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RESUMO: O presente artigo apresenta o resultado obtido através do estudo sobre como ocorre o
processo de Administração Mercadológica dentro da farmácia Nei Drogas localizada em Juara- MT. A
área de marketing muitas vezes é mal compreendida, ao compará-la apenas á propaganda. O escopo
do marketing evolte toda a estratégia dos produtos, serviços, concorrentes ent outras estratégias de
venda. É uma área muito vasta e ampla em conhecimentos que auxiliam e muito em qualquer
organização. Este artigo, caracterizado como estudo de caso, utilizará como metodologia pesquisa
bibliográfica, que apresentará em primeiro momento definições e concepções sobre a área de
marketing, em seguida, a pesquisa ocorrerá como pesquisa de campo, buscando entender como
ocorre os processos de marketing em uma farmácia localizada em Juara-MT.Para colher as
informações foram utilizadas como instrumentos de coleta de dados observações e entrevistas.
Através do artigo foi possível obter diversas definições e concepções sobre a administração
mercadológica permitindo também verificar como ocorrem essas atividades na organização
pesquisada.Com a globalização e a evolução tecnológica utilizar as ferramentas de marketing passou
a ser essencial para as organizações. O marketing é uma área muito ampla nele são planejadas
todas as atividades ligadas ao produto e ao serviço.  Essas atividades são voltadas a satisfação das
necessidades dos consumidores, uma de suas principais funções é estimular a compra. O Marketing
envolve diversos fatores: Composto de Marketing (produto, preço, praã e promoção), concorrentes,
pessoas, posicionamento e segmentação de mercado.Diante deste contexto, este artigo tem como
objetivo geral saber como que acontece as atividades de marketing em uma farmácia de Juara-MT.
Os objetivos específicos são: fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema marketing e todos
seus elementos; correlacionar esses elementos a prática e proporcionar uma reflexão sobre o tema.
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INTRODUÇÃO  

 

Com a globalização e a evolução tecnológica utilizar as ferramentas de marketing 

passou a ser essencial para as organizações. O marketing é uma área muito ampla, nele são 

planejadas todas as atividades ligadas ao produto e ao serviço.  Essas atividades são voltadas a 

satisfação das necessidades dos consumidores, uma das suas principais funções é estimular a 

compra. Muitas vezes, a administração mercadológica é mal compreendida, comparando-a, 

apenas á promoção e a propaganda.  

O marketing envolve diversos fatores: composto de marketing (Produto, Preço, Praça 

e Promoção), Concorrentes, Pessoas, Plano de Marketing, Posicionamento e Segmentação de 

mercado. Diante deste contexto, o artigo tem como objetivo geral, pontuar a forma como são 

elaboradas as atividades de marketing, em uma farmácia de Juara-MT. Os objetivos 

específicos são: fazer um levantamento bibliográfico sobre o tema marketing e todos seus 

elementos e correlacionar esses elementos á prática e proporcionar uma reflexão sobre o tema. 

A justificativa pela escolha do tema Administração Mercadológica ocorreu devido 

essa área estar crescendo em nível mundial, pois um dos objetivos do marketing é influenciar 

seus consumidores á realização das compras e estar por dentro desse assunto se faz de suma 

importância no contexto empresarial. Desta forma, precisamos conhecer mais a fundo o tema 

e os processos nele envolvidos. A pesquisa também permitirá uma reflexão dos acadêmicos 

envolvidos no artigo.  

O artigo foi estruturado da seguinte forma: apresentam-se as definições e concepções 

de autores referentes ao tema administração mercadológica, em seguida são apresentadas as 

definições de todos os fatores que envolvem a área de marketing. O composto de Marketing: 

Concorrentes, Pessoas, Plano de marketing, Posicionamento e segmentação de mercado, já 

relacionando com os processos ocorridos na farmácia.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

O artigo se classifica como pesquisa descritiva. Pois tem como objetivo descrever 

como ocorre as atividades de marketing utilizados por uma farmácia em Juara-MT.  Segundo 

Silva e Menezes (2000, p.21): 

A pesquisa descritiva visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 

técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. 

Assume, em geral, a forma de levantamento.  

Anais Vol. 2 (2016): Congresso Regional de Administração do Vale do Arinos, Juara/MT, Brasil, 31-03 Junho 2016, Curso
de Administração, Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.



