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Meio & Mensagem — Por que a opção por um formato 
focado em internet e televendas na Ultrafarma?  
Sidney Oliveira — A Ultrafarma começou mais com 
televendas porque, naquela época (11 anos atrás), 
a internet estava muito no início. O genérico já era 
muito forte no Canadá, na Inglaterra, na Alemanha 
e na Índia. No Brasil, a Anvisa demorou a permitir a 
sua entrada. Eu tinha uma pequena rede de farmá-
cias, com 20 ou 30 lojas, e vi que, com esse modelo, 
estava muito difícil de competir com as grandes 
redes. Decidi viajar para fora e ver como estava o 
mercado. Conheci esses países, e também o Japão, 
para criar um modelo diferente. Aí surgiu a Ultra-
farma. O nosso negócio era telefone e um local de 
vendas só. Hoje a Ultrafarma está dividida em quatro 
lojas (todas lado a lado na Avenida Jabaquara, 
zona sul de São Paulo), mas o objetivo é ter só um 
ponto-de-venda.

M&M — Porque isso barateia o custo.  
Oliveira — Exatamente. O problema das grandes redes 
é o custo elevado com aluguéis e com as exigências 
da Anvisa. Você tem de ter um farmacêutico por pe-
ríodo, um gerente, um subgerente. Fica muito caro. 
O fato de estar em um local só e de fazer com que 
os clientes venham até a loja barateia muito o custo. 
Assim como a entrega em casa através do serviço de 
televendas. A Ultrafarma foi a primeira empresa do 
Brasil a vender medicamentos pela internet. Havia 
poucas empresas de e-commerce no Brasil, e a Ultra-
farma está entre as pioneiras nesse segmento. Hoje, 
devido à facilidade — pois é o próprio cliente que 

imprime o boleto, passa o cartão de crédito etc. — a 
internet é o setor da Ultrafarma que mais cresce.

M&M — Quantos atendimentos a Ultrafarma realiza e quanto 
cada um desses canais representa em termos de vendas?  
Oliveira — A loja física atende aproximadamente 20 mil 
pessoas por dia. O televendas, entre 18 mil e 20 mil 
pessoas. E a internet está numa faixa de 15 mil pesso-
as. Dá um total de 50 mil a 55 mil tíquetes diários. Isso 
também tem sazonalidade. Como o nosso cliente é o 
aposentado, na primeira quinzena do mês, quando sai 
o salário, temos um número maior de tíquetes e até um 
tíquete médio maior.

M&M — O aposentado é o seu público-alvo?  
Oliveira — É, porque o jovem não toma remédio nenhum. 
A Ultrafarma não tem um serviço rápido de atendimento. 
No início do mês, a loja pode ter uma fila de espera de 
uma a duas horas. Se você ligar para o call center vai ter 
uma demora. Na internet, você compra rápido, mas não 
tem agilidade na entrega. Então, a Ultrafarma nasceu 
com o objetivo de atender as pessoas que tomam os me-
dicamentos de uso contínuo. Digo até nos comerciais: se 
uma mãe tem uma criança doente, com febre, infecção, 
a Ultrafarma não é uma farmácia para ela. Ela tem de ir 
à primeira farmácia e comprar o antibiótico.

M&M — O público aposentado compra também na internet?  
Oliveira — Isso tem aumentado muito. Pelos e-mails que 
recebemos, vejo que são os filhos que compram, paren-
tes que conhecem a tecnologia ou amigos que formam 
grupos de compras.  Pessoalmente, quando tenho de 

comprar alguma coisa na internet peço para alguém 
comprar para mim. Acho a internet difícil, por mais que 
o site seja prático e seguro. Gosto muito de tecnologia, 
mas para os outros (risos).

M&M — O senhor acaba de lançar a óptica Ultraótica. O for-
mato é o mesmo da Ultrafarma?  
Oliveira — Vai seguir esse formato para os óculos de sol. 
Teremos catálogos, e as pessoas vão poder comprar 
pelo telefone, na internet e na própria loja. Para óculos 
de grau, não há condições, pois é preciso tirar medidas, 
adequar a armação para o rosto. O atendimento será só 
para a Grande São Paulo.

M&M — O senhor é garoto-propaganda da própria marca. 
Por que decidiu ser um empresário que aparece à frente da 
marca?  
Oliveira — Por mais que o pessoal malhe e diga que eu 
gosto de aparecer, sou uma pessoa muito tímida. Acon-
tece que, quando formatei o meu negócio, ele tinha um 
diferencial grande em preço. Foi em um período em 
que existiam muitos medicamentos falsificados, em que 
o roubo de carga era muito forte. Então, era até uma 
questão de necessidade. Para vender o meu negócio eu 
precisava mostrar a cara. Hoje eu fico menos, mas du-
rante cinco, seis anos, eu atendia todos os clientes que 
quisessem falar comigo. A diferença de preço era tão 
grande que as pessoas de outras farmácias questionavam. 
Eu já sabia que isso ia acontecer e foi muito forte.

