
Na Onofre é possível comprar Hermès 
Regina Neves 
 
 
São Paulo, 4 de Janeiro de 2006 - Grife francesa passa a ter os seus cosméticos 
vendidos nas megastores da rede de drogarias. Única farmácia a comercializar itens de 
cosméticos e perfumaria de marcas globais voltadas para o segmento premium, a 
Drogaria Onofre acaba de ampliar seu portfólio com a inclusão de toda a linha de 
perfumes da conceituada grife francesa Hermès Paris. Ao todo 12 fragrâncias passam a 
ser encontrada nas três megastores da rede localizada em bairros classe A de São 
Paulo, incluindo os três últimos lançamentos da marca, voltados para os públicos 
masculino e feminino - Un jardin sur le nil, Un jardin en mediterrané e Eau Des 
Merveilles. Os perfumes da Hermès têm preços entre R$ 160 e R$ 320.  
 
Além da Hermès, a Onofre comercializa itens exclusivos de perfumaria e cosméticos de 
marcas mundialmente conhecidas como Ferrari, Bulgari, Dior, Calvin Klein, Cartier, 
Dolce&Gabbana, Givenchi e Paco Rabanne, entre outros e, graças às megastores, 
conceito que ela implementou nos últimos três anos, tornou-se um case diferenciado.  
 
Não foi um caminho fácil mesmo para uma sólida empresa de mais de 70 anos como a 
Drogaria Onofre. Conta o diretor de vendas da empresa, Marcos, que quando a 
drogaria resolveu lançar mão desses produtos em sua estratégia de marketing para 
diferenciar as megastores, encontrou muitas resistências. "Primeiro procuramos os 
importadores brasileiros dessas fragrâncias mas só recebemos negativas", revela. 
"Eles foram claros em dizer que preferiam ver os perfumes que representavam 
vendidos em free shops ou lojas de shoppings, com receito de popularizar as marcas", 
completa.  
 
A rede que chama a venda dos perfumes de luxo pela Onofre "um sonho pessoal que 
estou realizando" resolveu não desistir e partiu para Paris para negociar diretamente 
com as empresas. "Não foi fácil também. Tivemos que mostrar o conceito da 
megastore; definimos que as lojas em os perfumes fossem vendidos não usariam a 
palavra "drogaria", mas sim Onofre Megastore. Garantimos que os perfumes teriam 
um local diferenciado longe de medicamentos", conta.  
 
"Levamos até o arquiteto João Armentano, que criou o espaço das lojas para, com o 
seu prestígio pessoal, ajudar no convencimento", comenta. A rede diz que hoje este 
convencimento já é mais fácil, mas a negociação é ainda hoje corpo-a-corpo. A 
próxima marca a chegar deve ser a Thierry Mugler - as negociações estão adiantadas, 
informa a empresa.  
 
Se foi difícil convencer as empresas não houve problema com o público. Hoje a área de 
perfumaria já corresponde por 50% das vendas das megastores e, no último, Natal 
chegou a 60%. "Com a perfumaria de luxo, vendemos o sonho, a fantasia, oferecemos 
para nossas clientes objetos de desejo que podem comprar em até seis prestações", 
diz o executivo.  
 
"E qualquer cliente mesmo da classe média pode pagar R$ 25 ou R$ 30 por um objeto 
do desejo." A Onofre registrou em 2005 um crescimento de 47% nas vendas, o maior 
da história da empresa (a média dos últimos anos foi de 30%), alcançando um 
faturamento de cerca de R$ 400 milhões.  
 



A rede define o conceito de megastore como a transformação do ambiente de uma 
farmácia comum em um lugar agradável. "A idéia é desassociar do conceito de doença 
e associar ao conceito de saúde e bem-estar", explica. Em suas três megastores em 
São Paulo, a Drogaria Onofre oferece serviços de saúde e tratamentos de beleza 
gratuitos ou vinculados a compras de baixo valor, como exame de osteoporose, 
massagem, limpeza de pele, entre outros. Este ano será inaugurada a quarta 
megastore em São Paulo e a primeira no Rio de Janeiro, em Ipanema ou Barra da 
Tijuca. Até agora foram investidos R$ 10 milhões nessas lojas.  
 
"Achamos que o Rio também tem mercado para quatro megastores", diz acreditar. A 
Drogaria Onofre conta com 32 unidades em São Paulo e Rio de Janeiro. Com mais de 
12 mil itens ativos e 1,2 mil funcionários, a rede tem vendas on-line pelo "farmácia em 
casa".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