 

 

Para a realização do trabalho em primeiro momento foi utilizada pesquisa 

bibliográfica, seguida de pesquisa de campo e estudo de caso. Segundo Gil (2002, p.44), “[...] 

a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. Esse tipo de pesquisa proporciona uma ampla 

investigação sobre o tema pesquisado. Gil (2002, p.45) pontua que “sua finalidade é colocar o 

pesquisador em contato com o que já se produziu e se registrou a respeito do tema de 

pesquisa”.  

A pesquisa bibliográfica foi construída com a utilização de livros, artigos, sites. Foram 

utilizados como referencial teórico os autores: Gil (2002), Churchill e Peter (2000) Kotler 

(2000), Trigueiro e Gonçalves Junior (2011), Cobra (2009) e Las Casas (2006). A pesquisa 

desenvolve também um estudo de caso, onde através da empresa buscaremos relacionar o 

referencial teórico de marketing às atividades desenvolvidas pela organização. 

 
Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009, p.39). 

 

A pesquisa teve como foco a farmácia Nei Drogas que se localiza em Juara-MT, a fim 

de correlacionar o referencial teórico as atividades mercadológicas desenvolvidas pela 

empresa. O trabalho também ocorreu através de pesquisa de campo, com uma análise 

qualitativa. Severino (2007) pontua que na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado em 

seu meio ambiente próprio. A coleta de dados é feita nas condições naturais em que os 

fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente observados, sem intervenções e manuseio por 

parte do pesquisador. Abrange desde os levantamentos, que são mais descritivos, até estudos 

mais analíticos. 

Como instrumentos de pesquisa foram utilizados entrevistas e observações. Segundo 

Marconi e Lakatos (2010, p.80): 

 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de um determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a 

coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema 

social. 
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 Segundo Gil (2002, p.35) A observação “é um procedimento fundamental na 

construção de hipóteses. O estabelecimento assistemático de relações entre os fatos no dia-a-

dia é que fornece os indícios para a solução dos problemas propostos pela ciência”.  

Foi escolhido realizar entrevistas, para conhecer mais a fundo como ocorrem alguns 

processos de marketing dentro da organização, as entrevistas foram realizadas com o gestor e 

com os colaboradores. Já a observação, foi utilizada para analisar se os processos descritos 

pelo gestor e os colaboradores ocorrem da mesma forma na prática. 

 

ADMINISTRAÇÃO MERCADOLÓGICA 

 

O marketing muitas vezes é mal compreendido ao associá-lo apenas à propaganda pois 

envolve diversos fatores. É uma área muito ampla em conhecimentos, que auxiliam na 

administração de qualquer organização. Ele pode ser definido como um processo de planejar e 

executar, estipulando preços, promoções, distribuição de ideias, bens e serviços. Visando criar 

trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais (COBRA, 2009; CHURCHILL; 

PETER, 2000). 

Dias (2003, p. 02) diz que o marketing é o “[...] processo social voltado para satisfazer 

as necessidades e os desejos de pessoas e organizações, por meio da criação da troca livre e 

competitiva de produtos e serviços que geram valor para as partes envolvidas no processo”. O 

marketing almeja através de suas estratégias atender as necessidades e desejos dos 

consumidores. Tem como suas principais funções estimular a compra de produtos e serviços. 

Las Casas (2001, p. 26) pontua sobre marketing que:  

 

É a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações 

de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, 

visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando 

sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no bem-

estar da sociedade. 

 

Cobra (2009) aponta que há alguns sistemas integrados de marketing, que definem os 

inter-relacionamentos dos elementos de marketing com o meio ambiente, um deles é 

composto de marketing. Segundo Gonçalves Júnior e Trigueiro (2011) o “composto de 

Marketing é tudo que as empresas fazem para prender o consumidor como cliente, comprando 

ou utilizando serviços”. É também conhecido como mix de Marketing ou ainda 4P’s. Os 4 

P’s: produto, preço, ponto (distribuição ou praça) e promoção também chamada de 
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comunicação. No decorrer desse trabalho serão apresentados os conceitos e práticas de cada 

um. 

 

Figura 1- Os 4 Ps de Marketing 

 
Fonte: Kotler (2000, p. 17). 

 

De acordo com a figura os 4 P’s de marketing, é possível verificar, que todos esses 

elementos que envolvem o marketing estão voltados a atender e satisfazer o consumidor final. 

O composto de marketing serve como uma ferramenta de auxilio para ao administrador criar 

produtos que atendam às necessidades dos clientes. 

