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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo geral analisar o setor e-commerce de uma 

rede de farmácias durante a pandemia na percepção de um gestor e seus consumidores. O 

referencial teórico, aborda, inicialmente, os conceitos sobre e-commerce e sua história, 

inovações no setor farmacêutico varejista, além de destacar as principais ações do setor 

farmacêutico na pandemia. Para a obtenção dos dados, foram aplicados 100 questionários com 

consumidores de uma rede de farmácias e uma entrevista semiestruturada com o gestor geral 

de e-commerce da mesma rede. As análises realizadas deixaram perceptíveis que as inovações 

no setor farmacêutico foram significativas, principalmente em relação a plataforma, melhorias 

no site, implantação nas novas formas de pagamento. Notou-se ainda que o gestor aposta 

bastante que a tecnologia irá ajudar o setor tanto na parte de P&D e também de e-commerce. 

Por fim, espera-se que essas ações possam auxiliar os gestores do setor farmacêutico a 

continuarem investindo e apostando no setor de e-commerce. 
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1 INTRODUÇÃO 

Devido à expansão da globalização, as divulgações das informações têm ganhado uma 

proporção bastante intensa e em uma velocidade mais rápida. Com isso, há uma necessidade 

das pessoas e empresas se tornarem cada vez mais digitais, pois, assim, conseguem alcançar 

um maior e melhor resultado de divulgação (MAGALDI; NETO, 2018). 

Desde o surgimento da internet, a população vem se adaptando e apresentando 

modificações ao longo dos anos. Devido a esse fenômeno, houve uma abertura para que novos 



  

 

mercados e oportunidades surgissem, tendo um bom destaque para o e-commerce, que para 

Ryan (2017) tem forma de conceito compra de produtos e/ou serviços através do uso das 

tecnologias e canais digitais.  

Para Lukowski (2017), com o avanço da tecnologia nos últimos anos, o e-commerce 

vem crescendo e atingindo cada vez mais adeptos na sociedade e contribuindo para novos 

hábitos na forma de consumir nos ambientes virtuais. Em um plano de marketing, o ambiente 

micro e macro têm destaque de modo que as organizações devem considerar, tornando 

fundamental para as estratégias de marketing das empresas (SILVA, 2016). 

Com o estudo dos casos “Novos Hábitos Digitais em Tempos da Covid-19” e “Era da 

Experiência – Relações com COVID-19”, efetuado pela Sociedade Brasileira de Varejo e 

Consumo (SBVC, 2020), a pandemia do coronavírus causou uma aceleração na transformação 

digital das empresas, fazendo com que seus negócios passassem por mudanças de 

comportamento trazidas em circunstância da COVID-19 e adaptações para se manter no 

mercado, mostrando que tais mudanças fizessem com que os consumidores estivessem mais 

satisfeitos com as experiências de compra online do que física, e que o aumento das compras 

pela internet e a redução das idas aos pontos de venda tem causado uma migração de consumo 

para meios digitais, gerando oportunidades e transformações de longo prazo nas estratégias da 

empresa (SBVC - SOCIEDADE BRASILEIRA DE VAREJO E CONSUMO, 2020). 

A tratativa do tema em questão é impulsionada pelos impactos da pandemia da COVID-

19 na sociedade, consequentemente nas empresas, fazendo com que as mesmas focassem em 

estratégias relacionadas e direcionadas para o e-commerce como meio de suprir essa ausência 

no físico, mantendo o alcance e aumentando seu público já que houve uma redução na 

circulação de pessoas. 

Um fator relevante para a escolha do tema se tomou pelo fato do autor já atuar na área 

de e-commerce de uma grande empresa farmacêutica e ter como hipótese que é um segmento 

que está com uma crescente e demanda muito grande e que foi impulsionada ainda mais devido 

a pandemia da COVID-19. 

Diante disso, surge como problemática de pesquisa: Quais as inovações implantadas no 

e-commerce em uma rede de farmácias durante o período de pandemia?  

Tem-se como objetivo geral: analisar o setor e-commerce de uma rede de farmácias 

durante a pandemia na percepção de um gestor e seus consumidores. Tendo como objetivos 



  

 

específicos: i) destacar as principais ações desenvolvidas para o e-commerce de uma rede de 

farmácias no período da pandemia; ii) listar as principais influências para compras online; iii) 

identificar se houve mudança de consumo dos clientes para o e-commerce devido à pandemia.  

