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Para continuar no comando, quarta geração de herdeiros investiu na profissionalização.  
 
O desempenho histórico da centenária Droga Raia é um exemplo de que, em tempos 
modernos, profissionalizar a gestão não significa retirar os membros da família da diretoria.  
 
Eugênio de Zagottis, vice-presidente comercial da empresa, é graduado na Fundação Getulio 
Vargas com MBA na Universidade de Michigan. O irmão se formou na MIT e fez carreira no 
banco de investimentos Goldman Sachs antes de assumir um posto na Droga Raia.  
 
"Também temos diretores que não são membros da família, mas existem várias regras para a 
participação de parentes na empresa. É a formação que assegura um cargo na empresa, e não 
o grau de parentesco", destaca Zagottis. "Votorantim e Itaú também são empresas bem-
sucedidas com base familiar, com alto processo de qualificação e foco no longo prazo."  
 
O sobrenome Raia já deixou as atuais gerações, mas são esses atributos que têm assegurado 
à companhia, que nasceu em Araraquara, no interior paulista, um crescimento médio anual da 
ordem de 15%, desde 2002, atingindo receita de R$ 720 milhões em 2006 em 150 drogarias.  
 
O desempenho se deve às novas lojas e também ao resultado de receita em mesmas lojas 
(unidades abertas há pelo menos um ano), porcentagem que o executivo prefere manter em 
segredo da concorrência. "Em vários anos, a Droga Raia não foi a que mais cresceu, mas ela 
tem evolução constante e isso é extremamente relevante no mercado."  
 
Os novos mercados têm contribuído para alavancar as vendas. No Rio de Janeiro, onde entrou 
em 2000, já soma 22 unidades. "Quando fomos para o Rio, muitas pessoas diziam que carioca 
não aceitaria ser atendido por paulista. Não tem nada disso. O cliente quer ser bem recebido e 
ter preço baixo." Em 2003, ingressou em Belo Horizonte e Curitiba, com bons resultados em 
um total de 21 lojas.  
 
Na capital mineira, enfrenta as locais Drogaria Araújo e Santa Marta, que foi comprada pelo 
grupo carioca Jamyr de Vasconcellos em 2005. Além disso, a concorrente paulistana Onofre 
ingressou recentemente nesse mercado. "Já temos 11 lojas em BH com boa aceitação do 
público, que até então tinha poucas opções. A Onofre, por outro lado, tem apenas uma 
unidade." A estratégia desta concorrente é investir no atendimento em domicílio, mas Zagottis 
afirma que as lojas físicas são responsáveis por 80% das vendas.  
 
Apesar do crescimento nesses mercados, a gestão e a logística da Droga Raia continuam 
centradas em São Paulo. "A diretoria fica aqui, mas temos gerentes locais e fazemos visitas 
frequentes." O centro de distribuição, de 10 mil m, está em Taboão da Serra e atende aos 
quatro mercados. Todos os produtos que chegam às lojas - que têm média de 15 mil itens nas 
prateleiras - passam pelo CD. "Como já atuávamos no interior da São Paulo, não tivemos 
dificuldade de adaptação de logística. Afinal, de São Paulo (capital) a Presidente Prudente, são 
500 km."  
 
A rede não tem intenção de partir para novas praças, mas fortalecer a atuação onde já está 
instalada. "Não pensamos em novos mercados, mas em adensar nossa presença nessas quatro 
capitais." No ano passado, inaugurou 11 lojas, com investimento de R$ 6,6 milhões. Este ano, 
estão previstas 12 unidades. "Não há uma mapa desenhado de expansão, com divisão de 
número de lojas por cidade. Vamos aproveitar as oportunidades em cada mercado dentro 
desta previsão."  
Além disso, mantém a renovação de suas unidades mais antigas. Em 2006 foram R$ 3 milhões 
para reformar 20 drogarias. Este ano já está previsto no orçamento um investimento da ordem 
de R$ 5 milhões para outras 43 reformas. O período normal de repaginação das unidades, 
segundo Zagottis, são cinco anos.  
 



"Não apenas trocar o velho pelo novo. Trata-se também de redefinição de conceito, com 
destaque para produtos de dermocosmética, importantes no posicionamento da rede." Hoje, os 
itens de não-medicamentos representam cerca de 25% da receita da rede, na média, mas 
podem atingir 60% nas unidades de shopping center.  
 
Zagottis é crítico quando o assunto são serviços, que vêm crescendo dentro das redes, 
incluindo aplicação de tintura capilar, por exemplo. "Nosso negócio é saúde e beleza, mas não 
somos manicures. O serviço que oferecemos é o atendimento diferenciado, que ganha a 
confiança do consumidor", considera. "Também não pagamos comissões aos funcionários, para 
que o cliente não tenha dúvidas sobre a indicação que recebe dentro da loja."  
 
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 fev. 2007. Administração & Serviços, p. C8. 
 


