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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo o estudo de hábitos de compra do consumidor 
farmacêutico no Mercado de Patos de Minas. Neste sentido, os autores argumentam 
que, não somente o preço baixo influência na escolha do estabelecimento por parte do 
consumidor mas também em fatores que permeiam o relacionamento e o bom 
tratamento do vendedor com o cliente. 
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1. INTRODUÇÃO  
  
De acordo com Figueiredo, et al  (2002), 
em um mercado competitivo em que se 
desenvolve as transações , todos os setores 
devem e precisam estarem atentos ao 
consumidor e ao que é valorizado por este. 
Um dos desafios mais importantes para os 
gerentes de operações de serviços é a 
prevenção de erros e, caso eles surjam, 
dispor de mecanismos que evitem a 
insatisfação dos clientes. 
O varejo farmacêutico, não é diferente das 
outras organizações em relação a mudança 
de mercado e clientes.  Portanto tem 
apresentado um fenômeno muito similar 
ao ocorrido em outras áreas do comércio 
varejista; enquanto um conjunto de 
estabelecimentos está na vanguarda 
tecnológica, em outro extremo estão 
algumas farmácias que não se preocupam 
com o avanço tecnológico, nem com os 
novos modelos gerenciais. Estas  empresas 
adotam  o modelo de gestão varejista 
tradicional, aonde prevalece para o 

consumidor  muito mais os critérios de 
confiabilidade e relacionamento pessoal.   
Por se  tratar da saúde, este setor,  além de 
vendedor de produtos também é prestador 
de serviços, necessitando assim, manter 
em seu quadro, funcionários qualificados e 
treinados com conhecimentos técnicos 
farmacêuticos e habilidades específicas 
inerentes ao serviço prestado pelas 
farmácias. 
No setor farmacêutico algumas mudanças 
ocorreram, e entre as novidades destaca-se 
a cooperação, empresas trabalhando em 
redes e criando vantagens sobre as 
farmácias tradicionais, em cidades grandes 
principalmente, mas também se inserindo 
nas pequenas cidades. Um estudo realizado 
por Oliveira (2003) identificou quatro 
mudanças ambientais como as mais 
importantes e significativas para as 
decisões estratégicas do setor no período 
de 1994 a 2001 e seriam: o fenômeno da 
ampliação de redes de farmácias e 
drogarias; o início da fabricação e 
comercialização dos medicamentos 
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genéricos; o desenvolvimento das 
cooperativas 
Assim, o presente artigo visa entender o 
comportamento do consumidor das 
farmácias e drogarias; processos de 
compra, hábitos de consumo, fatores de 
escolha, bem como sua percepção e reação 
perante as ações de atração e fidelização 
de clientes adotadas pelo varejo 
farmacêutico no mercado de Patos de 
Minas - MG 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO:  
 
2.1 A EMPRESA ATUAL  
 
 Kotler (2006) afirma que o 
marketing pode ser visto, entre definições 
sociais, como um processo social por meio 
do qual as pessoas e grupos de pessoas 
adquirem aquilo de que necessitam e o que 
desejam com a criação, oferta e livre,  
negociação de produtos e serviços de valor 
com outros, e gerencial como a arte de 
vender produtos.  
Diante da competitividade, inerentes no 
contexto do mercado global, as 
organizações estão focadas não apenas na 
excelência administrativa interna, mas no 
mercado como um todo. As mudanças 
ocorridas e a busca incansável de 
oportunidades que levam ao crescimento 
tornam a aplicação do marketing e suas 
ferramentas, estratégia para a 
sobrevivência e elemento fundamental na 
competitividade das organizações   
A AMA (American Marketing Association) 
define o conceito de marketing como: 
"Marketing é o processo de planejamento e 
execução de conceitos, precificação, 
promoção e distribuição de bens, idéias e 
serviços para criar trocas que satisfaçam 
os objetivos dos indivíduos e das 
empresas". (KOTLER e KELLER, 2006) 
Segundo (PINTAUD, 2002). Na busca de 
uma melhor posição competitiva no 
mercado global, as empresas visionárias 
não desperdiçam mais seu tempo 
ocupando-se apenas em conquistar a 
eficiência operacional. As estratégias bem 
sucedidas demandam informações sobre o 
mercado e suas possíveis mudanças. Essas 
informações auxiliam na detecção de 
oportunidades, na análise de viabilidade de 
novos produtos e no desenvolvimento de 