A metodologia utilizada para a construção desse artigo aconteceu através da aplicação 

de um questionário no Google Forms com 100 clientes que utilizam uma plataforma e-

commerce do setor farmacêutico e uma entrevista semiestruturada com gestor atuante na área, 

através do Google Meet, o questionário foi aplicado nos meses de abril e maio de 2021 e a 

entrevista aconteceu no mês de maio de 2021. 

O trabalho está estruturado em cinco seções. A primeira seção refere-se à introdução, 

onde o tema em estudo foi contextualizado apresentando o conceito geral das oportunidades e 

desafios do e-commerce das empresas em decorrência do impacto da pandemia da COVID-19. 

A segunda seção, consiste no referencial teórico formado através de estudo de casos e artigos 

sobre a história do marketing digital e seu impacto nas empresas, especialmente no e-commerce 

do setor farmacêutico. A terceira seção traz a metodologia, em que para a construção desse 

artigo foi utilizada uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo com o objetivo de procurar 

investigar a história do e-commerce, com o seu crescimento na pandemia e as principais 

inovações do setor farmacêutico para atender o mercado. A quarta seção são as discussões, 

análise de resultados. E, por fim, a quinta seção traz as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Quanto à estrutura do referencial teórico, este artigo apresenta cinco seções.  A 

primeira é a busca pela contextualização do marketing digital. A segunda, refere-se a descrição 

da história do e-commerce. A terceira, aumento do e-commerce na pandemia. A quarta, tipos 

de inovações no setor farmacêutico. E, por fim, uma contextualização do e-commerce no setor 

farmacêutico.  

 

2.1 Marketing Digital 

O marketing digital tem como definição desenvolver um conjunto de ações e estratégias 

de marketing aplicadas e adaptadas para comunicação e executadas por uma empresa com o 

objetivo de atrair mais clientes em potencial da internet, criando um relacionamento mais 

próximo, de comunicação e agregando valor no mercado. Também através da definição de 



  

 

perspectiva do marketing digital de atração e retenção de clientes por meio dos canais digitais 

interligados com o online (MOGOS, 2015). 

Atualmente, a utilização das estratégias de marketing digital é extremamente essencial 

no alcance do sucesso virtual de uma empresa, sendo possível perceber que grande parte da 

população possui acesso e facilidade para a utilização da internet. Cada vez mais, o marketing 

digital atrai oportunidades, gera relacionamentos e fortalece a marca, fazendo com que as 

empresas entendam a importância do marketing digital para geração dos seus resultados nos 

negócios (ADAMS, 2019). 

Devido às mudanças da transformação digital no marketing, os impactos acontecem nas 

mais diversas frentes de se observar nas empresas e concorrentes. Entende-se que a rapidez 

nessa transformação, no engajamento e no incremento de tecnologia, garantirá mais 

oportunidades junto aos clientes e, consequentemente, gerará mais conversão de pedidos 

(VIEIRA, 2011). 

A grande mudança impactada pela transformação digital no marketing é a variedade de 

opções que a empresa tem para formular soluções e poder se relacionar com seu cliente 

potencial ou convertido. As novas plataformas e as redes sociais facilitaram e impulsionaram a 

comunicação entre as empresas e seus clientes, fazendo com que os consumidores esperem cada 

vez mais por essa interação, na expectativa que as empresas/marcas prestem mais atenção nos 

consumidores, nas suas dores e necessidades (UNO, 2016). 

O e-commerce no Brasil, vem atingindo um crescimento muito significativo e a 

expectativa é que em 2021 cresça ainda mais, fazendo com que empresas que não se adaptarem 

a essa nova modalidade de negócios fiquem para trás e apresentando cada vez menos vantagem 

competitiva. É inegável que o marketing digital tenha agregado ainda mais valor e conteúdo 

fazendo com que as vendas pela internet tenham tomado uma proporção gigantesca, impactada 

também por esse momento de pandemia em que o mundo está vivenciando (ÁVILA, 2020). 

Para Las Casas (2015), a implantação do marketing digital permite que as empresas 

possuam os seguintes benefícios: velocidade, conforto, baixo custo, informação, 

relacionamento mais próximo com o consumidor, bem como, a obtenção de dados dos clientes. 

