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Resumo: Com o passar do tempo os gestores começaram a notar quão importante o 

posicionamento estratégico é para a garantia de bons resultados dentro das empresas. Não muito 

diferente das demais modalidades empresariais, o setor de drogarias particulares também 

necessita se adaptar à competitividade existente dentro desse setor. Sendo assim, o presente 

trabalho busca identificar, baseando-se nas Estratégias Genéricas propostas por Michael Porter, 

o perfil de posicionamento estratégico das farmácias do município de Dionísio através do 

método de estudo de caso.  
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1 INTRODUÇÃO  
Dionísio é um município localizado no chamado colar metropolitano do Vale do Aço. 

Apesar de possuir espaço territorial pouco superior a 344 km², o município conta com uma 

população de 7.493 (IBGE), a economia local é, de modo geral, movimentada pelas atividades 

agropecuárias. Atualmente na cidade há quatro drogarias, em sua maioria são de gestão familiar. 

Tendo como parâmetro tais fatores, não seria difícil, no senso comum, imaginar que 

estabelecimentos inseridos em uma região interiorana não se preocupariam com parâmetros 

estratégicos dentro de sua gestão. Deste ponto surge o questionamento desencadeador desta 

pesquisa: as drogarias dionisianas fazem uso das estratégias propostas por Michael Porter? 

Desse modo, o presente trabalho tem por objetivo identificar o posicionamento 

estratégico das drogarias no município de Dionísio, tendo como ponto norteador as Estratégias 

Genéricas de Michael Porter.  



 
 

O setor farmacêutico demonstra uma certa estabilidade e mesmo no cenário de crise 

econômica, mostrou crescimento de 10,8% no faturamento no ano de 2021 (REVISTA DA 

FARMÁCIA, 2021). Em contrapartida, esses bons resultados servem como atrativo para o 

surgimento de mais concorrência, elevando o grau de dificuldade em se sobressair neste setor.  

Impulsionados pelo alto índice de concorrência almejando conquistar espaço no 

mercado, é crescente o número de estratégias desenvolvidas e utilizadas na busca de diferencial 

competitivo (SALUNKE; WEERAWARDENA; MCCOLL-KENNEDY, 2019). O uso das 

estratégias, mais do que nunca, torna-se fator determinante no sucesso de uma empresa (assim 

como seu mau ou não uso, podem levá-la ao fracasso). 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente artigo segue a abordagem Clássica da estratégia, que entende que a estratégia 

é realizada de maneira deliberada, onde o sucesso por longo período só pode ser conquistado 

através de planejamento racionalmente elaborado. E o principal foco de estudo está centralizado 

nas Estratégias Genéricas de Michael Porter. 

2.1 Estratégia Clássica e o modelo Porter 
O estado de competitividade entre as empresas potencializa seu desempenho, uma vez 

que incita à procura por táticas mais efetivas, almejando a obtenção de resultados favoráveis.  

A competitividade empresarial pode ser entendida como uma rivalidade que se desenvolve 

como o objetivo de alcançar uma meta, que será desenvolvida em variados âmbitos estratégicos 

abertamente e para o que podem ser colocados como metas sociais (FISK, 1969; 

ALBUQUERQUE FILHO, 2020) 

Não só o fator competitividade é uma ameaça às empresas, Porter (1989) elucida cinco 

forças, apontadas por ele como aspectos corriqueiros no ambiente gerencial, e que devem ser 

avaliados na busca dos melhores meios para contornar tais ameaças, são elas: 

-Substitutos: São produtos/ serviços que, apesar de não serem idênticos aos oferecidos 

inicialmente, oferecem risco devido a atender necessidades e pela possibilidade de ser 

adquirido/realizado por custo inferior ao produto/serviço inicial.  

-Poder de barganha do consumidor: O refinamento do gosto do consumidor, e a crescente 

quantidade de concorrência possibilita a ele pressionar quanto ao preço cobrado pelo produto, 

já que pode, entre outras, simplesmente buscar em outro estabelecimento, principalmente 

quando a existência de concorrentes diretos é grande.  

-Poder de barganha dos fornecedores: Quanto menor a quantidade de fornecedores ou 

mesmo os aspectos únicos do produto oferecido, maior será sua força ante as empresas 



 
 
compradoras, no aspecto de precificação de mercadorias e mesmo na priorização do 

atendimento.  

-Competitividade entre concorrentes: A rivalidade existente entre os adversários diretos 

(aqueles que vendem mesmo produto) é uma das mais influentes forças competitivas, este 

aspecto é evidenciado pela competição que tem o intuito de expandir participação no mercado.  

-Entrantes: Ameaça pela entrada de novos concorrentes no mercado é uma constante, o 

surgimento de novos concorrentes pode ameaçar a estrutura das empresas já estabelecidas.  