um adequado composto de marketing 
(VELUDO DE-OLIVEIRA e IKEDA, 2005). 
As empresas farmacêuticas precisam 
direcionar suas estratégias em uma 
orientação voltada ao mercado, já que a 
filosofia de produto e vendas não busquem 
ouvir o cliente. Em se tratando de um 
mercado especifico nota-se as mesmas 
características dos produtos em vários 
estabelecimentos, o medicamento é o 
mesmo em qualquer farmácia, seja ele 
classificado como genérico, marca ou 
similar. O que difere um do outro é a 
prestação de serviços. 
As empresas devem passar de uma 
filosofia situada no produto e na transação 
para uma filosofia voltada ao cliente e ao 
mercado, e essa filosofia implica em que a 
empresa “ouça” o mercado, quando da 
definição do que e como fazer (HUSKES, 
SILVEIRA e TONTINI, 2003). 
   
 E se a idéia de marketing está 
relacionada com a perspectiva de ouvir o 
cliente, então essa escuta deve ser 
realizada de maneira que auxilie 
estudiosos e práticos a ouvi-lo da maneira 
como ele mesmo deseja falar (CARVALHO, 
2002). 
 Criar relacionamentos ou alinhar a 
estratégia de marketing para criar valor 
aos clientes ou melhorar a imagem da 
empresa pode auxiliar no sucesso e alcance 
dos objetivos. Kotler (2000) afirma que, 
uma estratégia de marketing deve seguir 
um plano levando em conta: o mercado–
alvo, posicionamento de linhas de 
produtos, preço, pontos de distribuição, 
força de vendas, serviços ao cliente, 
propaganda, promoção de vendas, 
pesquisa e desenvolvimento e pesquisa de 
marketing. 
 
2.2 COMPORTAMENTO DO 
CONSUMIDOR EM FARMÁCIA 
  
 Serralvo e Ignácio (2005) 
entendem que o estudo do comportamento 
do consumidor constitui-se em um 
universo extremamente abrangente, 
porque trata da relação do indivíduo com o 
ambiente, com infinitas possibilidades de 
interações para cada situação de compra 
vivenciada pelo indivíduo, caracterizando-
se, portanto, como um mundo sem 
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fronteiras 
Para Schiffman e Kanuk (2000), trata-se do 
estudo que engloba o que compram, por 
que compram, quando compram, onde 
compram, com que freqüência compram e 
com que frequência usam o que compram. 
A maioria dos profissionais de marketing 
reconhece que se trata de um processo 
contínuo, e não só daquilo que acontece no 
momento em que um consumidor entrega 
dinheiro ou apresenta seu cartão de 
crédito e, em troca, recebe uma mercadoria 
ou serviço (SOLOMON, 2002). 
 A incapacidade do  consumidor, de 
maneira geral, em analisar diversos 
aspectos da qualidade dos medicamentos, 
sendo necessário um profissional 
especializado para atestá-la. Assim, na 
ausência de certificação pública, 
reconhecida pelos consumidores como 
confiável, a reputação da marca passa a ser 
componente relevante na determinação 
das decisões de compra (LISBOA et. al, 
2001). 
 De acordo com Lisboa et al (2001) , 
pode-se dizer que o consumidor de 
produtos farmacêutico em virtude do 
desconhecimento técnico fica a mercê dos 
profissionais farmacêutico na escola dos 
medicamentos. Entretanto quando não é 
percebido ou detectado confiabilidade nas 
farmácias e drogarias, ele estará 
predisposto à divulgação realizada por 
meio da publicidade dos laboratórios para 
reforço da marca.   
Ainda o referido autor, ressalta que o 
processo de decisão de escolha de um 
eventual medicamento é feito em diversos 
casos por um agente distinto de quem o 
consome, podendo resultar em uma 
insatisfação do consumidor.  O paciente 
deseja maximizar sua utilidade esperada, 
levando em consideração não apenas os 
possíveis efeitos terapêuticos do 
medicamento, mas também os gastos 
necessários, considerando o preço mais 
acessível a suas possibilidades.  
As farmácias inseridas em um mercado 
altamente competitivo, e com um mix de 
produtos variados, necessitam de 
estratégias de sobrevivência e muitas 
vezes buscam repassar medicamentos que 
tragam lucratividade para empresa, 
tornando-se infiéis a marca. Essa realidade 
proporciona benefícios  para o cliente 