Por fim, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017), enfatizam que o marketing digital não 

surgiu para substituir o tradicional, mas para que possam coexisti em situações intercaladas 

entre o caminho de compra do consumidor. 



  

 

2.2 História do E-commerce 

No início dos anos 90, o Brasil deu início ao seu desenvolvimento tecnológico da 

internet. Esse desenvolvimento foi acontecendo de acordo com o avanço dos serviços exercidos 

pela operadora de telefonia, juntamente com a agregação crescente dos computadores entre a 

população brasileira. O avanço da tecnologia facilitando o acesso através de computadores 

portáteis, smartphones e o fácil acesso a uma cobertura de rede de internet sem fio ajudaram no 

crescimento dos números (KOTLER, KELLER, 2010). 

O e-commerce é um site de vendas online gerado em especial para clientes que não 

possuem tempo de ir à loja física ou que querem a comodidade de receber o produto em casa 

(SOLOMON, 2011). Mas para que torne seu funcionamento de forma eficiente, gerando 

retornos positivos, se faz necessário contar com estratégias de marketing digital para alavancar 

o e-commerce. 

Durante algumas décadas, a única ou principal opção para comprar um produto 

acontecia se tivesse que ir pessoalmente acompanhado da sua forma de pagamento, tais como: 

cartão de crédito, débito, dinheiro, cheque. Com as grandes mudanças que as empresas vêm 

mostrando no mundo, a comunicação e a tecnologia passam a ser os recursos mais utilizados 

para melhorar o desempenho no meio comercial.  

Ainda, é necessário destacar que a tecnologia tem como objetivo estreitar a relação entre 

empresa e cliente, se fazendo mostrar como empresa e poder conhecer melhor seus clientes. 

Com isso, Albertin e Moura (2012), destacam que com o surgimento do ambiente digital, 

começou o desenvolvimento de negócios na área digital e comércio eletrônico. 

Devido à facilidade que a sociedade possui de acesso à internet, o setor de e-commerce 

apresentou um grande crescimento. Além da facilidade de acesso, a pandemia também foi uma 

das responsáveis para que as empresas crescessem nesse setor (CARVALHO, 2013). 

Em 2019, a cada quatro brasileiros, três possuem acesso à internet, o que equivale a 134 

milhões de pessoas, 74% da população (CGI.br, 2019)1. Quando uma pessoa tem internet 

disponível em casa, no trabalho, escola ou em lan house, é considerado acesso à internet. 

Segundo pesquisa, o desempenho do e-commerce será impulsionado pela pandemia e as vendas 

                                                             
1 https://www.cgi.br/noticia/releases/tres-em-cada-quatro-brasileiros-ja-utilizam-a-internet-aponta-pesquisa-tic-
domicilios-2019/ 



  

 

online devem crescer 26% e atingir um faturamento de 110 bilhões (EBIT, 2020)2. De acordo 

com Dias (2020), diretor executivo do Movimento Compre&Confie, os comportamentos dos 

consumidores mudaram e passaram a comprar online, gostando da experiência: 

 

Os consumidores deverão ficar cada vez mais engajados nas compras à distância e 

movimentar de forma significativa o consumo de categorias relacionadas às 

necessidades básicas do dia a dia e ao esforço de prevenção da Covid-19. (DIAS, 2020) 

 

Apesar da inconstância da economia no Brasil, o e-commerce brasileiro cresceu cerca 

de 56,8% em 2020, faturando uma média de R$ 41,92 bilhões em relação a 2019 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO, 2020)3.   

 

2.3 Aumento do E-commerce na Pandemia 

A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-Cov-2, 

de elevada transmissibilidade e de distribuição global, potencialmente grave. Os coronavírus 

são de uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais4. A 

pandemia tem mudado nos últimos anos o cenário social trazendo impactos de várias ordens à 

vida das pessoas: como a desigualdade social, acessos a serviços de saúde, à informação e aos 

cuidados (MACHADO, 2020)5. 

Devido à pandemia do novo Coronavírus, os governos federal, estadual e municipal 

tiveram que tomar algumas medidas para conter a disseminação do vírus entre a população. 

Entre as ordens feitas, houve a determinação do fechamento de alguns estabelecimentos. 

