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Além de trazer inovações importantes ao mercado de drogarias, como o desconto nos 
medicamentos, a Onofre conseguiu fazer da farmácia um local agradável. Marcos Arede, diretor 
comercial da empresa, conta toda a história. 
 
Com exceção de alguns hipocondríacos, ninguém gosta de farmácia. Ou não gostava, até 
conhecer o conceito de megastore, implantado no país pelo grupo Onofre. Com uma arquitetura 
agradável, cascatas de água, cosméticos conceituados mundialmente, serviços gratuitos e direito 
a cafezinho, a Onofre Megastore faz sucesso na cidade de São Paulo há três anos, com previsão 
de chegada no Rio de Janeiro neste ano. Nessas lojas, independentemente do valor da compra, o 
consumidor ganha um vale presente que dá direito a escolher entre maquiagem, massagem, 
medição de pressão arterial, colesterol, triglicérides, diabetes, osteoporose ou glicemia.  
 
Na filial da rua Oscar Freire, uma das mais badaladas da capital paulista, há um mini-salão de 
beleza que oferece gratuitamente o serviço de coloração na compra de tintura de cabelo. "A gente 
queria fazer da farmácia um lugar agradável para as pessoas, e não aquele ambiente ligado 
somente à doença", conta o diretor comercial Marcos Arede, 37 anos. Para isso, foram investidos 
mais de R$ 10 milhões ao longo de três anos. 
 
Serviços e perfumaria  
A idéia começou a tomar forma em conversas com o arquiteto João Armentano e o paisagista 
Gilberto Elkis, ambos responsáveis pelo visual das lojas. Eles sugeriram colocar mais verde no 
local e fazer algum trabalho com água. Mas para o empresário isso ainda não era o suficiente, 
pois ele queria um pool de serviços. A inspiração veio de fora, de lojas como a Nike Town, em 
Nova York, e a Levi's, no Estado americano do Arizona. "Com os inúmeros serviços que eles 
oferecem lá, a venda acaba sendo uma conseqüência", conta.  
 
No entanto, nem tudo foi fácil. Trazer as marcas de perfumaria mais famosas do mundo, como 
Calvin Klein, Bvlgari, Chanel e Dior, para o ambiente de uma drogaria exigiu tempo e muita 
negociação, já que elas nunca estiveram presentes neste tipo de estabelecimento em nenhuma 
outra localidade. "Elas tinham medo da popularização. Tanto que não colocamos o nome drogaria 
em nossos luminosos. Depois de seis idas à Europa, em uma delas levando o meu arquiteto, 
conseguimos convencê- los de que aquilo poderia ser tudo, menos uma farmácia", conta Marcos, 
que acredita ser esse o único caso no mundo de uma drogaria estar linkada a essas marcas de 
comésticos. 
 
Remédio em família 
Fundada há mais de 70 anos pelo empresário português Armindo Arede, pai de Marcos, a Onofre 
possui 32 unidades, poucas comparadas às centenas de filiais dos concorrentes de maior porte, 
porém eficientes: é a drogaria que possui o maior faturamento por loja, por funcionário e por 
metro quadrado do país. Em 2005, o faturamento foi a cerca de R$ 400 milhões, o maior já 
registrado pela empresa. Um ótimo desempenho para um imigrante que chegou aqui em 1930, 
vindo na terceira classe de um navio com o pai, que abriu uma farmácia no Rio de Janeiro, onde 
agora a terceira geração pretende inaugurar a nova megastore. 
 
"A família toda gosta muito de remédio", diz Marcos, que toca a empresa juntamente com o irmão 
Ricardo, diretor financeiro da Onofre. O pai, hoje com 80 anos, não comanda o dia-a-dia da 
companhia há 15 anos, mas continua ativo: vai duas vezes por semana ao escritório, faz parte do 
conselho e é consultado pelos filhos nas decisões importantes. "Ele sempre foi um homem que 
achou que as pessoas tinham de ter direito a tudo", conta Marcos. 
 
Descontos polêmicos 



Essa característica do fundador o fez comprar a primeira grande briga da Onofre, em 1957, 
quando ele decidiu conceder descontos nos medicamentos. O Ministério Público o acusou de 
incentivar a automedicação, mas todas as ações foram vencidas pela rede. "Não é porque o 
medicamento está barato que a pessoa vai passar a tomar cinco comprimidos por dia se a 
prescrição médica é de um", afirma Marcos. Ele conta uma história que ilustra bem o que 
significou essa medida, na época. "Antes, a Onofre tinha escadas que levavam à loja.  
 
O piso precisava ser trocado todo mês, de tanto que desgastava, pois chegávamos a atender de 
15 a 20 mil pessoas por dia. Hoje, um grande Carrefour atende em média a 30 mil pessoas por 
mês". Ele comemora o fato de que, atualmente, o desconto é uma prática usual no segmento e 
diz que um dos maiores orgulhos da empresa é a viabilização do consumo de medicamentos. 
"Para muitos, a diferença entre um remédio custar 30 ou 40 reais é apenas uma diferença de 10 
reais, mas para a camada de renda mais baixa da população, esse valor é a diferença entre poder 
ou não comprar. Desconto não é um favor, é um dever de todo varejista quando se trata de 
saúde", afirma. 
 
Outra inovação lançada pela rede foi a implantação do check-out. Tempos atrás, você ia ao 
balcão, pedia o medicamento, pegava uma nota, ia até o caixa pagar e seguia até o balcão do 
pacote para buscar o produto. No final da década de 70, a Onofre resolveu seguir o conceito que 
já existia nos supermercados e facilitou o processo da compra.  
 