como para organização, pois sabe-se que 
todo medicamento comercializado, por lei 
precisa obter registros em órgãos 
controladores como a Agência Nacional de 
vigilância Sanitária que tem um processo 
de controle de qualidade.  
 
A entrega de qualidade superior aos 
clientes tem sido considerada por muitos 
como um aspecto essencial para o bom 
desempenho organizacional, influenciando 
olucro e demais resultados financeiros das 
empresas e justificando os diversos 
esforços destinados ao seu estudo 
(BAPTISTA e MAZZON, 2006, p. 02).  
 
Solomon (2002) afirma que o 
comportamento do consumidor envolve 
muitos atores diferentes, visto que o 
comprador e o usuário de um produto 
podem não ser a mesma pessoa e que uma 
pessoa pode também agir como 
influenciador durante o processo de 
compra, com recomendações e opiniões 
Os consumidores farmacêuticos, devido o 
desconhecimento aderem as indicações 
passadas pelos profissionais 
farmacêuticos, adequando a realidade 
financeira individual. 
Outro processo que interfere na percepção 
do consumidor é a indicação médica, 
acabando por influenciar a decisão de 
compra do consumidor.  
 
2.2.1 Estrutura de valor para o cliente 
 
Churchill Jr. (2005) acrescenta, no mesmo 
sentido,  além dos aspectos intangíveis e 
individualizados, é difícil mensurar a 
qualidade dos serviços prestados, pois um 
mesmo serviço  pode desagradar um 
cliente pode ser satisfatório a outro. As 
pessoas são partes fundamentais no ramo 
da prestação dos serviços, porque 
precisam estar bem treinadas e ter a 
sensibilidade de saber agradar ao cliente, o 
que só é possível, relata o autor, quando se 
consegue pessoas comprometidas e que 
gostem de lidar com outras pessoas.  
As expectativas do cliente são formadas 
com base em alguns fatores: as 
necessidades e desejos do cliente; a 
experiência passada do próprio cliente; a 
comunicação boca a boca, a comunicação 
externa (incluindo a propaganda da 
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própria organização) e o preço.  
Conhecer o que o cliente espera é 
possivelmente o mais importante passo na 
prestação de um serviço de qualidade. 
Estar errado acerca do que os clientes 
querem pode significar a perda de um 
negócio com o cliente, significando o 
desperdício de dinheiro, de tempo e de 
outros recursos com coisas que não são 
relevantes para o consumidor. “Estar 
errado pode significar a não- sobrevivência 
em um mercado de violenta concorrência.” 
(ZEITHAML e BITNER; 2003  p. 66 e 67) 
“Necessidades e desejos influenciam a 
expectativa do cliente, pois ele , ao 
procurar o prestador de serviço, espera 
,antes de qualquer coisa, que sua 
necessidade seja satisfeita ou que seu 
desejo seja atendido.” (CORRÊA ; CAON 
2002, p.94) 
O serviço está ligado à satisfação do 
cliente, que é uma avaliação feita pelo 
cliente com respeito a um produto ou 
serviço contemplando ou não as 
necessidades e expectativas do próprio 
cliente. A falha em ir ao encontro das 
necessidades e expectativas dos clientes é 
pressuposta como causadora da 
insatisfação com o produto ou serviço. 
Satisfação é a resposta ao atendimento do 
consumidor. Trata-se da avaliação de uma 
característica de um produto ou serviço, ou 
o próprio produto ou serviço, indicando 
que com eles se atinge um determinado 
nível de prazer proporcionado pelo seu 
consumo. (ZEITHAML; BITNER 2003). 
O cliente deve ser tratado com respeito e 
atenção, a satisfação do cliente deve ser 
um processo contínuo e o mercado deve 
disponibilizar seus serviços ou produtos 
com um critério de criatividade e 
qualidade. São os aspectos positivos que 
atraem o cliente de forma rápida e eficaz. 
 Alguns itens importantes a serem 
considerados a respeito do atendimento ou 
contato com cliente, de acordo com Bee 
(2000, p. 14) são: 
 
