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Para fidelizar um milhão de clientes, Drogaria Onofre investe nos serviços de pós-venda.  
 
As grandes redes de farmácias fecharam 2005 com faturamento de R$ 6,42 bilhões em vendas, 
10,82% acima do ano anterior. Os dados, divulgados pela Abrafarma (Associação Brasileira de 
Farmácias e Drogarias), mostram a realidade de 26 redes, que representam cerca de 23% do 
mercado.  
 
Esse resultado foi obtido mais pelo aumento do faturamento por loja do que pela expansão de 
unidades físicas. Promoções de vendas de medicamentos com descontos de até 80% e estratégias 
de fidelização ajudaram as empresas a conquistar clientes. "As empresas estão investindo em 
eficiência já que o crescimento orgânico foi pequeno", afirma Sérgio Mena Barreto, presidente 
executivo da entidade. No ano passado, as empresas credenciadas na Abrafarma abriram apenas 
71 lojas, em um total de 1.869 unidades.  
 
Outra alternativa para melhorar os resultados é a venda de não-medicamentos - cosméticos, 
perfumaria, produtos de higiene e limpeza - que já representa 25,5% do faturamento total do 
setor.  
 
A Drogaria Onofre é a líder em faturamento por loja no Brasil. É o quarto ano consecutivo que 
mantém esta posição no ranking, também obtida no quesito faturamento por metro quadrado. 
Mas em relação a número de lojas, ela ocupa a 17 colocação.  
 
Com 32 unidades, a rede apresentou faturamento de R$ 400 milhões no último ano, 47% superior 
ao de 2004. De acordo com Marcos Arede, diretor comercial, a receita foi puxada pelos bons 
resultados das operações no Rio de Janeiro e pelo conceito das megastores, em São Paulo.  
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A participação de não-medicamentos maior que a dos concorrentes também favoreceu. "Na 
megastore chegamos a ter 60% de nossas vendas, em períodos de grande consumo como o 
Natal, de não-medicamentos", diz Arede. A Onofre foi pioneira na comercialização de linhas de 
perfumaria e cosméticos de marcas européias, como Christian Dior, Bvlgari, Cauldalie, Hermés e 
Ferrari, entre outras.  
 
Segundo o executivo, os bons resultados também são frutos de uma maior agressividade em 
descontos, preços baixos e grande variedade de produtos. O índice de falta de produtos nas lojas, 
por exemplo, é de apenas 2%. "Na maioria das redes a média é de 6% sobre o estoque."  
 
Em 2005, a empresa abriu cinco lojas. Este ano, a meta "conservadora" é crescer 30% no 
faturamento com a ampliação da rede no Rio de Janeiro e abertura de novas megastores. 
"Devemos abrir cinco ou seis lojas." A mais esperada é a da Avenida Paulista, que terá três 



andares em um terreno de 600 m, vaga para 70 automóveis, além de spa e uma série de serviços 
de saúde e beleza.  
 
Destaque para o pós-venda  
 
A rede tem investido no atendimento, com serviços para fidelizar os clientes. "Só em treinamento 
investimos cerca de 40 a 50 horas por ano por funcionário", diz Arede. Além disso, há um ano, a 
empresa implantou um programa de pós-venda que acompanha os hábitos de consumo de cerca 
de 1 milhão de clientes ativos. "Chegamos a ligar para a casa do consumidor, quando permitido, 
para saber se a pessoa está tomando o remédio e se o resultado está sendo satisfatórios", diz 
Arede. "Uma estratégia que também contribui para o controle do estoque de acordo com a 
demanda."  
 
No ranking das maiores em faturamento por loja, o segundo lugar é ocupado pela Drogaria São 
Paulo, seguida pela rede mineira Araújo e a carioca Pacheco. No quesito vendas, a Drogaria São 
Paulo subiu do segundo para o primeiro posto no ranking, trocando de posição com a Drogaria 
Pacheco. A demais colocadas foram a Pague Menos (CE), Droga Raia (SP) e Drogasil (SP).  
 
Já em número de lojas a Pague Menos figura em primeiro lugar, com 269 unidades, à frente das 
redes Pacheco, com 215; Panvel, do Rio Grande do Sul, com 198; Drogaria São Paulo, 184; 
Drogasil, 163; e Droga Raia, 137.  
 
Sem concorrência externa  
 
Segundo Mena Barreto, da Abrafarma, o Brasil tem 55 mil farmácias que movimentaram ao redor 
de R$ 26 bilhões em 2005. O número é pequeno se comparado com o de outros mercados, como 
o norte-americano. "Em 2005, a rede Wallgreen teve faturamento quatro vezes maior que todo o 
mercado nacional." Em suas 5,1 mil lojas, a Wallgreen obteve uma receita de US$ 46 bilhões. Já o 
mercado americano movimenta US$ 250 bilhões.  
 
"A baixa renda do brasileiro compromete o acesso aos medicamentos. Além disso, o Brasil é 
provavelmente um dos poucos países em que ou o remédio é distribuído gratuitamente pelo 
governo ou a pessoa tem que custear totalmente o produto." Essa realidade limitaria a 
possibilidade de interesse de empresas internacionais, diz Barreto. "Quem vai trocar um mercado 
de US$ 250 bilhões pelo nosso?"  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 22 mar. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 


