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A Drogaria Onofre está na terceira geração de comunicação com o cliente.  
 
Depois de passar por uma grande reformulação visual há cerca de dois anos, as lojas da rede 
começam a mostrar resultados e a unidade localizada na rua Pamplona, esquina com a 
avenida Paulista, em São Paulo, inaugura um novo visual, desenvolvido integralmente pela 
100% Design, empresa responsável por todo o novo visual da rede há quatro anos. "O objetivo 
é oferecer mais interação entre o consumidor e o ambiente da loja", afirma o diretor comercial 
da Drogaria Onofre, Marcos Arede.  
 
Já não é novidade que as drogarias mudaram de perfil. Hoje, as farmácias que só vendem 
remédios perderam espaço para a concorrência, que além de ampliar o mix de produtos 
oferecidos aos clientes investiram em visuais mais modernos.  
 
"Nosso objetivo é desassociar a farmácia de uma imagem de doença e transformá-la em um 
local agradável para se estar", comenta o executivo. Isso é bem percebido na unidade 
Pamplona, "optamos pelos conceito do escapismo", conta a diretora de environment design da 
100% Design, Rosana Hepp. "O objetivo é fazer com que o cliente, que está na correria da 
avenida Paulista, no estresse do dia-a-dia, escape disso tudo e tenha um momento de 
tranqüilidade e prazer ao entrar na loja da Onofre", continua Rosana.  
 
A estratégia parece que está dando certo. Segundo Arede o tempo de permanência do cliente 
na loja é, em média, cinco minutos. Nas unidades consideradas megastores, esse tempo varia 
de 15 a 20 minutos. Já na Pamplona a permanência na loja ultrapassa meia hora. Além disso, 
segundo o executivo, houve também um aumento significativo no tíquete médio da unidade, 
mas não revela valores.  
 
"O trabalho desenvolvido para a loja da Pamplona mexe com os sentidos dos clientes. Na loja 
tudo foi pensado para tornar a presença do consumidor mais tranqüila. Música, iluminação, 
temperatura, imagens. Há espaços para cuidar dos cabelos, fazer maquiagem, massagens, 
tudo foi pensado para oferecer bem-estar", diz Rosana.  
 
Já no estacionamento o cliente se depara com um enorme painel, que ocupa toda a parede, e 
mostra uma praia paradisíaca. A unidade Pamplona possui três andares e em cada uma deles 
os painéis mostram uma situação de relaxamento e prazer. "Trabalhamos muito com a água. 
Nas lojas existem fontes e água corrente, que passa uma sensação de tranqüilidade", afirma 
Rosana. A unidade da Pamplona possui três andares e 1,1 mil m² e teve também o mix de 
produtos ampliado para atender à nova estratégia da empresa. "O objetivo é levar esse 
conceito para as outras lojas da rede e também para as unidades do Rio de Janeiro", afirma 
Arede.  
 
Na verdade, as unidades que receberão esse conceito são as consideradas pela companhia 
como Prestígio, "essas lojas têm a assinatura do arquiteto João Armentano e já contam com 
diferenciais para os clientes", diz Arede. Em São Paulo são 20 unidades com esse conceito. A 
rede Onofre possui ainda quatro lojas consideradas megastores e oito populares.  
 
Estas últimas, segundo Arede, não vão passar pela transformação. "Essas unidades atendem 
ao público das classes C e D, por isso não vamos modificá-las para não passar a mensagem 
que os produtos estão mais caros por se tratarem de lojas mais modernas. Apesar disso não 
acontecer, mesmo nas lojas Prestígio", afirma Arede.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13, 14 e 15 abr. 2007. Comunicação, p. C6. 
 


