
Drogaria Onofre quer ser a 3ª maior rede do país 
Antonio Carlos 

A Drogaria Onofre separou R$ 40 milhões para investir na expansão de sua presença no país. 
O plano prevê que a rede vai ter unidades em sete estados ainda este ano e terá forte atuação 
no serviço de delivery. A empresa informa que faturou R$ 550 milhões no ano passado e 
espera R$ 700 milhões este ano. 

Hoje, a Onofre conta com 33 unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto 
Alegre (acabou de ganhar uma megastore). Estão em construção lojas em Vitória e em 
Curitiba. Na segunda fase da expansão, está prevista a chegada à Brasília, que também 
ganhará uma megastore. "Queremos estar entre as três maiores redes farmacêuticas do país", 
diz o diretor comercial da Drogaria Onofre, Marcos Arede. 

Para chegar lá, a estratégia é mesclar o crescimento do número de lojas com o uso intensivo 
do canal de vendas pela internet e telefone, batizado de Onofre em Casa. Por isso, a empresa 
aposta num modelo de lojas mistas, que atendem à clientela no local e, ao mesmo tempo, 
oferecem o serviço de delivery, podendo assim cobrir todo o perímetro urbano da região eleita.  

Esta foi a fórmula adotada em Belo Horizonte e que deve ser replicada nos próximos estados 
que vão receber unidades da rede. Segundo a empresa, tal modelo oferece excelente relação 
custo x benefício e a economia gerada pode ser repassada aos clientes em forma de desconto 
no preço dos produtos. Se tudo der certo, as vendas por telefone e internet devem representar 
30% da receita total.  

Uma outra frente do investimento da Onofre visa conquistar cada vez mais consumidores de 
alta renda. Neste caso, a arma utilizada é a ampliação do número de megastores, lojas-
conceito com projeto arquitetônico diferenciado, que têm como ponto forte a venda de 
produtos de luxo, atendimento especial e a oferta de serviços grátis de saúde e beleza.  

Nelas, cujas prateleiras são recheadas de marcas internacionais famosas, como Dior, Lancôme, 
Cartier, Dolce & Gabbana, e Bvlgari, a idéia é disseminar o conceito de bem-estar, bem longe 
do clima de doença que prevalece nas farmácias comuns. Entre outros mimos, os clientes têm 
direito a seções de maquiagem, massagens, tratamentos de pele e exames preventivos de 
pressão arterial, diabetes e colesterol, entre outros.  

Os números mostram que o investimento tem dado certo. Nas lojas comuns da rede o 
faturamento com não-medicamentos representa 35% das vendas, enquanto que nas 
MegaStores esse percentual chega a 60%.  

"Este modelo de loja é adequado a mercados muito específicos e a idéia é ter qualidade e não 
quantidade", diz Arede. "As próximas megastores serão no Rio de Janeiro e em Brasília". Ainda 
segundo ele, em cada uma dessas lojas são investidos entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões. 
Existem atualmente quatro delas em São Paulo e uma em Porto Alegre. 

Fundada em 1934, a Drogaria Onofre comercializa quase 30 mil itens e possui 2 mil 
funcionários. Site: www.onofre.com.br.  
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