 

A FARMÁCIA NEI DROGAS 

 

A Farmácia Nei Drogas é uma Micro Empresa e se localiza no município de Juara-

MT. Se enquadra no setor terciário, também denominado setor de serviços da economia 

aquele que engloba as atividades de serviços e comércio de produtos. Define-se, como seu 

ramo de atividade o comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 

fórmulas, com vendas de cosméticos, produtos ortopédicos, suplementos, espaço bebê, 

bebidas e perfumaria. Tem como proprietários a senhora Rosane Nascimento e seu esposo 

Senhor Valdinei de Holanda Moraes. 

 Iniciou suas atividades no ano de 1992, atuando a mais de vinte anos no mercado. No 

decorrer dos anos foram conquistando cada vez mais clientes, ganhando respeito e confiança 

dos moradores locais e tornando-se referência no ramo farmacêutico do município. Possui um 

sistema de autoridade centralizado em seus gestores. Em 2011, os gestores decidiram unir sua 

matriz e sua filial em um único local, propondo como diferencial em uma única farmácia 

apresentar um espaço mais amplo, novo, climatizado, planejado e organizado, com maior 

variedade de medicamentos e uma equipe maior e mais estruturada.  A empresa está 

localizada Avenida Rio Arinos, o novo espaço foi bem aceito pela população local e atrai 

diariamente uma nova clientela.  
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A empresa Nei Drogas possui como missão: “Oferecer produtos de qualidade com 

maior variabilidade para toda a população de Juara e região, buscando manter total satisfação 

e confiança do cliente. Proporcionando á seus colaboradores qualificação e crescimento 

profissional, buscando sempre ser o melhor ambiente de trabalho”.  

A organização apresenta um quadro de vinte colaboradores ocupando diferentes 

cargos nos quatro setores. O financeiro que possui os caixas e o cobrador. O setor 

administrativo conta com dois auxiliares administrativos. O setor técnico científico possui 

uma bioquímica, auxiliar de enfermagem, farmacêuticos, atendentes e o entregador.  E o 

comercial possui os repositores, almoxarifes e limpeza. Os dois gestores ficam responsáveis 

por todas as questões relacionadas a todos esses setores.  

 

O COMPOSTO DE MARKETING NA EMPRESA NEI DROGAS 

 

Os produtos e serviços, são quase sempre combinações do tangível e do intangível, são 

considerados certos, ao consumo, quando atende as necessidades e desejos de seus 

consumidores alvo. O autor complementa que os produtos podem ser: produto genérico, 

produto esperado, produto ampliado e produto potencial. Um exemplo seria a venda de um 

carro, é um produto e tangível (Cobra, 2009). Assim como em outras organizações, a empresa 

Nei Drogas além de vender medicamentos vende produtos como: produtos para bebê, 

produtos ortopédicos, produtos naturais, suplementos e cosméticos entre outros. 

A empresa oferece produtos e também dispõe de serviços, que segundo Las Casas 

(2006, p. 17) é “uma transação realizada por uma empresa ou por um indivíduo, cujo objetivo 

não está associado à transferência de um bem”. A organização possui serviços como 

atendimento na empresa, atendimento á domicilio, aplicações de injetáveis entre outros. Esses 

produtos e serviços procuram atender as necessidades dos consumidores, pois conta com um 

quadro de 10.000 clientes.  

A farmácia possui mais de 23 anos no mercado com um bom atendimento profissional 

qualificados, dessa forma, aos poucos a organização conquistou a confiança de clientes ao 

longo dos anos.  Na maioria das vezes, os atendentes já conhecem alguns clientes que são 

mais antigos e que são fiéis a organização. Através do trabalho foi possível verificar também 

que é grande o número de clientes que gostam de ser atendidos pelo Sr ° Valdinei de Holanda 

Moraes, pois passa confiança devido sua experiência no mercado. 

Existe uma preocupação dos atendentes quanto à eficácia dos medicamentos e seu 

efeito. Isso é um diferencial que a empresa Nei Drogas tem, agregando assim valor no serviço 
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prestado. A empresa sempre procura fidelizar seus clientes à organização, abrindo cadastros e 

oferecendo sempre a melhor forma de pagamento para seus clientes. O sistema da farmácia 

fornece algumas informações relacionadas a seus clientes como dados pessoais, a frequência 

com que os clientes compraram e que produtos foram comprados, as datas dessas compras e 

se esse cliente paga as notas corretamente. 

A empresa possui políticas de estoque para atender às necessidades de seus clientes. 