M&M — O senhor chegou a ter problemas com a Justiça rela-
tivos à sonegação de impostos e aos encargos trabalhistas.  

Sidney Oliveira

O senhor 
Ultrafarma
Polêmico e carismático, o empresário Sidney Oliveira tornou-se, 
para o bem e para o mal, a pessoa mais comentada do segmento 
farmacêutico. À frente da Ultrafarma desde 1999, ele investe em 
um marketing altamente emocional — que inclui a entrega de 
bíblias e flores aos clientes e o uso de sua própria imagem como garoto-propa-
ganda. Todas as ações são planejadas internamente. A política de preços agres-
siva da companhia já levantou questionamentos no mercado, mas Oliveira 
alega que sofreu perseguição por parte das grandes redes. Ele garante que o modelo baseado em televendas 
e internet é um dos pilares do seu diferencial competitivo. Avesso às entrevistas, Oliveira recebeu Meio & 
Mensagem em São Paulo para falar sobre todos esses assuntos, além das duas condenações à prisão que 
sofreu e dos novos negócios. 

Paula Ganem 
Fotos de Paulo Múmia
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“Por mais que o pessoal malhe e diga 
que eu gosto de aparecer, sou uma 

pessoa muito tímida. Acontece que, 
quando formatei o meu negócio, ele 

tinha um diferencial grande em preço. 
Foi em um período em que existiam 

muitos medicamentos falsificados 
(...). Então, era até uma questão de 

necessidade. Para vender o meu 
negócio eu precisava mostrar a cara”

Oliveira — Não, não. Houve perseguição por parte das 
redes... A empresa incomodou o mercado. A Ultrafarma 
paga mais de R$ 2 milhões por mês de ICMS. A melhor 
coisa que aconteceu foi a substituição tributária. Hoje, 
todos os impostos são pagos antes, quando você efetua 
a compra. A sonegação não era a base da Ultrafarma 
para vender barato. Sobre a questão trabalhista, houve 
muita perseguição porque visitei países como a China e 
a Itália, onde o cooperativismo dava muito certo, e quis 
implantar esse sistema. Só que a Justiça nos combateu 
por denúncia. Disseram que era uma concorrência 
desproporcional com as redes e nos deram um prazo 
para acabar com o cooperativismo. Hoje, os encargos 
trabalhistas são altos e você não pode remunerar na 
mesma proporção. Mas a gente precisou aceitar.

M&M — Houve de fato sonegação?  
Oliveira — Acontece o seguinte: quando você começa 
a incomodar o mercado, passa por uma devassa de 
fiscalização. É claro que hoje, com tantas leis, se você 
vai numa empresa procurar pelo em ovo, às vezes en-
contra. Nós recebemos um auto de infração que não 
foi grande, a situação se regularizou. Hoje não temos 
nada pendente na Justiça. Entre impostos estaduais e 
federais, a Ultrafarma arrecada mais de R$ 3 milhões 
por mês, pagos em dia, com dinheiro vivo.

M&M — O que faz o preço da Ultrafarma ser tão barato?  
Oliveira — Se você pega uma rede que fatura pouco 
mais do que nós, ela tem 300, 400 aluguéis para pagar. 
Precisa ter 600 farmacêuticos. O nosso custo é enxuto. 
A segunda questão é que na Ultrafarma só existe um 
comprador: eu. Todas as minhas negociações são feitas 
com presidentes e donos das empresas. O prazo no 
mercado farmacêutico também favorece. Você compra 
com até 120 dias de prazo. Até por causa da credibili-
dade, no início da Ultrafarma encontrei um pouco de 
dificuldade para receber crédito das empresas. Eu tinha 
de ter capital para comprar. Assim, praticamente 90% 
das nossas compras são feitas com pagamento à vista. 
Isso gera um diferencial de preço. E eu trabalho muito. 
Mas acho que essa é uma empresa meio sem sucessão, 
que ninguém vai absorver. Ninguém vai querer essa 
vida de maluco que eu quis.

M&M — O senhor tem filhos?  
Oliveira — Tenho nove, mas ninguém quer. Eles acham 
o meu ritmo doido. Montei uma empresa no segmento 
de fitness, a Ultrafitness, e coloquei os meus filhos para 
dirigir a empresa para mim, passei 50% do capital para 
eles e depois vendi o restante.

