Pará é o novo Estado de atuação da Drogasil
Inauguração de unidade em Belém, no dia 11 de Junho, marca a expansão da rede
pelo Norte, após conquista de 100% de presença no Nordeste

A Drogasil, rede que faz parte da RD, maior empresa do varejo farmacêutico do
Brasil e da América Latina, inaugura sua primeira unidade em Belém, no Pará. A
nova loja representa a expansão pelo Norte do País, por meio do ingresso e
fortalecimento de suas operações em mercados relevantes.

Com inauguração programada para o dia 11 de Junho, a nova loja oferece aos
clientes um padrão único de atendimento, característico da rede. Além disso, os
paraenses terão uma experiência de compra diferenciada, com programa de
fidelidade e acesso a mais de 14 mil itens. Além disso, a Drogasil é a única no País
a vender medicamentos especiais para doenças graves e raras como câncer,
hepatite C e infertilidade. As lojas são amplas, modernas, têm colaboradores
treinados e preparados para esclarecer dúvidas e proporcionar apoio qualificado aos
clientes, contam com farmacêutico durante todo o horário de funcionamento e
também pelo telefone 3004-8007 e e-mail farmaceutico@drogasil.com.br .
“Chegamos ao Norte em 2016, pelo Tocantins, e nossos resultados foram muito
positivos. Já temos quatro lojas no Estado e, seguindo a estratégia de expansão,
decidimos partir para o Pará com a certeza de que a aceitação dos paraenses será
enorme, pois a Drogasil oferece cuidados à saúde e ao bem-estar de nossos
clientes em todos os momentos de sua vida”, afirma Marcilio Pousada, presidente da
RD.

Para a primeira operação foram contratados 10 profissionais, que vão atuar como
balconistas, atendentes e farmacêuticos. Todos são locais e a contratação foi feita
em parceria com a Prefeitura Municipal de Belém, por intermédio do Portal do
Trabalhador, vinculado à Secretaria Municipal de Economia (Secon). “Agora, nosso
próximo passo é continuar avançando pelos 22 Estados em que já estamos

presentes e encerrarmos o ano de 2018 com mais 240 novas lojas”, reforça
Pousada.

A primeira Drogasil de Belém está localizada na Travessa Humaitá, 1073, no bairro
Pedreira. Funcionará de segunda a domingo, das 7 às 23 h. Para mais informações
sobre a rede e a compra de produtos pela internet, acesse www.drogasil.com.br.
Sobre a Drogasil – Criada em 1935, a partir da fusão de duas pequenas redes de farmácias
(Drogaria Bráulio e Drogaria Brasil), a Drogasil é uma das bandeiras da RD. Com mais de 865 lojas,
atua nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte,
Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará. www.drogasil.com.br
Sobre a Companhia – A RD – Gente, Saúde e Bem-estar foi formada em 2011 a partir da fusão
entre a Droga Raia e a Drogasil, que combinam 192 anos de história no varejo farmacêutico
brasileiro. Com o propósito de “Cuidar de perto da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os
momentos da vida”, a empresa possui mais de 1.650 drogarias em 22 Estados, que representam
cerca de 94% do mercado farmacêutico brasileiro. A RD inaugurou em 2017 um total de 210 filiais e
espera abrir outras 240 em 2018. A empresa apresentou uma receita bruta de R$ 13,9 bilhões e um
EBITDA de R$ 1,130 milhões nos últimos 12 meses encerrados em dezembro de 2017.
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