RD investe em multicanalidade e apresenta ao cliente o ‘Compre e
Retire’
Serviço disponível nos sites da empresa permite que o consumidor adquira o
produto e o retire na loja mais próxima em até uma hora

A RD, maior rede de drogarias do Brasil e da América Latina, formada por Droga
Raia e Drogasil, presentes em 97% do mercado farmacêutico brasileiro, lança mais
uma experiência de compra rápida e fácil, o “Compre e Retire”. Agora, os clientes
podem

adquirir

seus

produtos

pelos

sites

www.drogaraia.com.br

e

www.drogasil.com.br, e retirá-los na loja mais próxima, em no máximo uma hora.

O serviço já está disponível nas mais de 1.700 unidades da empresa, em 22
Estados, dado que garante à RD a maior operação logística desse tipo no País.
“Acreditamos que o comércio eletrônico complementa a loja física, em vez de
substituí-la, e o ‘Compre e Retire’ é exemplo disso, combinando as facilidades do
online com a conveniência das lojas”, argumenta o diretor de Multicanal, Diego
Kilian. “Nenhum outro varejista tem um serviço dessa dimensão no Brasil”. O
consumidor pode adquirir no site e buscar quase imediatamente em um endereço
perto de sua localidade, sem ter de esperar um ou mais dias pela entrega em casa e
sem taxa adicional.

Com essa novidade, a RD reforça sua estratégia em multicanais, que já está
enraizada em suas operações comerciais. A rede foi a primeira do mercado a
disponibilizar a troca de produtos comprados pela internet em suas lojas. Além
disso, foi pioneira ao oferecer o aplicativo para aquisição e reserva de produtos nas
unidades da Droga Raia, a conceder desconto dos programas de laboratórios pelos
e-commerces, e ainda o cupom dos programas de fidelidade (Sua Droga Raia e
Drogasil & Você) pela internet, com suas vantagens diárias.
“Temos a preocupação em oferecer mais opções de interação em nossos canais de
venda para atender às necessidades do consumidor”, ressalta Kilian. “Com várias

plataformas, reafirmamos o compromisso de colocar o cliente no centro da decisão,
tendo assim a possibilidade de comprar do modo que for mais conveniente, e
sempre sendo muito bem atendido.”

Para mais informações sobre esse novo serviço da RD, basta acessar os sites
https://www.drogaraia.com.br/compre-retire e www.drogasil.com.br/compre-retire.
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 193 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 1.700 drogarias em 22 Estados, que representam
cerca de 97% 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.
Sobre a Droga Raia – Fundada em Araraquara, interior de São Paulo, em 1905, a Droga Raia é uma
das bandeiras da RD. Com mais de 780 lojas, atua nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.
www.drogaraia.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 900 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, Tocantins, Ceará, Maranhão,
Piauí, Pará e Rio Grande do Norte. www.drogasil.com.br
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