
DROGARIA ONOFRE: SOFTWARE
LIVRE E CRESCIMENTO RECORDE
Megastores e pontos de venda baseados em Linux levam
a companhia a um crescimento de 47% em 2005

D
F E R N A N D A ÂNGELO

rogaria Onofre, rede de farmácias
com mais de 70 anos e 32 unidades
em São Paulo e no Rio de Janeiro,

fechou o ano de 2005 com crescimento re-
corde de 47% e faturamento de 400 milhões
de reais. O melhor resultado anual da com-
panhia até hoje é fruto de um movimento
de modernização iniciado há cerca de três
anos, que incluiu também a área de tecno-
logia da informação. Atualmente, todas as
lojas da rede têm seus caixas suportados em
Linux e, além do crescimento, comemora
uma queda de 70% nos problemas com
quedas de sistema.

Movimentos paralelos com resultados
comuns: ao mesmo tempo em que muda-
va o conceito de suas lojas, unindo a ven-
da de medicamentos e perfumaria à pres-
tação de serviços gratuitos de saúde e be-
leza (maquiagem, massagem, limpeza de
pele, tintura de cabelo, testes de colesterol,
triglicérides, diabetes, pressão arterial e
osteoporose, entre outros), a rede investiu
na harmonização de sistemas Windows,
por enquanto ativos nas áreas administra-
tivas, e Linux."Todas as mudanças em nos-
so departamento de TI são parte de uma
modernização de processos, iniciada há
cerca de dois anos", afirma Jair Lorenzetti,
CIO da Drogaria Onofre.

De acordo com o executivo, a escolha
pelo Linux privilegiou, mais que a ques-
tão tecnológica, o atendimento ao clien-
te e a qualidade dos serviços prestados.
A opção explica a convivência pacífica
entre sistemas de código aberto e fecha-
do, que conversam entre si em tempo
real. Para Lorenzetti, o Linux, "além das
vantagens de custos, torna algumas ope-
rações mais eficientes, como no caso dos

pontos de atendimento nas lojas e nos
centros de distribuição".

Do ponto de vista de custos, a adoção de
um sistema baseado em código aberto se
justifica em questões como o aproveita-
mento do parque instalado e uma econo-
mia de cerca de 35% em relação à realiza-
ção de um projeto similar baseado em Win-
dows. Além disso, evitou a troca anual de
todos os softwares utilizados nos caixas da
rede. "Na verdade, procuramos a solução
que melhor se adequasse às atividades de
cada loja", diz Lorenzetti.

INVESTIMENTO X EFICIÊNCIA

Se de um lado a rede reduziu custos de im-
plementação e manutenção de hardware e
software, do outro ganhou em eficiência no
atendimento ao público interno, com refle-
xo direto no relacionamento com os clien-

tes. Lorenzetti lembra que, nas lojas, a so-
lução de um problema nos sistemas podia
levar até dois dias."Hoje levamos no máxi-
mo duas horas para solucionar um proble-
ma em um dos caixas", explica.

Além disso, a utilização do Linux nos
terminais de pontos de venda garantiu
maior estabilidade (menos quedas nos sis-
temas) e mais rapidez no processamento
das transações. Segundo Lorenzetti, o nível
de 70% de redução dos problemas ainda é
provisório."Nossa meta é chegar a uma re-
dução de 90% em relação ao período ante-
rior ao projeto até 2007", prevê. O ganho de
eficiência incluiu também o treinamento de
toda a equipe de suporte para lidar com a
plataforma de código aberto e a certificação
formal de 50% do time de TI da Onofre em
ambiente Linux.

Nada mal, levando em consideração o in-



Pioneirismo em inovação
Serviços de saúde e tratamentos de
beleza gratuitos em megastores
ajudaram rede a obter faturamento de
400 milhões de reais em 2005

Com mais de 70 anos, a Drogaria Onofre
conta com mais de 12 mil itens ativos e
1,2 mil funcionários, é pioneira na oferta
de descontos em medicamentos e venda
online, por meio da Farmácia em Casa. O
site tem mais de mil medicamentos com
descontos de 25% a 50%, e hoje responde
por cerca de 50% de todas as entregas em
domicílio feitas por farmácias em São
-Paulo. Em suas três Megastores - duas em
São Paulo e uma no Rio de Janeiro -, a
rede oferece serviços de saúde e
tratamentos de beleza gratuitos ou
vinculados a compras de baixo valor,
como exame de osteoporose, massagem
e limpeza de pele, entre outros.
Fatores como estes levaram ao
faturamento de 400 milhões de reais em
2005,3 maior expansão anual de sua
história, com47% de crescimento. Nos
últimos três anos, a empresa dedicou 10
milhões de reais em investimentos ao seu
projeto de modernização, que culminou
com a criação das megastores e com a
mudança na percepção do cliente sobre
farmácias, criando um ambiente associado
à saúde e não à doença. (FA)

vestimento de 3 milhões de reais feito nos
últimos dois anos na modernização da área
de TI (220 mil de reais destinados apenas à
preparação do hardware para implementa-
ção do Linux). A Drogaria Onofre considera
encerrada a primeira etapa do projeto, que
previa a adoção do Linux e a criação de um
ambiente tecnológico misto, com redução
de custos e aumento de eficiência."Não va-
mos abrir mão do Windows, mas nossa es-
tratégia é tirar o melhor dos dois mundos e,
claro, oferecer um serviço melhor na ponta,
para nossos clientes", explica Marcos Arede,
diretor comercial da rede de farmácias.

Não por acaso, o pioneirismo da Onofre
na área tecnológica é notório. A empresa foi
a primeira rede de farmácias do Brasil a usar
a rede IP para transações financeiras, por
meio de um projeto-piloto aprovado pelas
administradoras de cartões. O próximo pas-
so é implantar melhorias nos sistemas admi-
nistrativos e adotar ferramentas de inteli-
gência, como cross sellling, que já estão em
fase de implantação. Mais que isso, a rede
vem investindo em treinamento, na adoção
de novas tecnologias de telecomunicações,
especialmente na parte de estudo de proces-
sos, e na compra de um sistema de gestão
corporativa, o RMS Retafl, além de uma equi-
pe interna de desenvolvimento.
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