km²] 
FARMÁCIA/kM² 

Aldeota 27 3,87 7,0 

Meireles 14 2,72 5,1 

Estância (Dionísio Torres) 8 1,75 4,6 

Farias Brito 4 0,94 4,3 

Benfica 3 0,94 3,2 

Centro 15 4,89 3,1 

Maraponga 4 1,62 2,5 

Papicu 5 2,12 2,4 

Montese 5 2,13 2,3 

Coco 6 3,24 1,8 

Cidade dos Funcionários 5 2,78 1,8 

Presidente Kennedy 3 1,72 1,7 

Parquelândia 2 1,25 1,6 

Carlito Pamplona 2 1,35 1,5 

Cambeba 4 2,75 1,5 

Parangaba 5 4,12 1,2 

Fátima 3 2,87 1,0 

Joaquim Távora 2 1,97 1,0 

Messejana (sede) 6 6,05 1,0 

Itaperi 2 2,53 0,8 

Conjunto Ceará 2 3,38 0,6 

Engenheiro Luciano Cavalcante 2 3,87 0,5 

Edson Queiroz 6 14,05 0,4 

Prefeito José Walter 2 11,22 0,2 

             Fonte: Próprio autor da pesquisa. 
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A tabela 4, representa a área de abrangência que cada farmácia possui, de acordo com a relação 

do número de lojas e a extensão territorial do bairro. Bairros com bons atrativos mercadológicos 

como Aldeota e Meireles, possuem um número maior de farmácias por km², ou seja, um raio de 

influência reduzido. 

Esse área de abrangência reduzida, faz com que haja muitas interseções de concorrência, ou seja, 

como uma área reduzida e um número elevado de farmácia, a facilidade de acesso por parte dos 

clientes são igualitária para todas, fazendo com que as lojas procurem lógica de posicionamento 

diferenciado para atrair o consumidor. Muitas vezes, farmácias do mesmo grupo estão ocupando 

uma mesma região e disputando os mesmos clientes, fazendo dessa forma uma autoconcorrência. 

Já em bairros com grande área territorial e reduzido número de farmácias, o raio de influência se 

torna bem maior e a concorrência reduzida, como é caso do Edson Queiroz e o Prefeito José 

Walter. Essa densificação das redes em estudo fica melhor exposto no mapa da fig. 4. 

 

A Fig. 4, representa a distribuição das redes de farmácia por toda a cidade de Fortaleza, onde 

rede A representa 51% do total de farmácias, a rede B 43% e a rede C 6%. Apesar da rede C, ser 

a maior do Brasil em lojas e faturamento, sua imersão no mercado cearense é recente e está 

buscando inicialmente locais de elevada renda per capita. 

 

Figura 4: Posicionamento dos pontos de venda 

 

 
Fonte: Próprio autor da pesquisa – Arcmap 10.4. 
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3.2 Posicionamento das lojas 

Em entrevista ao jornal (O POVO,2017), o presidente de uma das redes de farmácia informa que 

“enquanto houver esquina, estarão ampliando suas lojas”. Essa afirmação é comprovada pela 

análise à Fig.5, onde 57% das lojas estão localizadas em esquinas de Fortaleza, ficando os 43% 

entre shoppings, ruas e avenidas. 

Figura 4: Distribuição das redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

Fonte: Próprio autor da pesquisa – Arcmap 10.4. 

 

 

3.3 RELAÇÃO FARMÁCIA E RENDA 

 

A renda per capita é um dos fatores mercadológicos mais importantes, pois está diretamente 

associado ao poder de compra. Bairros com elevada renda per capita concentram a maior número 

de farmácias do que em bairros de baixa renda. Como mostra na Tab.4, dos bairros que possuem 

mais de 7 farmácias o único com renda inferior a 2 mil reais é o centro, porém o número de 

pessoas que circulam no centro da cidade é satisfatório, isso justifica a existência de 15 

farmácias. 

 

Observou-se que em áreas com elevada renda per capita o número de habitantes por farmácia 

pode chegar em até 20 vezes menor do que ás com poder aquisitivo reduzido. A média da renda 

per capita dos bairros com mais de 7 lojas chega a R$ 2376,46 e a renda total maior que 27 

milhões de reais. 
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Tabela 4: Relação de rendas por bairros 

 

BAIRROS 
TOTAL DE 

FARMÁCIAS 

RENDA 

PER 

CAPITA                          

[R$] 

TOTAL 

HABITANTES                      

[MIL] 

RENDA 

TOTAL                       

[R$] 

PESSOAS 

POR 

FARMÁCIA                        

[MIL] 

RENDA 

POR 

FARMÁCIA            

[R$] 

