Perfil Institucional
Drogaria Mais Econômica

Mais Econômica: uma das principais redes de drogarias da região Sul
Fundada em 1991, conta com mais de 210 lojas

Uma das líderes do varejo farmacêutico na região Sul, com mais de 210 lojas nos
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a Drogaria Mais Econômica é sinônimo
de preço baixo e economia para seus clientes.
O objetivo da Mais Econômica é ser a melhor rede de drogarias do País. Para isso, tem
como foco o atendimento individual a seus clientes, de forma a proporcionar-lhes um
ambiente em que encontrem saúde e bem-estar. Por trás do atendimento
diferenciado, está a preocupação com seus funcionários. Em sua estratégia de
negócios, adota o sistema de meritocracia. Por meio dele, busca agregar valor e
reconhecer os talentos de seus colaboradores.
A história da Mais Econômica teve início em 1991 em Canoas (RS), quando foi
inaugurada a primeira farmácia da rede. Seis anos depois foi formada uma sociedade e
fundou a rede de Farmácias Econômica, que, em 2005, deu seus primeiros passos em
direção ao sucesso junto ao público, agora sob a bandeira Drogaria Mais Econômica.
Seis anos depois, em março de 2011, a Drogaria Mais Econômica passou a fazer 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.

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.