- Clientes satisfeitos provocam menos 
estresse.   
- Clientes satisfeitos tomam menos o nosso  
tempo. Lidar com queixas e problemas 
pode consumir muito tempo e eles sempre 
surgem quando você está mais ocupado  
- Clientes satisfeitos falam de sua 

satisfação a outras pessoas, o que amplia a 
boa reputação da organização. 
- Clientes satisfeitos trazem satisfação ao 
trabalho e podem ajudar a motivar você e 
sua equipe.  
- Clientes são seres humanos: é natural 
querer proporcionar um atendimento 
atencioso, prestativo ao cliente. 
 
Nesse contexto, destaca-se a importância 
de se conhecer o cliente, mantendo-o 
satisfeito com a empresa, a fim de fazer 
que ele crie compre, crie laços afetivos, 
para aos poucos, fidelizá-lo. 
 
O desenvolvimento de mercados 
consumidores sempre se baseou nos 
hábitos de consumo de indivíduos, grupos 
e populações, salientando a busca 
constante do marketing em evidenciar 
tendências, baseado em aspectos 
relacionados ao desenvolvimento e bases 
“culturais” de determinados grupos de 
indivíduos (VILAS BOAS et al., 2006, p.20). 
 
O processo de compra, por parte dos 
consumidores, não é simples; o 
consumidor antes e durante o processo de 
compra, assim como durante o consumo, 
avalia o tipo e o nível de percepção do risco 
(s), ou seja, o risco de não obter os 
benefícios esperados e no nível desejado, 
ou pior, deparando-se com consequências 
desagradáveis ou indesejáveis ( Bitner e 
Zeithaml, 2003 ) 
Clientes podem não só abster-se da 
compra quando o preço é demasiado 
elevado, mas também quando a qualidade 
torna-se suspeita (reforçando assim a 
percepção do risco - outro sacrifício) ou 
quando o preço é demasiado baixo 
(KOTLER, KELLER2006). Os consumidores 
têm de acreditar antes da compra ou 
utilização do serviço que o produto ou 
serviço vai lhes proporcionar benefícios ou 
valor. (SPRENG, et al., 1993). 
 