Como trabalha no ramo farmacêutico, sempre que há novidade em medicamentos, o gestor 

descobre rápido, pois, ou os clientes vão até a farmácia solicitando esse medicamento novo 

com a receita médica, ou, os próprios fornecedores da empresa avisam o gestor que lançou 

determinado produto e logo em seguida ele já adquire esses medicamentos. Para que não haja 

a falta desses produtos o gestor todo dia realiza pedido de mercadorias, conforme a “caderneta 

de faltas”. Os pedidos chegam sempre no próximo dia útil, evitando assim á falta de estoque.  

Com relação aos demais produtos: espaço bebê, produtos ortopédicos, produtos 

naturais, suplementos e cosméticos, sempre há muitas novidades, o gestor busca ficar atento 

quanto à procura desses produtos para assim realizar o pedido e atender sua demanda.  

Ter sempre os produtos a disposição dos clientes é fundamental a organização para a 

satisfação dos clientes. Os produtos incluem mais do que apenas bens tangíveis. Incluem 

objetos físicos, serviços, eventos, pessoas, lugares, organizações, ideias ou um misto de todas 

essas entidades. Deve ser entendido como qualquer coisa que satisfaça uma necessidade. 

(CHURCHILL; PETER, 2000; TRIGUEIRO; GONÇALVES JUNIOR, 2011). 

A forma de precificação da empresa Nei Drogas ocorre da seguinte forma: com 

relação aos medicamentos como a empresa utiliza a “Rede Bem Barato”, uma rede que 

quando a compra é em grande escala e à vista os preços desses medicamentos saem bem mais 

acessíveis. A empresa compra dessa rede os medicamentos genéricos que são os 

medicamentos mais baratos, e os similares que são a 2° linha dos éticos, esses medicamentos 

já vêm com um preço pré-fixado por região, ficando a critério da empresa colocar o preço 

máximo a ser vendido. O gestor consegue colocar uma margem de lucro muito boa e mesmo 

assim esses medicamentos vão a um preço bem mais acessível que em outras farmácias. 

O preço tem se tornado uns dos fatores mais importantes do marketing. Segundo autores 

o preço é a quantidade de dinheiro, bens ou serviços que deve ser dada para se adquirir a 

propriedade ou o uso de um produto. O produto deve ser certo, deve estar no ponto certo e 

deve transferir a posse no preço certo. O preço tem uma grande influência no processo da 

compra, muitas vezes o valor do produto determinará se o cliente levará ou não o produto ou 

serviço. (CHURCHILL; PETER, 2000; KOTLER, 2000). 
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Os medicamentos éticos são remédios que possuem uma eficácia terapêutica, segurança 

e qualidade comprovada, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Esses 

medicamentos éticos já vêm descritos na sua nota fiscal, o preço pago e o preço que deverão 

ser comercializados. Vêm tabelados de acordo com a Associação Brasileira do Comércio 

Farmacêutico (ABCFARMA) e são bem mais caros que os genéricos. Essas diferenças de 

ético, genérico e similar ocorrem, pois um mesmo medicamento poder possuir diferentes 

nomes no comércio. Um exemplo é o Remédio Astro (500 ml) é ético o Azitromicina (500 

ml) genérico e o Azitromed (500 ml) similar, esses três têm a mesma composição, mas com 

preços diferentes, isso ocorre, pois são fabricados em laboratórios diferentes. 

As organizações devem estar sempre atentas à questão da precificação, Cobra (2009) 

aponta que o preço dos produtos na realidade brasileira é o principal fator do composto 

mercadológico. O preço dos produtos acaba sendo um fator determinante na escolha dos 

compradores. Mesmo tabelados de acordo com a ABCFARMA as farmácias devem sempre 

analisar se esses preços não estão muito elevados, pois ele é um fator determinante na hora da 

compra. 

Com relação aos demais produtos como perfumaria, suplementos, cosméticos, espaço 

bebê entre outros. Os preços são estabelecidos acrescentando uma taxa do valor dos impostos, 

é realizado uma média de preço no mercado. Esses produtos são lançados com uma pequena 

margem de lucro, devido aos grandes impostos que tem sobre eles. Segundo o diretor, essa 

margem de lucro é pequena, evitando assim qualquer desconto sobre esses produtos. Haverá 

descontos quando determinados produtos estiverem perto da validade, colocando-os em 

promoção, estimulando assim as vendas e sua rotatividade. O diretor informou, que a 

lucratividade desses produtos é bem baixa, mas é bom tê-los na empresa para atrair 

consumidores.    