A pandemia, de fato, fez o e-commerce dar uma crescida de 26% no ano de 2021, 

alcançando um faturamento de R$ 110 bilhões, fazendo com que um novo hábito de consumo 

surgisse entre as pessoas, pois, mesmo sem funcionamento das lojas físicas, o e-commerce 

continua funcionando normalmente. Para Donthu e Gustafsson (2020), algumas empresas e 

consumidores finais, passaram a mudar o seu padrão de consumo e jeito de fazer negócio, 

                                                             
2https://canaltech.com.br/e-commerce/e-commerce-brasil-deve-crescer-26-em-2021-preve-ebit-nielsen-176430/ 
3https://abcomm.org/noticias/faturamento-do-e-commerce-cresce-568-neste-ano-e-chega-a-r-4192-bilhoes/ 

4 https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca 
5 http://www.unisinos.br/noticias/global/os-impactos-da-pandemia-na-vida-das-pessoas 



  

 

considerando principalmente as questões tecnológicas, visto que os consumidores e negócios 

passaram, cada vez mais, sentir a necessidade de meios digitais. 

Um relatório feito pela Global Outlook 20216, da Mastercard destaca que os setores com 

maior crescimento — em comparação com o mesmo período em 2019 — foram hobby & 

livrarias (+110%) e o de drogaria (+88,7%).                       

 

2.4 Tipos de Inovações no Setor Farmacêutico 

O setor farmacêutico é um dos principais exemplos de uma indústria inovadora. E 

mesmo com a retomada do desenvolvimento econômico brasileiro em dúvida, o setor 

farmacêutico mantém suas apostas em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), atrás apenas do 

mercado de bens e consumo (PALMEIRA, 2012). 

O setor farmacêutico é o segundo mais inovador do país, segundo o Ranking Inovação 

Brasil (2018)7. Cerca de 62% dentre as indústrias do setor farmacêutico apontaram a inovação 

como a principal estratégia para se manter e crescer no mercado. Uma das áreas que a indústria 

farmacêutica no Brasil mais investe é em P&D, elevando o segmento para a segunda posição 

no nível de investimento de suas receitas nessas pesquisas, muito por conta pela busca de 

desenvolver novas moléculas, medicamentos e estudos clínicos que validem essas descobertas 

e em inovações não rotineiras ou incrementais o setor é o quarto que mais investe. 

A indústria farmacêutica busca por inovações para manter seu desenvolvimento e 

atender o cenário atual. E acompanhando as necessidades do mercado, caminha a passos largos 

e já apresenta alguns benefícios da evolução tecnológica, que tem, por exemplo, a automação 

dos serviços de balcão (atendimento) e até mesmo da produção em massa de medicamentos. 

Dentre os principais avanços da inovação farmacêutica no Brasil, tem-se (HIPOLABOR, 

2020)8: 

1. Inovação Farmacêutica X Indústria 

Com o ganho de destaque nos seus processos de inovação e patentes, muito importante 

para o setor, a indústria farmacêutica se caracteriza pela abundante Pesquisa e Desenvolvimento 

                                                             
6 https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/01/ate-30-do-aumento-do-comercio-eletronico-relacionado-a-

covid-deve-ser-permanente.shtml 
7 https://secad.artmed.com.br/blog/farmacia/setor-farmaceutico-inovacao/ 
8 https://www.hipolabor.com.br/blog/inovacao-farmaceutica/ 



  

 

(P&D). Baseada no dinamismo e investindo cada vez mais em novas tecnologias, apresenta-se 

como uma das áreas mais rentáveis comercialmente, movimentando bastante a economia. 

2. Inovações e tendências da indústria farmacêutica 

Com a expansão da tecnologia, a indústria vem caminhando em um ritmo de 

desenvolvimento de tendências em relação a produtos quanto no quesito profissional, tornando 

bem atrativo o mercado para investidores e para quem quer carreira no meio.  

Devido ao crescimento da expectativa de vida nos últimos anos, o setor farmacêutico 

sai em busca de inovação para atender a demanda do mercado e continuar a crescente na 

tendência para que o setor acompanhe esse crescimento.  