2.3.  VAREJO FARMACEUTICO 
 
Para Kotler (2000, p. 540), “o varejo inclui 
todas as atividades envolvidas na venda de 
bens e serviços diretamente aos 
consumidores finais para uso pessoal e não 
comercial”. 
As atividades do varejo se tornam 
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primordiais no estudo de marketing, aonde 
se verifica desde comportamento do 
consumidor a  formas de comunicação 
propiciando uma gestão estratégia de 
liderança.  
O setor farmacêutico é composto pelas 
indústrias farmoquímicas – produtoras dos 
princípios ativos, pela rede de 
distribuição/operadores logísticos que 
distribuem os medicamentos junto às 
farmácias e drogarias e pelo consumidor 
final (MOORI et. al. 2005).  
De acordo com Oliveira e Oliveira (2005), 
poucos setores no Brasil têm passado por 
tamanha transformação quanto o varejo 
farmacêutico. Os pontos de venda simples 
e pouco planejados cederam lugar a lojas 
maiores e atrativas, totalmente 
automatizadas, que oferecem uma grande 
variedade de produtos e serviços para um 
cliente cada vez mais exigente. 
 
3. METODOLOGIA  
 
Para o alcance dos objetivos propostos, 
realizou-se uma pesquisa de campo , sendo 
que a coleta de dados primários teve como 
referência  a população de Patos de Minas 
– MG. 
A pesquisa de campo, de acordo com 
Vergara (1997, p. 45-46), “é investigação 
empírica realizada no local onde ocorreu 
um fenômeno ou que dispõe de elementos 
para explicá-los. Pode incluir entrevistas, 
questionários, testes e observação de 
participante ou não”.  
Para atingir o objetivo proposto na 
pesquisa de mercado, foi utilizado o 
método survey. Survey ,  é um 
procedimento para coleta de dados 
primários a partir dos indivíduos. HAIR et 
al( 2003).  “A pesquisa aplicada foi de 
caráter descritiva transversal única. As 
pesquisas descritivas são caracterizadas 
por possuírem objetivos bem definidos, 
procedimentos formais, serem 
estruturadas e dirigidas para a solução de 
problema ou avaliação de alternativas de 
cursos”. MATTAR (1996 p.  23) “.   
E tomou a forma de transversal única pois, 
os dados foram coletados em um único 
ponto no tempo e sintetizados 
estatisticamente. HAIR et al, 2005)   
Utilizou-se a técnica de amostragem não 
probabilística intencional, devido as 