M&M — O preço é uma grande estratégia de marketing da 
Ultrafarma...  
Oliveira — Não só o preço. A gente vê que os filhos 
mandam os remédios para os nossos fregueses, que é 
como gosto de chamá-los, e já se sentem quites. Mas 
a população é muito carente e a gente dá esse outro 
lado, que é o carinho. O meu entregador troca lâmpa-
da, compra pão, arruma torneira. Se a pessoa não está 
legal, a gente manda uma bíblia. Às vezes, manda uma 
flor. É um serviço muito diferenciado. A gente tem o 
Ultrabaile, o Ultraencontro; temos também um jornal 
com a tiragem de 200 mil exemplares.

M&M — Como é feito o seu plano de mídia? O senhor faz 
muitos comerciais em programas religiosos.  
Oliveira — Cresci na igreja católica. E devido a essa 
formação, sempre tive uma aproximação com padres e 
bispos. A Igreja Católica não pede tantos recursos aos 
fiéis como as evangélicas. Nada contra, mas vejo que 

as igrejas (católicas) têm até certas dificuldades para 
divulgar a sua programação. Então, começamos a apoiar 
programas de evangelização. Tenho essa formação e 
respeito as outras. E o cliente entende.

M&M — Qual foi o investimento em mídia em 2009?  
Oliveira — A mídia é como medicamento, compramos só 
com pagamento antecipado. Na Rede TV chegamos a 
comprar dois anos antecipados. No SBT, compramos com 
prazo curto, porque o problema do Silvio Santos não é 
dinheiro, então, é duro pegar um desconto grande com 
ele. Nosso investimento nunca atingiu R$ 2 milhões por 
mês. Mas fazemos a mídia compartilhada com laborató-
rios, que investem muito.

M&M — Como está o processo de franquias da Ultrafarma?  
Oliveira — Foi um plano que não deu certo. Já abortei. Na 
verdade, o que criei foi uma licença para uso do nome Ul-
trafarma. Fomos bem-sucedidos até demais em Campinas, 

mas as pessoas que detêm o licenciamento têm outra rede 
paralela, que acabou prejudicada. Eles diziam que não 
teriam problemas porque o cliente deles era AB, e o da 
Ultrafarma, CD. Não lembraram que quem mais gosta de 
dinheiro é o rico. O licenciamento termina em dezembro 
e nós vamos abrir uma loja própria lá em seguida. Curitiba 
está na Justiça porque eles descumpriram o contrato de 
manter os preços acordados. Licenciamento nunca mais.

M&M — A Anvisa lançou a RDC 44, que entrou em vigor neste ano 
com novas regras para as farmácias. Isso teve impacto sobre o 
seu negócio?  
Oliveira — A RDC 44 vigorou agora no dia 17 de fevereiro. 
O que mais pegou foi a venda de alimentos em farmácias. 
A Ultrafarma já não comercializava esses produtos. E, com 
relação às leis da Anvisa, adequamo-nos 100%.

M&M — Uma das regras diz que não se pode mais vender pro-
dutos de tarja preta pelo telefone.  

Oliveira — Nunca vendemos, seja tarja preta ou vermelha.

M&M — No ano passado saiu a notícia de que o senhor 
se afastaria da Ultrafarma e a sua ex-mulher assumiria 
o negócio. O que houve?  
Oliveira — Aconteceu que me separei da minha esposa 
e houve um interesse dela, no começo, de assumir 
a direção. Depois a gente equalizou isso. Cheguei a 
publicar a minha saída para começar um novo ne-
gócio no mesmo formato. E já está em andamento a 
abertura de uma empresa chamada Sidney Oliveira 
Medicamentos Especiais, no segmento de medica-
mentos oncológicos, hormônios de crescimento, 
produtos que têm valores agregados muito altos. A 
empresa deve ser inaugurada em maio.

M&M — A sua ex-mulher é sócia da Ultrafarma?  
Oliveira — É. Já na Sidney Oliveira Medicamentos Es-
peciais são os meus filhos usando a minha marca.

M&M — O senhor foi condenado duas vezes à prisão (uma 
por receptar medicamentos roubados e outra por falência 
fraudulenta). Qual a sua versão para o que aconteceu?  
Oliveira — Olha, é uma história complicada. Tive um 
problema 30 anos atrás... Conheci uma pessoa que 
passava por um momento difícil na sua empresa e quis 
ajudá-lo. Era um cara que tinha uma distribuidora 
de medicamentos, e entrei como sócio. Só que ele 
faleceu e eu fiquei na sociedade com os filhos dele, 
tudo bandido, e acabou sobrando para mim. Também 
foi falta de orientação — quando isso aconteceu eu 
tinha 20 e poucos anos. Os dois processos estavam 
ligados a essa confusão. Da primeira condenação, 
fiquei livre porque era primário. Depois o juiz me 
condenou a trabalhos comunitários em um hospital. 
Foi um período curto e eu até senti falta quando 
acabou. Acho que o importante é a minha consciên-
cia e estou tranquilo. Graças a Deus nunca mais tive 
nenhum problema.
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