
Araújo vende a tintura e pinta o cabelo da cliente, de graça 
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Escolher a tintura de cabelo na gôndola e sair da farmácia já com o produto aplicado, sem pagar 
nada mais por isso. A proposta é da rede mineira Drogaria Araújo que está lançando, em Belo 
Horizonte, o conceito de "megastore" no setor farmacêutico. Nessa loja da Araújo, os serviços vão 
de cabeleireiro e manicure ao atendimento especializado para diabéticos, com direito a medição 
de pressão e glicose. 
 
"A concorrência nos força a ser mais criativos", diz o presidente, Modesto de Araújo Neto. A 
direção da rede, a maior e mais antiga da região metropolitana de Belo Horizonte, aposta na 
diferenciação para manter a liderança num mercado que passou a ser disputado também por 
redes nacionais, como a Droga Raia, que aterrissou há dois anos na capital. A Pacheco, do Rio de 
Janeiro, desembarcou neste ano em Belo Horizonte ao comprar a rede mineira Santa Marta. 
 
Não é a primeira vez que a rede comandada por Modesto - neto do fundador - ousa neste 
mercado. Em 1998, inspirada pelo modelo americano de "drugstores", a empresa apostou todas 
as fichas na criação de um espaço para produtos de conveniência. Antes, levou 59 funcionários 
para um "laboratório"" na Flórida. Modesto decidiu incluir nesse grupo até os farmacêuticos da 
rede, que resistiam à idéia de misturar remédios com pães, bebidas, sorvetes, gelo em cubos e 
produtos para animais de estimação. Os funcionários visitaram as quatro maiores redes de 
"drugstores" dos Estados Unidos. Hoje, entre medicamentos e produtos de conveniência, a Araújo 
vende mais de 18 mil itens. 
 
Sem ser varejo de alimentos, a rede de 70 lojas está entre os maiores revendedores de sorvete 
Kibon e Coca-Cola do Estado. E de aparelhos celulares da Telemig Celular. Também está entre os 
maiores revendedores de gelo, com a marca Geloso. Com 24 endereços funcionando no esquema 
24 horas, a Araújo virou sinônimo de lugar onde encontra-se de tudo, a qualquer hora do dia ou 
da noite. 
 
"Mas é preciso ter muito feeling para o mix", diz o presidente. "Não é tudo que vende bem em 
farmácia." Ele acredita que, justamente por isso, o modelo de "farmácia de 1001 utilidades" ainda 
não deslanchou no país, nem mesmo em mercados de alto consumo, como São Paulo. O 
empresário mineiro já recebeu, em seu escritório no centro da capital mineira, colegas de vários 
Estados interessados em diversificar os negócios em suas farmácias. Mas ainda não viu nenhum 
deles avançar muito. "A Pague-Menos, de Fortaleza, está neste caminho, mas com um mix muito 
menos diversificado", conta ele. O setor de conveniência já responde por 25% das vendas da 
rede, que deverá chegar a R$ 400 milhões em 2005. Os medicamentos, incluindo os manipulados, 
respondem por 60% da receita. Cosméticos, 15%. "Nosso principal negócio é vender remédio e 
isso não vai mudar nunca", diz o presidente. 
 
Com os serviços da megaloja, a expectativa é aumentar vendas de cosméticos e de produtos 
dietéticos. A primeira loja do modelo está funcionando na Praça ABC, na região central da cidade. 
Mais 11 dos 70 endereços da rede serão transformados em megastores. 
 
Alguns serviços, como aplicação de tintura e medição de glicose, são gratuitos. Outros - como 
pedicuro e massagem - são cobrados. A idéia era oferecer os serviços em horário comercial, até 
as 18 hs. Mas o horário será estendido até 22 hs, a pedido dos clientes. 
 
"O que queremos é proporcionar praticidade para que o cliente possa, numa única parada na 
Araújo, resolver tudo o que precisa e ir para casa", diz Modesto. Embora tenha a prestação de 
serviço como diferencial, a rede não abandonou campanhas ancoradas em preço. Tanto para 
vender antibiótico quanto refrigerante, a rede usa o slogan do melhor preço. "Não queremos só os 
clientes A e B, queremos clientes de todas as classes." 
 



Para 2006, ano em que completa 100 anos de fundação, a meta de Modesto é abrir 15 lojas, 
iniciar expansão pelo interior de Minas e atingir receita de R$ 500 milhões. Levará o modelo a 
outros Estados? Mineiramente, ele desconversa. Diz que sua pretensão é ser líder em Minas. Mas 
deixa no ar a provocação. "Para 2008, haverá novidades." 
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