Em 2020, o setor farmacêutico passou por altos e baixos, mas os meses trouxeram 

muitos aprendizados: gerenciamento de estoque, vendas digitais e diversificação de produtos 

para atender a demanda, fazendo com que essa adaptabilidade gerasse crescimento de 7,4% 

(IBGE, 2020). Segundo Leandro Maia Ruggero gerente de ofertas e produtos da Linx (Empresa 

brasileira especialista em tecnologia para o varejo) listou 5 tendências para o mercado 

farmacêutico (REVISTA DA FARMÁCIA, 2021)9: 

● Farmácia com hub de saúde – além de farmacêuticos, existam médicos dentro das 

lojas. 

● D2C (Direct-to-consumer) – Permite a venda direta para o cliente final sem a 

necessidade de intermediários. Consumidor faz a compra por aplicativo, paga e a 

farmácia apenas recebe um repasse dessa transição. 

● Digitalização das farmácias – Um forte movimento de digitalização em decorrência 

da pandemia fez com que as farmácias criassem canais online para facilitar as 

compras. 

● Tecnologia – As farmácias devem investir em tecnologias que ajudem diversas 

áreas, da boca do caixa até o estoque. 

● Pagamentos, cashback e pix – Tendência de pagamentos sem contato físico: por 

aproximação, links, QR Code e Cashback 

 

                                                             
9 https://revistadafarmacia.com.br/mercado/cinco-tendencias-do-varejo-farmaceutico-em-2021/ 



  

 

Com o setor farmacêutico não será diferente, o mesmo está descobrindo a praticidade e 

a força das vendas no e-commerce. Mas o setor farmacêutico não se resume apenas à venda de 

medicamentos em um novo conceito chamado de Drugstore, onde disponibiliza as vendas nas 

lojas, produtos de higiene pessoal, de beleza, chocolates, balas, sorvetes, dentre outros, tendo 

os medicamentos apenas como uma grande parte da variedade de produtos em que hoje as 

farmácias oferecem, tanto nas lojas físicas quanto nas virtuais. A integração multicanal foi uma 

das ações que mais ganharam espaço nas redes de farmácia e contribuíram para o crescimento 

nos resultados do segmento (MORAIS, 2017).  

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a construção desse artigo foi uma pesquisa de caráter 

exploratório e descritivo com o objetivo de procurar investigar a história do e-commerce, com 

o seu crescimento na pandemia e as principais inovações do setor farmacêutico para atender o 

mercado. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, estudos com base em materiais já 

publicados como livros e artigos científicos. 

Quanto aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como descritiva e exploratória. Segundo 

Roesch (2012), se uma pesquisa tiver como propósito obter informações sobre determinada 

população, ou seja, contar quantos membros tem certa opinião ou característica sobre o assunto, 

ou com que frequência certos eventos estão associados entre si, recomenda-se utilizar uma 

pesquisa de caráter descritivo. Para Andrade (2010), a pesquisa exploratória é o primeiro passo 

de todo trabalho científico, pois, visa proporcionar mais informações sobre determinado assunto; 

facilitar a delimitação de um tema de trabalho; definir os objetivos ou formular as hipóteses de 

uma pesquisa, ou descobrir novo tipo de enfoque para o trabalho pretendido. Percebe-se que a 

pesquisa exploratória pode ser considerada fator chave para que se possa chegar a um 

determinado resultado. 

Optou-se pela pesquisa de natureza quanti qualitativa. “A pesquisa quantitativa é 

caracterizada pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto na coleta como no tratamento 

dos dados, e que tem como finalidade medir relações entre as variáveis” (ZANELLA, 2011, p. 

35). Por outro lado, a pesquisa qualitativa parte dos motivos das coisas, suas razões, opiniões, 

buscando identificar perguntas que proporcionem uma melhor resposta, chegando assim às 

conclusões. 



  

 

Este estudo de caso analisou que era preciso ter a opinião das pessoas, para saber como 

estão lidando com essa fase de pandemia, crescimento do e-commerce e entender um pouco 

mais sobre as inovações do setor farmacêutico, um mercado que cresce bastante atualmente. 

A coleta de dados de natureza quantitativa foi realizada através de um questionário 

disponibilizado através do Google Forms, composto por 12 perguntas com respostas objetivas. 

Para a aplicação do questionário, utilizou-se uma amostra não probabilística e a investigação 

aconteceu com 100 pessoas, durante os meses de abril e maio para entender a percepção sobre 

o setor de e-commerce. Antes da aplicação do questionário, foi realizado um pré teste com 10 

respondentes no dia 08.04.21 com a supervisão dos autores e da professora orientadora. Caetano 

e Ferreira (2010, p.1) definem pré-teste como “uma fase fundamental da pesquisa, onde a 

população alvo entra em contato com as questões e possibilitam ao pesquisador verificar se a 

tradução da escala pode ser entendida e interpretada corretamente pelos sujeitos”.  

