
[CAPA PRÊMIO]

Saúde, beleza

Drogaria Onofre colhe os frutos de seu novo
posicionamento de negócios e aposta em um
formato inovador para atingir as classes C e D

o entrar em uma loja da
rede Drogaria Onofre, a imagem das far-
mácias de antigamente locais sem vida,
cheios de prateleiras e armários com re-
médios de A a Z, com um ar pesado, li-
gado a doenças - se desfaz rapidamente.
A percepção que se tem é de estar em um
espaço de bem-estar, onde o cliente pode
comprar um medicamento ou perfume
sem ter diferença de sensações, fazer
massagens, tratamentos para cabelos,
estética, além de medir sua pressão, dia-
betes, entre outros diagnósticos.

A mudança de posicionamento da
Onofre rendeu frutos para a empresa

em todos os sentidos. Considerada a
rede de farmácias com maior venda por
metro quadrado do Brasil, segundo a
Abrafarma, a empresa detém mais de
um milhão de clientes ativos por meio
de seu cartão fidelidade, 34 unidades
espalhadas em São Paulo, no Rio de
Janeiro, em Minas Gerais, no Espírito
Santo e no Rio Grande do Sul, dois mil
funcionários e a expectativa de fatura-
mento para este ano de R$ l bilhão.

Para cumprir seu objetivo de estar
entre as três maiores redes farmacêu-
ticas até 2010, a Drogaria Onofre não
tem poupado esforços, principalmente

no que diz respeito ao relacionamento
com seus clientes. Segundo Lismeri
Ávila, diretora comercial do Onofre
em Casa, o novo direcionamento das
lojas começou a tomar forma em 2003,
quando foi inaugurada a primeira me-
gastore da rede, em São Paulo. "Nós
queríamos que o cliente sentisse a mes-
ma boa sensação em comprar um me-
dicamento ou um perfume. Nossa idéia
foi reduzir esse abismo existente entre a
experiência de compra desses dois tipos
de produtos. A iniciativa deu tão certo
que j á replicamos o modelo em algumas
lojas da rede".

O conceito de megastore permitiu
à Onofre atrair todos os tipos de públi-
cos, pois disponibiliza um mix de pro-
dutos que envolve os medicamentos,
mas também cosméticos importados
de marcas renomadas como Shiseido,
Dior, Givenchy, Dolce & Gabana,
Hermes, Ferrari, Bulgari, Cartier, entre
outros. "Por conta de nosso mix de pro-
dutos de cosméticos de luxo. a rede per-
cebeu a necessidade de ter consultoras
especializadas para mostrar os produtos
corretos, fazer maquiagem e até mesmo
dar orientações1 sobre o uso de medica-
mentos. Queremos que nosso cliente
não compre somente o produto, mas
saia com informações a respeito dele",
diz Lismeri.

Outra estratégia bem-sucedida da
Drogaria Onofre em relação aos seus
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clientes envolve os serviços. Até o mo-
mento, a rede já realizou 20 mil testes
gratuitos, entre aferições de pressão,
colesterol, triglicérides e diabetes. "An-
tes de oferecermos os serviços, muitos
dos nossos clientes nem sequer tinham
conhecimento de problemas como hi-
pertensão, diabetes e colesterol. Temos
como preocupação alertar a população
para a necessidade da prevenção de
doenças", afirma Carlos Marques, su-
perintendente comercial da rede.

Cerca de 60 mil consumidoras já
fizeram tratamentos de beleza nas me-
gastores da rede. Segundo Lismeri, es-
ses serviços são utilizados para fidelizar
os clientes e disponibilizados em forma
de prêmios do programa de fidelidade
Onofre Mania, ou associados à compra
de itens de maior valor, como a linha
de perfumes importados. "Procura-
mos agregar serviços aos clientes. E ele
pode usar esse serviço quando lhe for
conveniente, por meio de agendamento
de horários. São serviços que vão trazer
satisfação aos nossos clientes".

