COMUNICADO AO MERCADO
Raia Drogasil S.A. (BM&FBOVESPA: RADL3) (“Companhia” ou “RD”), a empresa líder no mercado brasileiro de drogarias, com
mais de 1.450 lojas em 18 estados, anuncia a mudança da sua Marca Corporativa para RD – Gente, Saúde e Bem-estar.
Constituída em 10 de novembro de 2011, a Raia Drogasil combinou valores e visão compartilhados e quase dois séculos de
tradição de Droga Raia e de Drogasil para melhor cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas.
Neste período, somamos ativos, talentos e competências únicos no setor, atingindo um novo patamar de execução que vem
nos permitindo liderar a consolidação do mercado de drogarias no Brasil.
Hoje, 5 anos após a fusão da Droga Raia e da Drogasil, somos uma empresa completamente distinta, com níveis de escala,
eficiência e rentabilidade únicos no setor e com gestão, processos e sistemas totalmente unificados.
O encerramento do ciclo da integração marca o início de uma nova etapa na história da Companhia, que embora se
mantenha fiel às raízes de Droga Raia e de Drogasil, passa a desfrutar de uma Identidade única, baseada em uma Essência
com Propósito e Valores próprios, que emergiram desde a fusão.
É nesse contexto que adotamos a Marca Corporativa RD. Ela reflete integralmente a nossa Identidade, focada em Gente,
Saúde e Bem-estar, e o nosso Propósito de “Cuidar de Perto da Saúde e Bem-estar das Pessoas em Todos os Momentos da
Vida”.
A RD seguirá pautando a sua atuação por meio de cinco valores cruciais: Ética, Eficiência, Inovação, Relações de Confiança e
Visão de Longo Prazo, e em um claro compromisso com a Sustentabilidade que se baseia em três pilares: Cuidar da Saúde
das Pessoas, Cuidar da Saúde do Planeta e Cuidar da Saúde do Negócio.
A marca RD também reflete a transformação do negócio, que hoje combina um portfólio integrado de ativos focados na
Saúde e no Bem-Estar: RD Farmácias (Droga Raia, Drogasil e Farmasil), RD Serviços (4Bio e Univers) e RD Marcas (Needs, BWell, Triss e Pluii).
É importante ressaltar que tanto a razão social (Raia Drogasil S.A.), como o ticker (RADL3) permanecerão inalterados.
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