características da população em estudo 
 Amostra não probabilística 
definida por Salvatore et al (2010 p. 99)) : 
“É aquela que não existe uma 
probabilidade diferente de zero de uma 
variável considerada não pertencer a 
amostra”. 
Esta amostra toma caráter de intencional, 
segundo o referido autor acima,  a medida 
que são selecionados os respondentes que 
atendem a critérios visuais ou subjetivos 
do pesquisador. Esses critérios são 
previamente estabelecidos no projeto de 
pesquisa e sofrem alterações por ações de 
subjetividade do pesquisador de campo 
que identifica tais características mediante 
suas impressões pessoais.    
O universo da pesquisa compreende os 
habitantes de Patos de Minas, tendo como 
amostra 800 entrevistados. O processo de 
aplicação do questionário foi realizado por 
empresa especializada, com conhecimento 
específicos no assunto no período de 
março de 2017 .  
A análise dos resultados constou-se de 
estatísticas descritiva, sendo utilizado o 
software estatístico SPSS 12.0. 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
De acordo com os entrevistados foram 
apontados em relação método de compra 
dos consumidores  de farmácia e drogarias 
no mercado de Patos de Minas, que: 
37,77% vão até a farmácia ou ligam 
solicitando o produto, 36,29% vai ate a 
farmácia, 25,94% ligam solicitando a 
entrega. Conforme dados apontados acima, 
em relação aos métodos de compra dos 
entrevistados, utilizam os dois processos 
apresentados, vão a farmácia e ou 
telefonam. Aos motivos que os levam a 
escolherem a farmácia, detectou-se que 
41,2% preço mais acessível; 26,8% 
atendimento; 26,3% localização; 15,8% 
formas de pagamento; 13,8% conhecem 
dono/vendedor, 11,5% entrega a 
domicilio; 5,1% credibilidade; 4,4% outros.  
O preço foi considerado fator 
condicionante em relação a escolha da 
farmácia.  
 A variável “importância” na escolha 
da farmácia apresentada pelos 
respondentes corresponde a  44,05% 
preço, 26,93% atendimento; 26,11% 
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localização; 17,47%  formas de pagamento; 
13,27% conhecimento do dono/vendedor; 
12,69% entrega a domicilio; 4,84%  outros, 
4,60% tem credibilidade no mercado. O 
que se observa em relação à variável 
importância na escolha,  esta respalda os 
motivos que levam a escolha da farmácia, 
tendo em vista que os dados apontados são 
similares, corroborando na importância de 
preço como preferência de farmácia.  
No tocante a variável “forma de 
pagamento” adotadas nas compras de 
medicamentos, apontou-se que:  53,1% a 
vista, 28,8% a prazo, 9,5% convênio, 4,5% 
cartão de crédito, 2,9% cheque, 0,3% 
cartão de débito. Percebe-se que o 
consumidor de farmácia a compra a vista é 
o método mais usado, entretanto essa 
variável equipara com as outras formas de 
pagamentos, tendo em vista outras  as 
variáveis analisadas: prazo; convenio; 
cartão e cheque caracterizam-se por 
vendas a prazo. 
 Os dados apresentados em relação 
à variável  de “quem faz a compra dos 
medicamentos”, apontaram que:  esposa 
51,3% ; marido 25,9%; filho 11,6  e outros 
9,5%, netos(as) 1,0% e nora e genro 0,6%. 
Frente as dados descritos mostra-se que a 
mulher é ponto forte para comunicação em 
relação a divulgação, pois é responsável 
pela escolha e compra dos produtos 
comercializados. A partir daí justifica-se as 
farmácias e drogarias investirem pesado 
na comercialização de produtos 
complementares para esse publico. 
Na freqüência com que a família compra 
medicamentos: foi detectado que  56% dos 
entrevistados compram uma vez por mês, 
18,5% de um a cada quinze dias, 14,6% 
menos de uma vez por mês, 8,0% uma vez 
por semana e 2,5% mais de uma vez por 
semana. Diante do resultado dessa 
variável, percebe-se que os consumidores 
não têm o hábito de estar freqüentando os 
estabelecimentos farmacêuticos 
constantemente. Entretanto é justificável 
por se tratar de produtos relacionados à 
saúde, e a compra só é efetuada diante de 
situações especificas. 
Na variável de hábitos de adquirir 
medicamentos genéricos foi detectado que:  
81,9% adquirem medicamentos e 18,1% 
não adquirirem medicamentos. Dentro do 
percentual que adquirem medicamentos 

genéricos, 100% apontaram como motivo 
o preço, reforçando a importância do 
quesito preço na comercialização dos 
produtos. 
Os motivos que levam os entrevistados a 
não adquirirem medicamentos genéricos 
são: 23,5 % não confiam;  22,5% falta de 
variedade; 19,6% baixa eficiência, 15,7% 
não precisa, 11,8% não acredita no efeito, 
3,9% falta de divulgação e 2,9  por ser 
manipulado, quer dizer por 
desconhecimento. Reforça-se  a idéia de 
maior necessidade por parte do governo 
na conscientização dos atributos em 
relação a benefícios desta categoria de 
produto, para  o consumidor geral. 
Em relação aos produtos procurados em 
estabelecimentos farmacêuticos, fora 
medicamentos, foram detectados que: 
40,5% produtos para cabelo, 38,4% 
nenhum, 25,3% higiene e beleza, 10,5% 
para bebes, 7,0% contraceptivos, 4,5% 
produtos de banheiro em geral, 2,3% 
alimentos nutritivos. De acordo com o 
apresentado, confirma-se que o publico 
feminino é responsável pela maior parte 
do consumo de produtos comercializados 
em farmácia e drogarias. 
As  formas de divulgações apontadas pelos 
entrevistados como meios de informação 
são:  41% programas de televisivos, 25,9% 
panfletos e folhetos, 18,8 emissoras de 
rádio, 6, 7% carro de som, 4,8% jornal, 
1,5% revista e 1,3% outdoors. Pode-se 
destacar que na divulgação de televisão, o 
investimento pode-se tornar oneroso, 
podendo aumentar os custos em 
contrapartida influenciando no quesito 
preço, apontado com uma das variáveis 
relevantes na pesquisa aplicada.  
Ao serem questionados em relação aos 
atributos mais importantes  aos 
estabelecimentos farmacêuticos foram 
apontados: 46,95% preço acessível, 
16,31%; proximidade de casa; 12,19%  
condições de pagamento, 9,6 atendimento, 
3,62% descontos  e promoções; 3,29% 
serviço de entrega; 3,13% variedade de 
medicamentos; 2,47% oferecer ligação 
gratuita; 2,31% formas de pagamentos; 
0,33% farmácia reconhecida, 0,33% 
localização.  Sendo considerado como 
atributo mais relevante o preço, 
reafirmando o planejamento das 
organizações e a importância de estar 
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traçando estratégias em parceria com a 
cadeia produtiva para suprir este quesito.  
  
