Perfil Institucional
Farmácia Sant’Ana

Sant’Ana: maior rede de farmácias da Bahia e a preferida dos baianos
Empresa do Grupo Brasil Pharma já conquistou 18 prêmios Top Of Mind

A rede de farmácias Sant’Ana é a líder absoluta do segmento no Estado da Bahia, onde
concentra 116 lojas. Esse número faz dela a nona maior rede de drogarias do Brasil,
segundo ranking da Associação Brasileira de Farmácias (Abrafarma) *.
Além de maior, é a preferida e mais lembrada pelos baianos. Por 18 anos consecutivos,
ganhou o Top Of Mind, divulgado por um dos jornais de maior circulação do Estado.
Sua história teve início em 1945 com a inauguração da primeira farmácia em Itaberaba
(BA). Seis anos depois, abriu sua segunda loja, instalando-a em Salvador. Nos anos
seguintes, multiplicou o número de endereços não só na capital baiana, mas em todo o
Estado. Dessa forma, tem prestado serviços à sociedade por meio do comércio
varejista de produtos farmacêuticos, higiene, beleza e bem-estar.

Desde fevereiro de 2012, a rede de farmácias Sant’Ana faz parte da Brasil Pharma, o
que lhe permite contar com o apoio e a estrutura da maior Companhia do varejo
farmacêutico do País em número de lojas.

* Ranking divulgado em 2011.

Sobre a Brasil Pharma:
A Brasil Pharma é a maior rede do varejo farmacêutico no Brasil em número de lojas.
Está presente em todo o território nacional, com 1.096 lojas. Dessas, 708 são próprias
e estão localizadas nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-oeste, operando sob as
bandeiras Big Ben, Rosário Distrital, Guararapes, Sant’Ana e Mais Econômica. Os
outros 388 endereços estão concentrados principalmente no Sudeste e pertencem à

Farmais, a maior rede de franquias do setor. A Brasil Pharma é uma companhia aberta,
e suas ações são negociadas no Novo Mercado da BM&FBovespa sob o código BPH3.