No final dos anos 80, foi lançado o drive-thru, presente em três lojas, onde o cliente não precisa 
descer do carro. A novidade mais recente foi a venda pela internet, por meio do site Farmácia em 
Casa (www.fec.com.br), onde muitos produtos custam menos do que nas lojas físicas.  
 
Exame obrigatório  
Para o futuro, as idéias não param de brotar. Não há projeto de transformar todas as drogarias 
em megastores, mas existe o plano de modernizar e melhorar o visual das lojas até o final de 
2006. Além disso, a empresa pretende ampliar a rede de serviços para todas as filiais. Marcos 
conversou com políticos para que criassem um projeto de lei, que está tramitando no Congresso 
Nacional, obrigando as farmácias a fazer testes de pressão arterial, glicemia, osteoporose e 
colesterol.  
 
Hoje, eles são proibidos, e a Onofre possui uma liminar para poder desenvolver esse trabalho em 
suas lojas. "Nós temos dados que mostram que inúmeras pessoas mediram a pressão na Onofre e 
não sabiam que eram hipertensas. Não vamos prescrever remédios, mas sim procurar o médico. 
Essa cultura da conscientização da medicina preventiva deve ser não só permitida como 
obrigatória. Um farmacêutico está capacitado para fazer esse trabalho e esses serviços 
multiplicados só vão trazer benefícios para a sociedade", argumenta o empresário. 
 
Foco no funcionário 
Marcos Arede tem posturas que podem assustar um empresário mais conservador. Além de 
estimular que o funcionário vista a própria camisa, comemorando o desenvolvimento pessoal de 
seus colaboradores, ele não aceita que a empresa, ainda que familiar, seja um cabide de 
empregos.  
 
 
 
VE - Como é trabalhar em família?  
MARCOS AREDE - A gente sempre viu a coisa de uma forma muito profissional. Eu comecei aqui 
como balconista e, sendo da família ou não, existem requisitos necessários para entrar. Isso não é 
cabide de emprego. Se a pessoa é competente vai ingressar no grupo, se não é, não vai. Isso vale 
inclusive para nossos filhos. Claro que qualquer pai gostaria que a empresa entrasse na sua 
quarta geração, mas desde que eles tenham esses dois prérequisitos: vontade e capacidade.  
 



VE - Seu pai nunca impôs nada a vocês, em relação à Onofre?  
MARCOS - Não. Acho que a maioria das pessoas faz dos filhos office-boys de luxo. Às vezes, um 
rapaz que fez marketing, MBA, está indo no banco para pagar contas porque o pai quer que ele 
esteja junto na empresa. Isso cria um trauma desgraçado. Graças a Deus nós tivemos liberdade. 
Meu pai teve muita didática e psicologia para ir bem aos pouquinhos fazendo com que a gente 
tivesse carinho e amor por remédio. Eu tenho amor por remédio, o cheiro das caixas de remédio, 
é uma coisa que não dá para explicar (risos)! Foco no funcionário  
 
VE - Como é o funcionário ideal? 
MARCOS - Sabe qual é a frase que eu mais odeio no mundo? É quando alguém diz "eu visto a 
camisa da empresa". Nenhum profissional deve vestir a camisa da empresa, mas sim a sua 
própria. Quando inauguramos a primeira megastore, eu reuni a equipe e avisei "preparem-se, 
pois vocês vão receber aqui os donos das maiores redes de farmácia do Brasil, todos os 
presidentes dos maiores laboratórios da indústria farmacêutica, e nós vamos ser vitrine; 
aproveitem a chance para trabalhar a imagem de vocês, porque alguém estará vendo a forma 
como trabalham, e, antes de mais nada, vocês estão vendendo seus currículos".  
 
Conclusão: 30% do nosso quadro saiu para uma melhor. Tivemos o caso de uma balconista que 
se ofereceu para acompanhar uma cliente idosa em um exame. Não era obrigação dela, mas hoje 
ela é secretária executiva dessa senhora ganhando dez vezes mais. E eu fico feliz com isso, pois 
acho que a gente tem de trabalhar com amor. Acho que esse é o caminho.  
 
VE - Como é o lazer para você?  
MARCOS - Eu nunca na vida falei "não tenho tempo". Você tem de cavar o tempo. Acordo às 5h45 
da manhã, faço ginástica e dou o meu tempo para a família e meus hobbies. Sou casado e tenho 
um filho de dois anos. A gente deve procurar, uma hora que seja, mas esse tempo precisa ser 
intenso. Às vezes, você tem pessoas que chegam em casa às seis da tarde e não estão com a 
família. A cabeça está no trabalho.  
 
VE -Você acha que todo mundo pode ser um líder? 
MARCOS - Cada um tem a sua personalidade, cada um é bom em algo, mas quando a gente fala 
em liderança, sem dúvida não são todos que nascem com esse dom. Um líder nada mais é do que 
uma pessoa que faz com que todos à sua volta também se sintam líderes, também se sintam 
grandes. Liderança é fazer acender dentro de cada um o quão importante ele é e o quanto sabe 
desenvolver o seu trabalho.  
 
VE - Como é a interatividade com os funcionários?  
MARCOS - Fazemos treinamentos e financiamos cursos profissionalizantes. Eu costumo ir às lojas, 
converso e acho importante ouvir todo mundo. Lembro de uma história da Procter & Gamble. A 
máquina que eles utilizavam para encher os tubos de pasta de dente começou a falhar na hora de 
injetar o produto, deixando alguns apenas com ar.  
 
O conserto levaria um mês, e quem resolveu o problema neste período foi um operário, que 
abordou o presidente no piso da fábrica. Foi em casa buscar um ventilador, que colocado na 
esteira, jogava fora os tubos vazios. Quando que o presidente, pensando macro como ele pensa, 
teria uma idéia assim? Nunca. 
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