Como forma de defesa à ação das forças competitivas, Porter (1989) expõe as chamadas 

Estratégias Genéricas. Trata-se de três formas de posicionamentos mostrados como modo de 

reação para anular e/ou atenuar as forças que tendem a dificultar o alcance das metas. São elas: 

Quadro 1 - Estratégias Genéricas de Michael Porter (1989) 
 

 

Custo 

Ao optar por este modelo de posicionamento, a empresa prioriza a ampliação do volume de 
produção e o corte de gastos, como na realização de pesquisas e publicidade e até a 
minimização dos lucros visando oferecer preço mais atrativo ao consumidor. Esse 
posicionamento pode garantir à empresa potencialização dos seus resultados, pois conseguirá 
obter os lucros após seus concorrentes já terem gastado seus lucros durante a concorrência.  

 
 
 
 

Diferenciação 

Busca encontrar e desenvolver práticas pouco ou inexploradas pela concorrência. Dá-se maior 
importância a aspectos como: imagem, atendimento diferenciado e qualidade ou tipo do 
produto. A boa execução desta estratégia pode proporcionar à empresa obtenção de 
lucratividade superior, pois consegue atingir a necessidade da clientela, que para tanto, está 
disposta a pagar mais por este produto/serviço diferenciado. E é este justamente um ponto que 
deve ser particularmente avaliado, pois a precificação atrativa pode ser comprometida devido 
ao grau de diferenciação do que está sendo oferecido e/ou de todos recursos utilizados para 
tanto.  

 

 

 

Foco 

É a estratégia que delimita determinado serviço ou produto como área de concentração de 
atividade da empresa. A escolha de um nicho/segmento específico direciona o perfil do 
público alvo da empresa, uma vez que a empresa se especializará e concentrará os esforços 
para a correta e ampla exploração desse mercado. Não é descartada a possibilidade de que 
seus concorrentes (não “focados”) também ofereçam parte dos produtos/serviços 
disponibilizados na empresa especializada nesse nicho, entretanto, o fator do foco pode ser 
decisivo levando o consumidor na escolha desta. Preços atrativos podem ser um desafio para 
as empresas que optam por esta estratégia, exceto se o foco estiver em oferecer os menores 
preços. Esta estratégia é comumente associada a uma das anteriores.   

Fonte: elaborado pelos autores, 2022 

3 METODOLOGIA 

Yin (1989) comparando a metodologia de estudo de caso com outros métodos, expõe 

que para se escolher o método a ser utilizado é necessário ponderar sobre as questões  que 

serão colocadas na pesquisa, pois é mais útil na identificação para questões explicativas. Este 

artigo é um estudo exploratório, onde foi utilizado o método de estudo de caso como referencial 

para a realização da pesquisa.  

Parte indispensável do processo foi a realização de entrevistas com questionários 

semiestruturados para a triagem e identificação do perfil estratégico de cada estabelecimento. 



 
 
As entrevistas foram realizadas de modo que os proprietários revelassem os aspectos 

estratégicos praticados em seus estabelecimentos. 

 
4 CONCLUSÃO 

Em vias gerais, a concorrência no município é estabilizada. A maioria dos proprietários 

afirma que a farmácia da prefeitura municipal seja o maior concorrente. Nesse aspecto não 

levam em conta a possibilidade de focarem seus investimentos em subtipos de medicamentos 

que não são oferecidos na rede pública. 

A drogaria 1e a drogaria 2 apresentam um perfil estratégico voltado para o preço. 

Basicamente, seu posicionamento busca garantir menores preços aos consumidores e mesmo 

gerando menores gastos com o processo de vendas como, por exemplo, poucos gastos com 

publicidade. São as drogarias mais antigas, e igualmente parecem não visualizar possibilidades 

diferentes de estratégia que não seja a concessão de preços competitivos.  

A drogaria 3 pode ser identificada como estabelecimento que busca diferenciação no 

mercado. O fato de ter sido pioneira na introdução do “Farmácia Popular” e de possuir gama 

de produtos que não são oferecidos nas demais são alguns aspectos de reforçam este 

pensamento. Apesar de tais aspectos diferenciados é preciso entender que ao não conceder um 

desconto a um consumidor que não é fixo pode fazer com que este opte futuramente por não 

comprar nesta drogaria.  

Talvez pelo fato de ser a mais nova no mercado a drogaria 4 possui aspecto gerencial 

bem delimitado. Estrategicamente com perfil de Foco na Diferenciação vem buscando 

identificar as necessidades da clientela fazendo ações que não são realizados nos demais 

concorrentes. Gerencialmente é a drogaria que demonstra mais atitude na procura e execução 

de ações estratégicas. 

 Há o desconhecimento de procedimento estratégico, por parte dos proprietários, que não 

têm formação em administração. Contudo, foi possível identificar similaridade com as 

proposições estratégias. O indivíduo, mesmo quando leigo, pode replicar mecanismos e 

particularidades competitivas, pois muitas delas estão associadas com percepções pessoais e 

instintivas (BARBERO; VIEIRA, 2015). 
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