Além do questionário, foi aplicado um roteiro de entrevista semiestruturado com gestor 

de e-commerce da área farmacêutica, no mês de maio. O roteiro foi dividido em 15 perguntas, 

sendo possível destacar a importância do marketing digital, evoluções do e-commerce durante 

a pandemia.  

Após a coleta de dados, com o entrevistado, foi possível realizar a transcrição para o 

software Word. A entrevista teve duração de 30 minutos e 60 minutos de transcrição. Após a 

transcrição das entrevistas, foi possível analisar os discursos do interlocutor através da técnica 

de análise de conteúdo (BARDIN, 2011). A categorização partiu dos elementos constituintes 

dos conceitos de e-commerce e inovação no setor farmacêutico.  Ainda, para os questionários 

aplicados no google forms, foi realizado a tabulação dos dados com o auxílio do Microsoft 

Excel e, em seguida, elaborado os gráficos. 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Este capítulo encontra-se dividido em cinco seções, a saber: o e-commerce na pandemia, 

inovações no e-commerce, a tecnologia e o mercado farmacêutico, posicionamento da marca 

no mercado e, por fim, o setor farmacêutico e o pós pandemia. 

 

4.1 O E-commerce na pandemia 



  

 

 O e-commerce no Brasil e no mundo inteiro, pode ter sido uma saída para as pessoas 

que precisavam cada vez mais realizar compras, mas que estavam isoladas devido à Covid-19. 

Conforme Donthu e Gustafsson (2020), as empresas e os consumidores finais passaram a ter 

uma mudança no padrão de consumo, pois sentiram uma necessidade de compras através dos 

meios digitais. 

 Ao questionar o gestor de e-commerce, sobre os impactos que a pandemia trouxe para 

o setor de atuação, o mesmo respondeu: 

 

Os impactos foram mais positivos que negativos, tendo em vista que, estamos atuando 

na expansão de nosso sistema e lojas e-commerce pelo Brasil. E devido aos lockdown, 

necessidade da população ter que ficar em casa, isso acaba acarretando o elevado 

índice de compras online. E1 

 

  O gestor enfatiza que o setor de e-commerce teve mais fatores positivos, justamente por 

questões de hábito de compras que devido ao isolamento, as pessoas se sentirem mais 

preocupadas em estar em casa, optaram por realizar compras de casa. 

 Ao aplicar o questionário com os consumidores de e-commerce, foi possível identificar 

que os padrões de consumo também foram alterados, como mostra o Gráfico 1. 

Gráfico 1- Mudança de hábito nas compras durante a pandemia 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 

 Conforme ilustra o Gráfico 1, é possível destacar que mais de 80% dos respondentes 

passaram a comprar mais online com a chegada da pandemia e apenas 19% afirmaram que 

continuaram preferindo realizar suas compras de forma presencial. 

 Ainda, além de questionar a mudança no hábito de compras, foi questionado com qual 

frequência costumavam realizar essas compras, conforme mostra o Gráfico 2. 

 

 

 



  

 

Gráfico 2- Frequência de realização de compras online 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 Quanto ao período de compras online, é possível destacar que 44% dos consumidores 

realizam esse tipo de ação mensalmente, seguido de 33% que fazem suas compras 

quinzenalmente. Apenas 4% enfatizaram que não realizam nenhum tipo de compras online. 

Tais dados podem estar diretamente relacionados à pandemia, devido às medidas restritivas de 

isolamento social. 

 

4.2 Inovações no e-commerce  

 Inovação em todos os setores são primordiais para o seu crescimento no mercado e 

ganho de vantagem competitiva. Com isso, ao questionar o gestor quais as principais inovações 

foram realizadas pela farmácia para que pudessem suprir as necessidades dos consumidores em 

irem até a loja física, o destaque foi: 

Hoje com a implantação e aprimoramento dos serviços em nossas plataformas digitais, 

tais como: clique e retire; prateleira infinita; entregas expressas, econômicas e sedex, 

implantações de facilidades no pagamento, melhorias do site. Tudo isso agrega e faz 

com que o cliente possa fazer seu pedido e receber no conforto de sua residência. E1 

 

 Para Morais (2017) uma das principais inovações do setor farmacêutico foi a integração 

multicanal nas redes de farmácia e é exatamente isso mencionado pelo gestor, não oferecer ao 

cliente apenas um meio de compra e retirada, mas sim a possibilidade dessa integração. 