Baixa renda
O crescimento do consumo das

classes C e D também chamou a aten-
ção da Drogaria Onofre. Para absorver
esse movimento, a rede apostou na ino-
vação. No final do ano passado, estabe-
leceu uma parceria com as Casas Bahia
para instalar quiosques da marca para a
venda de medicamentos e perfumaria,
com um mix de produtos voltados para
esse público. A proposta, segundo a
empresa, é oferecer a mesma economia,
comodidade e qualidade que os clien-
tes da drogaria já desfrutam pelo canal
Onofre em Casa, loja virtual da marca
que hoje responde por 35% do fatura-
mento da rede.

Implantado em 25 lojas das Ca-
sas Bahia em São Paulo, a proposta da
Drogaria Onofre é chegar a 80 quios-
ques até o meio deste ano, com inves-
timentos na ordem de R$ 10 milhões.
Em cada espaço, promotores ajudam os
clientes a fazer suas compras pelo site,
com modalidades diferenciadas de pa-
gamento, com frete gratuito e redução

de burocracia de aprovação de crédito.
'Além das formas de pagamento ofe-
recidas em nosso site, no quiosque o
consumidor pode pagar a compra nos
mesmos moldes oferecidos pelas Casas
Bahia. Para pagamentos à vista, ofere-
cemos condições especiais de desconto
que podem chegar a 80% sobre o preço
de tabela dos medicamentos", diz Lis-
meri. Esse projeto aumentou também
a extensão da área de entrega. "Hoje já
conseguimos entregar os produtos para
bairros mais distantes".

Clientes satisfeitos
A Drogaria Onofre segue a filo-

sofia de que o cliente deve ser atendi-
do da forma como ele desejar. "Cada
cliente tem um perfil, alguns entram
na loja e não querem ajuda. Outros
buscam orientações. O importante
é que nossa equipe saiba entender o
comportamento desse consumidor e o
que ele busca. Os clientes podem con-
sultar preços, faiar com o farmacêuti-
co, ou até mesmo comprar o produto
em outra loja e tirar suas dúvidas com
a gente", analisa Lismeri.

Na grande maioria das farmácias,
o cliente entra na loja, compra o medi-
camento e vai embora. De acordo com
os resultados de pesquisas de satisfação
feitas na rede, os clientes demonstraram
vontade de passear pela área de venda.
"Todos falaram sobre a sensação dife-
rente que sentem ao entrar nas megas-
tores da Onofre. O ambiente convida o
cliente a passear pela loja, conhecer as
novidades e isso chama bastante a aten-
ção dele", conta Lismeri.

A mudança de relacionamento com
os clientes da Drogaria Onofre mos-
tra que a empresa deu um tiro certei-
ro, principalmente para lidar com um
momento de incertezas econômicas.
"O mercado de farmácias ainda tem
muito caminho a ser percorrido quan-
do falamos em atendimento ao cliente.
O perfil do consumidor mudou, eles
se tornaram mais exigentes, conhecem
seus direitos, sabem quais as novidades
que estão chegando ao mercado. An-
tes, as drogarias estavam preocupadas

somente com preços e descontos. Mas
o consumidor quer mais do que isso.
Muitos concorrentes já estão moderni-
zando suas lojas, pois o cliente não quer
sair de casa para comprar somente um
produto", avalia Lismeri.

Para a empresa, investir em treina-
mento é fundamental para seguir a evo-
lução do mercado, "Nós ministramos
treinamentos constantes com nossa
equipe interna para ouvir o que eles têm
a dizer, sejam sugestões, reclamações,
críticas, trazer as solicitações. Funcio-
nários felizes fazem os clientes ainda
mais felizes. Todos os funcionários da
rede passam por treinamentos ao longo
do ano", explica a diretora.

Mesmo em tempos difíceis, a Dro-
garia Onofre pretende manter seus
investimentos no relacionamento com
seus clientes. " Em um momento como
este é crucial fazer investimentos para
oferecer um bom atendimento. Se con-
tinuarmos oferecendo nossos serviços,
os clientes vão continuar nos procu-
rando. Não adianta somente ter os ser-
viços e não superar as expectativas dos
consumidores, independentemente do
canal de venda. A empresa vai ter de
manter essa postura, para que o clien-
te se lembre da gente na hora de fazer
suas comprar e não entrar na primeira
drogaria que vê pela frente". Palavra
de mestre! [CM]
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