Aldeota  27 2.670,60 42361 113.129.286,60 1569 4.189.973,58 

Centro 15 962,30 28538 27.462.117,40 1903 1.830.807,83 

Meireles  14 3.372,86 36982 124.735.108,52 2642 8.909.650,61 

 (Dionísio Torres)  8 2.500,06 15634 39.085.938,04 1954 4.885.742,25 

Coco  6 2.942,82 20492 60.304.267,44 3415 10.050.711,24 

Edson Queiroz 6 812,20 22210 18.038.962,00 3702 3.006.493,67 

Messejana 6 569,51 41689 23.742.302,39 6948 3.957.050,40 

Cid. funcionários 5 1.382,40 18256 25.237.094,40 3651 5.047.418,88 

Papicu  5 1.287,75 18370 23.655.967,50 3674 4.731.193,50 

Montese 5 728,96 25970 18.931.091,20 5194 3.786.218,24 

Parangaba  5 695,44 30947 21.521.781,68 6189 4.304.356,34 

Cambeba 4 1.417,97 7625 10.812.021,25 1906 2.703.005,31 

Farias Brito 4 797,83 12063 9.624.223,29 3016 2.406.055,82 

Maraponga  4 796,96 10155 8.093.128,80 2539 2.023.282,20 

Fátima 3 1.616,96 23309 37.689.720,64 7770 12.563.240,21 

Benfica  3 1.007,16 8970 9.034.225,20 2990 3.011.408,40 

Pres. Kennedy 3 687,19 23004 15.808.118,76 7668 5.269.372,92 

Eng. Luciano C. 2 1.325,63 15543 20.604.267,09 7772 10.302.133,55 

Joaquim Távora  2 1.318,14 23450 30.910.383,00 11725 15.455.191,50 

Parquelândia  2 1.076,63 14432 15.537.924,16 7216 7.768.962,08 

Itaperi  2 693,78 22563 15.653.758,14 11282 7.826.879,07 

Pref. José Walter 2 530,58 33427 17.735.697,66 16714 8.867.848,83 

Conjunto Ceará 2 524,40 42894 22.493.613,60 21447 11.246.806,80 

Carlito Pamplona 2 427,39 29076 12.426.791,64 14538 6.213.395,82 

Fonte: Próprio autor da pesquisa. 

 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Em análise a Fig. 2. e Fig.3 , os bairros com maior número de farmácias são aqueles localizados 

próximo à costa de Fortaleza, esse fenômeno pode explicado pela concentração de renda nessa 

região que consequentemente possibilita maior poder de compra da população. Essa região que 

compreende os bairros Aldeota, Meireles, Centro e Dionísio Torres e poder ser classificado 

como polo de concentração de fatores mercadológicos atrativos para implantação de farmácias. 

O centro da cidade pode ser classificado como uma exceção no quesito renda elevada, pois a 

renda média per capita dos habitantes é apenas R$ 962,30, porém o fato de possuir 15 lojas em 

uma área de 4,89 km² pode ser explicado pela quantidade da população diurna que ali circula. 

A existência desse polo de concentração nos bairros de classe alta, ocasiona uma elevada 

concorrência entre as lojas, as quais buscam maneiras distintas para atrair o cliente, visto que o 

posicionamento já não é mais um diferencial, pois com uma área reduzida e o número de lojas 
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elevado o raio de influência fica reduzido e em média se tem aproximadamente 6 pontos de 

venda por km² nesses 4 bairros. Essa média é um valor bastante significativo pois a média geral 

chega apenas a 2 pontos de venda por km². 

Quanto ao posicionamento das lojas, na Fig.4 fica evidenciado o interesse das grandes redes 

pelas esquinas da capital, sabidas que um bom ponto comercial da farmácia deve ser visível, 

tanto para quem está a pé quanto de carro.  Além disso, optam por fachadas que chamam a 

atenção para que as pessoas entrem e conheçam o estabelecimento.  

Se analisarmos a Tab.4, percebemos que os bairros Conjunto Ceará, Prefeito José Walter, Carlito 

Pamplona e Joaquim Távora apresentam uma média de 16106 pessoas por cada farmácia, 

considerando apenas as farmácias em estudo. Porém se pegarmos essa média de 16106 e 

multiplicarmos pela renda média desses 4 bairros, R$ 700,13, não chega a ser 10% da renda do 

bairro como a Aldeota, isso pode justificar a presença de apenas duas farmácias. 

 

 5. CONCLUSÃO 

 Os resultados encontrados neste artigo, além de dar suporte aos varejistas nas questões relativas 

a localização, demonstram a importância do geomarketing como ferramenta de auxílio no 

processo de tomada de decisão na escolha de um novo ponto de venda de uma farmácia, esses 

resultados foram baseados na análise da estratégia atual de expansão das grades redes 

farmacêuticas localizadas na cidade de Fortaleza. 

O levantamento de dados socioeconômicos dos bairros estudados possibilitaram uma análise da 

estratégia das grandes redes de farmácias, as quais estão buscando locais populosos com elevada 

renda per capita, ou seja, bairros com potencial de compra superior que em sua maioria estão 

localizados na região litorânea da capital. 

Em análise aos mapas elaborados, pode-se concluir que o geomarketing com apoio de 

ferramentas do SIG, possibilitam uma melhor visualização do posicionamento dos pontos de 

venda além de evidenciar a densidade de farmácias e a área de abrangência de cada uma delas. 
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