Drogasil leva ao Ceará serviços exclusivos aos clientes
Programas e ações visam a qualidade no atendimento, suporte aos clientes e
descontos em produtos com os programas de fidelidade e com convênios médicos
Construir relacionamentos de confiança todos os dias, por meio da excelência em
atendimento: essa é a essência que a Drogasil vai levar aos clientes do Ceará, a
mesma que inspira as demais lojas da rede espalhadas pelo Brasil. Reconhecida por
estoque imbatível e preços competitivos, a Drogasil se diferencia, também, pela
eficiência e qualidade no atendimento através de uma equipe com funcionários
treinados e farmacêuticos disponíveis em tempo integral, preparados para prestar
assistência e proporcionar apoio às dúvidas dos clientes.
São mais de 14 mil itens, entre higiene, beleza e medicamentos à disposição dos
clientes em qualquer uma das quatro novas lojas da rede na capital cearense. “Um
dos principais diferenciais da Drogasil é a busca da melhor alternativa para as
necessidades de cada cliente, por isso, estamos trazendo ao Estado todos os serviços
e programas que podem tornar a compra mais agradável e vantajosa aos clientes”,
destaca Marcilio Pousada, presidente da companhia.
É o caso dos cartões Drogasil Sênior e Exclusivo, voltados aos aposentados e ao
público geral, respectivamente, que ofertam descontos da rede ou dos laboratórios
farmacêuticos,
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www.drogasil.com.br. A Drogasil oferece ainda a possibilidade de efetuar a troca de
produtos comprados pela internet nas lojas físicas.
Os consumidores contam ainda com o “Farmacêutico 40 horas” que visa orientar,
auxiliar e tirar dúvidas dos clientes sobre medicamentos e sua utilização. O canal é
gratuito e o atendimento é feito pessoalmente nas lojas, pelo telefone 3004-8007
(ligação local) ou pelo e-mail: farmaceutico@drogasil.com.br.
Outro serviço importante é o Drogasil Medicamentos Especiais, que comercializa
remédios de alta tecnologia e, muitas vezes, de alto custo que requerem
armazenagem e transportes diferenciados. São medicamentos para tratamentos de
reprodução humana (infertilidade), oncologia, hepatite C, neurologia, endocrinologia,

oftalmologia, urologia, entre outros. “O nosso compromisso é ter a melhor estrutura
de atendimento, armazenagem e logística para preservar as propriedades
terapêuticas do medicamento e, assim, garantir os melhores resultados possíveis no
tratamento e a entrega do produto na casa do cliente”, ressalta Pousada.
Além disso, a Drogasil comercializa marcas próprias da rede. São elas: Needs (linha
de higiene, beleza e vitaminas), Pluii (linha de hidratantes e cremes para o corpo), BWell (multivitamínicos) e TRISS (acessórios de beleza, como pincéis e presilhas).
“Essas ações são frutos de nossa missão: cuidar de perto da saúde e bem-estar das
pessoas em todos os momentos da vida”, comenta Pousada.
As novas unidades da Drogasil estão localizadas nos bairros de Aldeota e Cocó, todas
com estacionamento nas esquinas: Avenida Santos Dumont com a Rua Nunes
Valente; Rua Idelfonso Albano com a Avenida Santos Dumont; Avenida Virgílio Batista
com a Rua Eduardo Garcia e a Rua Batista de Oliveira com a Avenida Santos Dumont.
Todas funcionam de segunda a domingo, das 7 às 23 h. Para mais informações sobre
a rede e a compra de produtos pela internet, acesse www.drogasil.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 765 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 e Rio Grande do Norte.
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