 Como inovação, pode-se destacar as melhorias no site, implantações de facilidade no 

pagamento, entregas expressas, econômicas e sedex. Essas inovações também foram destacadas 

pela revista farmácia (2021) conforme item 2.4, como sendo uma das principais inovações no 

setor farmacêutico. 

 Com a implantação de facilidade de pagamentos, conforme mostra o Gráfico 3, foi 

possível questionar aos respondentes, qual a melhor forma de realizar o pagamento das suas 

compras. 



  

 

Gráfico 3- Forma de pagamento nas compras online 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

  

Quanto a forma de pagamento, verifica-se que os consumidores ao optarem pela compra 

online, possuem preferência nas compras realizadas por crédito, correspondendo a 53%, 

seguida de compras realizadas no débito com 34%. 

 Após esses dados, foi questionado ao gestor quais as plataformas que mais se 

destacaram durante a pandemia, obteve-se os seguintes resultados: 

 

Nosso clique e retire em que o cliente compra e chega apenas para pegar os produtos 

em loja, as entregas expressas no prazo de em até 2 horas e o nosso call center 

(televendas). E1 

 

 Torna-se necessário destacar que os consumidores podem fazer uso também de uma 

plataforma para delivery e também de retirada na loja. 

 Aos respondentes, foi questionado qual o melhor modelo de compra. Com a pandemia, 

isolamento e facilidades de entregas e plataformas disponíveis na rede de farmácias, os 

respondentes trouxeram que 68% optam por compras delivery, seguido de apenas 21% ainda 

preferem realizar compras de maneira presencial.  

 É necessário destacar que segundo as informações obtidas do gestor e a dos 

respondentes do questionário, a entrega expressa teve um crescimento mais significativo do que 

a plataforma de compra e retirada em loja. 

 

 

 

 

 

4.3 Tecnologia e o mercado farmacêutico 

  



  

 

 Além da pandemia, um fator importante e que merece ser destacado, é a faixa etária, 

conforme ilustra o Gráfico 5, de pessoas que costumam comprar online. Com a aplicação do 

questionário, obteve-se as seguintes respostas: 

Gráfico 5- Faixa etária 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 Quanto aos respondentes desse questionário, 54% correspondem a pessoas com idade 

de 21 a 30 anos, seguido de 31 a 40 anos. Ao somar as idades iniciais até 40 anos, o somatório 

encontra-se em 92%. Ou seja, atualmente, as pessoas mais novas são as que mais compram 

online e assim, pode-se afirmar que há uma necessidade do setor farmacêutico continuar 

inovando na tecnologia não só na P&D. 

4.4 Posicionamento da empresa no mercado 

 A concorrência no mercado farmacêutico tem sido cada vez mais acirrada e competitiva. 

Com isso, o posicionamento da marca tem sido algo bastante necessário para que a empresa 

continue num momento de concorrência sem perder a credibilidade dos consumidores. Ao 

questionar o gestor sobre o posicionamento de sua empresa no mercado, obteve-se a seguinte 

resposta: 

Hoje nossa empresa é uma das maiores do Brasil e vem numa crescente ainda mais. 

Estamos nos alavancando e nos impondo ainda mais no mercado com novas 

aquisições de concorrentes e melhorias de processos internos. E1 

  

 É possível destacar na fala do gestor, as melhorias de processos internos, pois essas 

certamente são fatores que ajudam na reputação da marca. Além das melhorias de processos 

internos, o gestor enfatiza que a aquisição de concorrentes tem sido também um fator de 

posicionamento da marca. 

 Ao questionar os entrevistados sobre o fator que influencia na hora da compra online, a 

reputação da marca foi o fator influenciador, como mostra no gráfico abaixo. 