5- CONCLUSÃO 
  
 Os resultados obtidos através das 
analises realizadas demonstram que os 
consumidores de farmácia e drogarias  do 
município de Patos e Minas, apresentam 
como fator de escolha e  decisão a variável 
preço aliada a atendimento com maior 
relevância. Estando esses aptos a 
reconhecerem serviços prestados, 
entretanto não há fidelização se o produto 
comercializado for medicamento. 
 Avalia-se que as organizações do 
varejo farmacêutico devem adotar 
estratégias organizacionais em relação à 
cadeia que esta inserida, com o objetivo 
central de acompanhar o mercado. 
Percebe-se que serviços prestados como 
entrega a domicilio e qualidade no 
atendimento, tornou-se obrigatório e não 
diferencial de mercado.  
 Para o mercado alvo em estudo, a 
forma de pagamento nas compras a vista  
foi apontada  ser a mais freqüente 
mostrando, haver ainda uma cultura  em 
relação às compras a prazo que somadas 
equivale cerca de 46,9% da adesão dos 
entrevistados. Convênios com empresas e 
o sistema de benéficos a clientes especiais 
adotados, contribuem para formas de 
pagamentos e tornam-se um diferencial em 
relação à concorrência. 
  É importante destacar o papel do 
segmento feminino, conforme dados 
obtidos na pesquisa em questão, este 
assume papel decisório de compra. 
Podendo ser adotada estratégia de 
desenvolvimento de mercado especifica  
por meios de produtos ligados a beleza, 
tendo em vista ser este os produtos 
determinantes nas compras fora 
medicamento, passando  vir a ser uma 
oportunidade de negócios.  O canal de 
informação apontados na pesquisa como 
mais adequada ao mercado, foi à mídia 
televisiva. Diante dessas informações 
sugerem-se estratégias de programas 
televisivos locais destinados ao publico 
feminino, no processo de comunicação.  
 Em relação aos medicamentos 
genéricos, observa-se a aderência pela 
opção do produto, ainda há de  se levar em 

consideração o fato de que o mix em 
relação a estes, são menores por se 
encontrar em estágio de desenvolvimento. 
Reafirmando, com a totalidade dos 
entrevistados,  na variável “motivo da 
escolha”,   a importância do preço em 
relação ao produto na  decisão de compra.  
Na identificação dos atributos relevantes 
ao consumidor fica evidenciado o fator 
preço, em primeiro lugar, seguido de 
condições de pagamento. Diante de tal 
resultado, conclui-se que  a variável “ 
preço”  como fator predominante na 
percepção dos consumidores  em relação 
ao processo de compra em farmácias e 
drogarias de Patos de Minas.  
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