Os preços dos produtos é um elemento do mix de marketing que produz receita, os 

demais produzem custos. Ele também é um dos elementos mais flexíveis, podendo ser 

alterado com rapidez, ao contrário das características de produtos e dos compromissos com 

canais de distribuição (Kotler, 2000). 

Relativo à distribuição, a empresa atende seus clientes pela loja física que se localiza 

no centro da cidade, facilitando assim seu acesso a seus clientes, mas também fazem entregas 

de produtos quando solicitados via telefone e atendem a domicilio quando necessário. 

A distribuição, também é um fator de importância em marketing, pois os profissionais 

devem deixar disponíveis os produtos para seus clientes onde e quando eles quiserem 

comprar. Os autores apontam que a distribuição também conhecida como canais de marketing 
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pode ser definida como conjuntos de organizações envolvidas no processo de disponibilização 

ou serviço para uso ou consumo. Os canais de marketing não estão limitados à distribuição de 

mercadorias físicas, os prestadores de serviços e ideias também enfrentam o problema de 

fazer com que sua produção esteja disponível e acessível á população alvo. (CHURCHILL; 

PETER, 2000; KOTLER, 2000). 

Para uma boa visualização dos produtos a distribuição na farmácia ocorre da seguinte 

forma, no centro da empresa possui expositores, em cada expositor é exposto um tipo de 

produto como: suplementos, espaço bebê, cosméticos entre outros. Entre os expositores 

possuem um amplo espaço para uma boa passagem dos clientes. 

Os medicamentos são expostos atrás dos balcões de atendimento em prateleiras, são 

organizados por ordem alfabética e subdivididos em líquidos, comprimidos, gotas e pomadas, 

facilitando assim a procura e ficando com um visual de organização. O gestor também preza a 

organização e arrumação dos produtos para que fiquem todos em ordem. Essa distribuição 

está bem demonstrada no layout desenvolvido na caracterização da empresa.  

Para Churchill e Peter (2000) um canal de distribuição exige a realização de muitas 

tarefas ou funções, que podem ser divididas em três categorias: transacionais, logísticas e de 

facilitação. Um exemplo de logística na farmácia Nei Drogas seria o expositor espaço bebê, 

nele são distribuídas as fraldas, mamadeiras, Mucilon e leite NAN facilitando assim a compra 

aos clientes. O canal de distribuição na empresa Nei Drogas é o varejo, onde a empresa se 

dedica principalmente a vender para consumidores finais. 

Cobra (2009) diz que o produto ou serviço só tem utilidade se posicionado junto ao 

seu mercado consumidor. A escolha do ponto para o produto ou serviço relaciona-se com a 

escolha do canal de distribuição: Atacado, varejo ou distribuidores. A empresa Nei Drogas 

possui para cada linha de medicamentos vários fornecedores. Assim analisa qual desses 

fornecedores possui o melhor preço para comprar e qual oferece melhor negociação. De 

alguns fornecedores paga os produtos á vista de outros á prazo vai depender da negociação.  

Procura manter uma relação amigável com todos seus fornecedores, as compras são realizadas 

por ligação, via aplicativo whatsapp ou pessoalmente quando os representantes vão até a 

empresa. 

Outro aspecto importante sobre o marketing é a promoção, serve para divulgar e 

informar sobre seus produtos ou serviços para os consumidores. Churchill e Peter (2000) 

citam que comunicação pode ser definida como “as diversas maneira pelas quais os 

profissionais de marketing se comunicam com clientes atuais ou potenciais”. A empresa 

investe em propaganda por meio da TV local do município, que acontece durante os 
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intervalos das programações de meio dia. E em uma rádio local denominada rádio tucunaré, a 

propaganda ocorre duas vezes ao dia durante os intervalos das programações, com tempo de 3 

minutos cada propaganda. Através desses meios de comunicação divulgam os medicamentos 

exclusivos, algumas promoções de produtos e divulgam a empresa.  

Dentro na promoção existe a propaganda, que é o meio de comunicar qualquer 

anúncio ou comunicação persuasiva veiculada nos meios de comunicação de massa durante 

determinado período geralmente através dos veículos de comunicação de massa. Algumas 

empresas utilizam da propaganda para formar ou manter sua imagem, lançar produtos, 

serviços e vender. (CHURCHILL; PETER, 2000; GONÇALVES JUNIOR; TRIGUEIRO, 

2011). 

Outro meio que usam a propaganda é através do telefone da empresa Nei Drogas. 