Gráfico 6- fatores que influenciam na decisão de compras 



  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 A reputação da marca tem sido o fator influenciador com 36% dos respondentes 

enfatizando que tem relevância na hora da compra, seguido da experiência de compras passadas 

com 26%. Indicação de terceiros apresentou uma representação de 16%, seguido de avaliação 

das mídias sociais com 15%. Ou seja, a reputação da marca junto com a experiência de compras 

passadas soma um total de 62% na hora de decidir comprar da empresa. 

4.5 Setor farmacêutico e pós pandemia 

 Ao destacar que o setor farmacêutico assim como os demais setores terá vários impactos 

após pandemia, foi possível questionar ao gestor a sua percepção sobre o setor farmacêutico no 

pós pandemia, a resposta do gestor foi: 

A pandemia contribui para que pudéssemos, implantar, testar e melhorar todos essas 

plataformas e sistemas. Espero que a sociedade tome propriedade desse processo e 

continue no pós pandemia, pois esse momento melhorou e nos fez como empresa abrir 

mais a cabeça. E1 
 

 Para o gestor, a pandemia ajudou na implementação, testes das plataformas e sistemas 

e foi responsável por melhorar esses processos, mas que ainda precisa continuar melhorando. 

Com essa afirmativa, foi possível questionar aos consumidores de quais segmentos mais 

compraram nas plataformas de compras digitais. Obteve-se as seguintes respostas: 

Gráfico 7- Setores que mais compram 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2021). 

 As principais compras estão relacionadas no setor de eletrodomésticos com 36% das 

respostas, seguido de alimentação com 26% e medicamentos e saúde com 17%. O setor de 



  

 

farmácia ainda não é o principal em vendas online durante e após a pandemia, há uma grande 

chance de continuar crescendo, pois os consumidores estarão conhecendo cada vez mais o setor. 

 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O e-commerce é o melhor e mais ideal meio para essa crise da pandemia no intuito de 

evitar a proliferação do vírus e utilizando as plataformas virtuais a fim de comercializar seus 

produtos e medicamentos sem aglomeração de funcionários e clientes e possibilitando o home 

office, com um ponto forte na logística de delivery para a manutenção dos serviços, tudo com 

resultados positivos sob a ótica trabalhista, podendo fazê-lo funcionar a partir do conforto da 

casa do cliente, diminuindo custos e mantendo os anseios de atender a rotatividade do seu 

negócio em meio a pandemia. 

Para o objetivo geral, analisar o setor e-commerce de uma rede de farmácias durante a 

pandemia na percepção de um gestor e seus consumidores, foi realizado a aplicação de um 

questionário com 100 pessoas que utilizam ou que utilizaram em algum momento uma 

plataforma online durante a pandemia e também uma entrevista semiestruturada com o gestor 

geral de e-commerce de uma rede de farmácias. 

 Para atingir o primeiro objetivo específico, destacar as principais ações desenvolvidas 

para o e-commerce de uma rede de farmácias no período da pandemia, identificou-se que as 

ações estiveram relacionadas a melhorias na forma de pagamento, expansão da plataforma, 

melhorias no site, parcerias com Sedex, ampliação das entregas expressas. 

 Quanto ao segundo objetivo especifico, listar as principais influências para compras 

online, observou-se que o principal motivo que influencia na hora da decisão das compras é a 

reputação da marca, seguida de experiências em compras passadas. Além dos consumidores, o 

gestor enfatizou que a empresa vem se posicionando bem no setor farmacêutico para trazer uma 

boa reputação da marca para os consumidores. 

 Para atingir o terceiro objetivo especifico, identificar se houve mudança de consumo 

dos clientes para o e-commerce devido à pandemia, é possível destacar que 81% dos 

entrevistados passaram a consumir mais online durante a pandemia. Além disso, o gestor 

destacou que o setor teve um crescimento bastante considerado nos últimos meses com a 

chegada da pandemia. 



  

 

 Como limitações desse trabalho, pode-se destacar que não houve uma entrevista com 

outros gestores, o pouco material de artigos e livros sobre a temática em estudo, sendo possível 

conseguir materiais mais em blogs. Para trabalhos futuros, sugere-se realizar uma análise entre 

duas redes de farmácias para identificar se essas ações de melhorias no setor de e-commerce 

aconteceram após a chegada da pandemia ou se essas melhorias já aconteciam antes da 

pandemia. 

 Por fim, pode-se afirmar que os objetivos do presente artigo foram alcançados ao 

comparar a percepção do gestor e as respostas dos consumidores. 
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