Quando um cliente liga na farmácia solicitando alguns produtos ou serviços no meio tempo 

que ele aguarda, escuta algumas propagandas relacionadas à farmácia.  

No decorrer do trabalho em conversas com o gestor, ele pontuou que acredita que a 

melhor propaganda que possa ter é o serviço bem feito e um ótimo atendimento, para que os 

clientes saiam satisfeitos e que possam eles mesmos fazer a propaganda e indicar a farmácia 

como referência no ramo farmacêutico. 

Durante o trabalho e com algumas conversas com o diretor e colaboradores, foi 

possível verificar que a promoção de medicamentos acontece poucas vezes, apenas quando 

esses medicamentos estão com seu prazo de validade a vencer. Esses medicamentos são 

tirados da prateleira da frente com 6 meses de antecedência e são levados para o “cemitério”, 

que é uma prateleira no fundo da empresa, onde ficam esses medicamentos á vencer dando 

preferência a eles quando realizado alguma venda. Em alguns casos os medicamentos que 

estão no cemitério entram em promoção para manter sua rotatividade. Quando ocorre a 

promoção com os demais produtos a porcentagem é exposta abaixo do produto na prateleira, 

ficando assim bem visível aos consumidores.  

Sobre Promoção Churchill e Peter (2000, p.453) apontam que “a pressão de marketing 

feita dentro e fora da mídia e aplicada durante um período predeterminado e limitado ao 

âmbito do consumidor, ou do varejista ou do atacadista, a fim de estimular a experiência com 

um produto e aumentar a demanda ou a disponibilidade”. 

Já referente às pessoas que realizam o trabalho da vendas, elas estão diretamente 

ligadas aos clientes, os vendedores ficam com a responsabilidade de fazer as vendas e 

consequentemente trazer as receitas para a empresa, sendo assim eles são uma ferramenta 

muito importante para qualquer organização. Cobra (2009) cita que a tarefa de vendas é árdua 
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e muitas vezes mal compreendida nas empresas, e que a razão do marketing e da propaganda 

é a venda. 

O diretor da empresa Nei Drogas deixou bem claro durante o estágio que o que ele 

mais preza na organização é a qualidade no atendimento. Para ele a farmácia Nei Drogas não 

vende apenas medicamentos vende saúde e isso é o que mais vale para ele. Possui oito 

atendentes e para a escolha desses atendentes o gestor exige que os candidatos possuam no 

mínimo experiência no setor ou ser formado em farmácia ou bioquímica. Kotler (2000, p.638) 

cita que:  

 

Os vendedores servem de elo pessoal da empresa com os clientes. O profissional de 

vendas é a empresa para muitos dos clientes dela. É ele que traz as tão necessárias 

informações sobre o cliente. Por isso a empresa deve ficar atenta a alguns pontos na 

força da venda especialmente o desenvolvimento de objetivos, estratégias, estrutura, 

tamanho e remuneração. 

 

Eles são peças fundamentais para a organização. Uma meta que o gestor deixou claro 

é ter todos seus atendentes bioquímicos. Esses atendentes são remunerados de acordo com seu 

grau de escolaridade e formação, o gestor também analisa como estão os salários no mercado 

para assim estipular um valor, são salários pré-fixados sem porcentagem mais que podem 

aumentar de acordo com seu desempenho perante a organização. Sobre o pessoal da venda o 

gestor avalia o atendimento pela observação, realizando reuniões quando preciso. 

 

CONCORRÊNCIA, PLANO DE MARKETING, POSICIONAMENTO E 

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO NA ORGANIZAÇÃO NEI DROGAS 

 

Com esse mercado competitivo, surgem os concorrentes, devido um grande número de 

organizações no mercado de trabalho. Kotler (2000) define concorrência como uma 

competição de pessoas que fabricam e vendem o mesmo serviço ou bem, com o objetivo de 

alcançar o maior número de clientes. O autor ainda cita que as organizações devem identificar 

seus principais concorrentes, e em seguida descobrir suas características, especificamente suas 

estratégias, seus objetivos, suas forças e fraquezas e seus padrões de reação.  

Assim como em toda organização a empresa Nei drogas também possui seus 

concorrentes no ramo farmacêutico, assim como todos os demais comércios. Seus 

concorrentes diretos são as demais farmácias que contém na cidade, as principais são: 

Farmácia do Jones, Beto Farma, Droga vida, Droga Assis e Drogaria Liberal dentre varias 

outras. Também tem seus concorrentes indiretos que são os PSF’S e o hospital da rede 
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pública, que fornecem medicamentos de graça, evitando assim que os consumidores comprem 

os medicamentos. 

Em conversa com o diretor da empresa quando perguntado a respeito de seus 

concorrentes informou que considera todos seus concorrentes fortes e com grande potencial 

competitivo. Não os vê como inimigos e sim aliados que oferece saúde a população. 

Para se manter competitiva no mercado as empresas precisam estar sempre à frente de 

seus concorrentes e sempre ter seu diferencial, precisam monitorar continuamente às 

estratégias de seus concorrentes, preços, promoções, formas de pagamentos entre outros. Com 

esses dados coletados as organizações ficaram sempre atentas sobre quais estratégias de 

mercado devem ser feitas para uma maior satisfação de seus clientes com relação a preços, 

qualidade do produto (KOTLER, 2000). 

A empresa possui algumas vantagens entre seus concorrentes uma delas é a 

diversidade de produtos que se encontra no Nei Drogas tanto de medicamentos quanto de 

outros produtos. A localização também é um fator chave, pois como é praticamente no centro, 

a farmácia possui um alto número de clientes e consumidores. Possui outra vantagem também 

que é a confiança em que os clientes têm com a farmácia. A empresa sempre busca a 

excelência no atendimento. 

Em conversa com gestor, o mesmo esclareceu que preza por um bom serviço social, 

um exemplo dado por ele foi: Uma criança quando vai a minha farmácia com sintomas como 

febre alta e seus pais não podem custear o medicamento a empresa disponibiliza a eles sem 

nenhum custo. 

A empresa Nei Drogas possui uma vantagem em relação a seus concorrentes que é 

participação com a “Rede Bem Barato”, então vários medicamentos que antes o custo era alto 

hoje saem bem mais acessíveis, Um exemplo da nova precificação é a Dipirona em gotas que 

custava R$ 6,40 ao consumidor e depois com o acesso a Rede Bem Barato passou a custar R$ 

1,80. É uma economia de R$ 4,60 para a população, aos poucos a farmácia Nei drogas terá 

toda sua linha de medicamentos mais em conta á medida que o gestor for comprando com o 

preço mais acessível. Sendo esse um forte aliado, pois o preço dos produtos conforme 

demonstrado no referencial teórico acaba sendo um fator determinante na escolha dos 

compradores. Falando sobre concorrência Kotler (2000, p.266) aponta que “um desafiante 

raramente melhora sua participação de mercado confiando apenas em uma única estratégia. 

Seu sucesso depende da combinação de várias estratégias para melhorar sua posição ao longo 

do tempo”. 
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Outro fator importante na área de administração mercadológica é o Plano de marketing 

que segundo Churchill e Peter (2000, p.19) é “um documento criado por uma organização 

para registrar os resultados e conclusões da análise ambiental e detalhar a estratégia de 

marketing planejada e os resultados pretendidos por ela”. 

A empresa Nei Drogas não possui um plano de marketing e plano de vendas 

sistematizadas. Foi exposto ao gestor à importância do plano de marketing e o plano de 

vendas para a organização, segundo ele seu dia a dia é bem corrido não sobrando tempo às 

vezes para alguns planejamentos. Mas deixou claro que sempre visa oferecer a seus clientes o 

preço sempre acessível e um bom atendimento. Nesse contexto Churchill e Peter (2000) citam 

que:  

 

Para alguns gerentes e proprietários de empresas pequenas, a preparação de um 

plano de marketing pode parecer demasiadamente formal e demorada. Muitas vezes 

eles se encontram tão ocupados com as preocupações do dia-a-dia que não lhes 

sobra tempo para planejamento. Todavia, a falta de um plano de marketing pode 

prejudicar até as melhores operações (CHURCHILL E PETER, 2000, p.101). 

 

Porém o gestor se sente satisfeito com seu estoque, conseguindo sempre atender todas 

as necessidades de seus clientes. Sua meta é ser a melhor farmácia no ramo farmacêutico no 

município de Juara-MT daqui alguns anos e sempre expandir. Destacou que seu atendimento 

ainda tem que melhorar muito e com relação à estrutura da empresa se sente satisfeito, mas, 

pretende sair do aluguel e ter seu prédio próprio. 

Dentro da área de marketing um fator de suma importância é o posicionamento e 

segmentação de mercado. Kotler (2000, p. 321) define posicionamento como “o ato de 

desenvolver a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar destacado na mente dos 

clientes-alvo.” Ou seja, posicionamento de mercado refere a toda a percepção que o cliente-

alvo tem de seu produto. Quanto mais competitivo for o mercado maior será a necessidade de 

posicionar certo o produto, para assim poder atingir seu público-alvo. 

Com relação ao posicionamento a empresa Nei Drogas por se tratar de uma farmácia 

possui diversos concorrentes, porém são poucas que possuem a mesma experiência que a Nei 

Drogas. Por estar a tanto tempo no mercado já possui sua fiel clientela que deposita 

totalmente sua confiança na empresa e nos colaboradores. Tendo em vista que alguns clientes 

vão até a farmácia porque querem ser atendidos pelo Senhor Valdinei, que possui um vasto 

conhecimento nessa área e que atende os clientes com toda a atenção, assim como os demais 

atendentes. 
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A segmentação de mercado consiste basicamente em uma análise e identificação de 

determinado grupo de pessoas com necessidades e preferências semelhantes facilitando assim 

a criação de estratégias de marketing. Kotler (2000, p.278) pontua que “segmento de mercado 

consiste em um grande grupo que é identificado a partir de suas preferências, poder de 

compra, localização geográfica, atitudes de compra e hábitos de compra similares”.  

Através do desenvolvimento do artigo foi possível confirmar o grande número de 

cliente que a organização possui. No decorrer do dia é grande o número de pessoas que vão 

até a farmácia para comprar algum produto, ou fazer pagamento de sua nota através do 

crediário.  

O gestor deixou claro sua grande satisfação com o retorno financeiro que a empresa 

está trazendo, sua lucratividade é bem maior que as notas em atraso. A empresa Nei Drogas 

consegue atrair diversos clientes ao dia por diversos fatores: sua qualidade em atendimento, 

flexibilidade em produtos, preço acessível e sua localização, pois se localiza no centro da 

cidade ao lado de uma agência bancária onde é um ponto estratégico para a empresa.  

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente artigo permitiu conhecer mais fundo sobre a área de administração 

mercadológica com as definições e concepções de diversos autores, ou seja, entender todos os 

fatores que englobam essa área, seus conceitos e como realmente ocorre nas organizações. 

Destacando também que através deste trabalho foi possível atender ao principal objetivo da 

pesquisa que era verificar como ocorre todos os processos da área de marketing em uma 

farmácia em Juara-MT. 

Através do trabalho realizado na empresa Nei drogas, foi possível analisar todo o 

composto da área de marketing. O que mais se destacou durante o estágio foi relacionado à 

inovação de precificação de alguns medicamentos da empresa Nei Drogas, por comprar da 

“Rede Bem Barato” consegue comercializar esses produtos com preços bem acessíveis a 

população. Destacando também a preocupação da empresa quanto ao bom atendimento. 

A partir do trabalho realizado na empresa objeto de estudo, notou-se que é uma 

empresa estável no mercado que possui uma grande e fiel clientela que estão com eles já 

alguns anos, confiando nos serviços prestados há mais de 20 anos no município. A farmácia 

atrai todos os dias novos clientes devido sua qualidade em atendimento, tendo em vista que é 

uma das principais preocupações do gestor é oferecer um atendimento satisfatório aos 

clientes. A forma de precificação é um diferencial de seus concorrentes, possui parceria com a 
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“rede bem barato” em que comprando em maior escala de medicamento consegue preços mais 

baratos podendo repassá-los com um valor mais acessível à população. Um fator de 

importância para farmácia é a sua localização, se localiza no centro da cidade ao lado de um 

Banco acaba se tornando um ponto estratégico para empresa.   

Um fato importante a se destacar sobre a empresa é a sua preocupação em vender 

saúde não apenas medicamento. Uma questão que pode ser melhorada pela empresa seria a 

parte de propaganda e a publicidade, a empresa não investe muito nessa área, pois o gestor 

acredita que a melhor propaganda é aquela que o próprio cliente faz da empresa. Esse tipo de 

propaganda é sim fundamental, porém, sempre é bom a propaganda, pois o cliente as vezes se 

sente atraído por algo que é sempre divulgado e mostrado. 

Esse artigo foi extremamente válido e complementa o processo de aprendizagem, pois 

proporcionou uma compreensão mais ampla de como ocorre os processos de marketing dentro 

de uma organização. Como acadêmica foi possível comparar a fundamentação teórica com as 

atividades observadas pela farmácia Nei Drogas em Juara-MT. 
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