
Negócios varejo

Os concorrentes
odeiam este homem
Sidney de Oliveira fez
a Ultrafarma crescer
150 vezes em quatro
anos. E se tornou o
personagem mais
polêmico de seu setor

Denise Carvalho e Marcelo Onaga

ADROGARIA ULTRAFARMA, DE SÃO
Paulo, tinha tudo para ser apenas
mais um entre milhares de peque-

nos negócios do varejo brasileiro. Até 1998,
seu fundador, o paranaense Aparecido Sid-
ney de Oliveira, era visto como dono de
farmácia de bairro, com pouca experiên-
cia no ramo e sem condições de incomo-
dai' as grandes redes. Há apenas cinco anos,
o faturamento da companhia mal ultrapas-
sava a casa do milhão de reais ao ano, en-
quanto a líder do setor — a Drogaria São
Paulo —já beirava a casa do bilhão. Mas
os tempos de vacas (e vendas) magras fi-
caram para trás. A Ultrafarma continua pe-
quena diante das grandes empresas do se-
tor, como Onofre. Drogasil e Drogaria São
Paulo, mas já não é mais vista como uma
concorrente inofensiva, uma drogaria de
vizinhança. O instituto IMS Health, que
compila e analisa dados dessa área. esti-
ma que a receita da empresa em 2005 te-
nha sido de 180 milhões de reais — um
crescimento de inacreditáveis 15 000% em
pouco mais de quatro anos. Por dia, são
feitos mais de 50 000 atendimentos, 70%
deles por telefone. A empresa recebe pe-
didos até mesmo por carta, de todas as re-
giões do país. Tudo isso faz da Ultrafar-
ma o maior fenômeno do varejo em seu
setor—e, de Oliveira, o personagem mais
polêmico desse mercado. A enorme riva-
lidade surgida entre ele e seus concorren-
tes é reflexo das condições peculiares que

(1) Em 2005

regem a concorrência no varejo brasileiro
— um problema que atinge vários outros

setores da economia. A disputa entre a Ul-
trafarma e as demais redes de farmácias
não está no âmbito de quem tem a melhor
gestão ou a estratégia mais inovadora. Mas
em como essas vantagens competitivas são
alcançadas — no caso, por Oliveira.

Sorridente, bonachão e dono de uma ex-
cepcional capacidade de promover sua em-
presa e a si próprio. Oliveira ganhou fama
por distribuir Bíblias à clientela, dar os
maiores descontos do mercado — em al-
guns casos de até 80% — e por estampar

Fonte: estimativas do mercado

o próprio rosto no logotipo da Ultrafarma.
Sua agressividade comercial já lhe rendeu
problemas com a Justiça. Na década de 90,
Oliveira foi condenado duas vezes à pri-
são — uma por receptação de medicamen-
tos roubados e outra por prejudicar forne-
cedores e funcionários numa falência frau-
dulenta de uma de suas primeiras farmá-
cias. Nos dois casos, cumpriu a pena em
liberdade. Mais recentemente, foi acusado
oficialmente de sonegação fiscal. Num des-
ses inquéritos, registrado sob o número
285-04 na Delegacia de Crimes contra a
Fazenda, em São Paulo, Oliveira recebeu



varejo

multas no valor total de 4,3 mi-
lhões de reais. A última delas,
de 2,5 milhões, foi expedida há
pouquíssimo tempo, no fim de
maio. O empresário ainda pode
recorrer. "A Ultrafarma é a pon-
ta mais vistosa de um iceberg
de informalidade que tomou
conta do setor farmacêutico",
diz Sérgio Mena Barreto, pre-
sidente da Associação Brasilei-
ra de Redes de Farmácias.

Aos 53 anos. Oliveira cos-
tuma atribuir os problemas que
tem com a Justiça à persegui-
ção das grandes redes de dro-
garias. Ele alega que os descon-
tos que oferece reduzem bas-
tante as margens de lucro de
seus concorrentes — daí a perseguição e
o ódio. Em suas próprias, palavras, a Ul-
trafarma é um "modelo revolucionário de
negócios". Esse modelo incluiria a nego-
ciação direta com fabricantes, a redução
de custos, com a contratação de funcioná-
rios terceirizados, e a economia de gastos
nas instalações. A empresa possui apenas
duas lojas, ambas localizadas no bairro do
Jabaquara. na zona sul de São Paulo. Alérn
de dar descontos, seu grande trunfo. Oli-
veira aposta num marketing agressivo. No
ano passado, investiu 15 milhões de reais
em uma campanha de TV, valor equiva-
lente a quase 10% de seu faturamento.

Ao analisar as bases do "modelo re-
volucionário" da Ultrafarma, é possível
detectar algumas contradições com a rea-
lidade e colisões com a legislação. Oli-
veira atribui seus altos descon-
tos a negociações em grande es-
cala com os fabricantes, o que
faria todo o sentido. Os repre-
sentantes dos principais labo-
ratórios farmacêuticos, porém,
o desmentem e dizem que os
volumes encomendados pela
Ultrafarma não justificam a
venda direta. Recentemente a
Medley, grande fabricante de
medicamentos genéricos do
país, enviou um ofício à droga-
ria exigindo que fosse interrom-
pida a veiculação de uma pro-
paganda na qual era citado um
suposto acordo entre todos os
laboratórios e a Ultrafarma.
"Não vendemos para a Ultra-

Farmácia em São Paulo: grandes redes têm 20% do mercado, mas pagam metade dos impostos

farma. Ela só oferece remédios da Medley
porque compra de distribuidores", afirma
um alto executivo da empresa, que prefe-
riu manter o anonimato.

Os baixos custos com pessoal, alardea-
dos por Oliveira como vantagem compe-
titiva, também foram questionados na Jus-
tiça. Até meados do ano passado, dos qua-
se l 000 funcionários da drogaria, apenas
38 eram contratados com registro em car-
teira. Outros 900 eram fornecidos pela Far-
macoop, cooperativa de trabalhadores que
tem sua sede a poucos metros da drogaria
de Oliveira e que só prestava serviços à Ul-
trafarma. Uma decisão do Ministério Pú-
blico do Trabalho considerou ilegais as con-
tratações de cooperados e determinou a re-
gularização de todos os funcionários a par-
tir de junho de 2005. Pode-se questionar a

Laboratório farmacêutico da Medley: criticas à Ultrafarma

arcaica legislação trabalhista brasileira que
impede a flexibilização nas relações entre
patrões e empregados. O que os concor-
rentes alegam — não sem razão — é que,
enquanto essa legislação vigorar, deve ser
seguida por todos. "E muito fácil ter cus-
tos reduzidos quando não se pagam férias,
FGTS, 13º salário e todos os direitos de
900 trabalhadores", diz Andréa Tertuliano
de Oliveira, procuradora do Trabalho.

O setor farmacêutico é considerado um
dos mais complicados em matéria de sone-
gação fiscal. Estudo recente da consultoria
McKinsey, feito para o Instituto Etco, mos-
tra que as três maiores redes de drogarias
do país, que detêm cerca de 20% do mer-
cado, respondem por quase metade da ar-
recadação do setor. A outra metade é paga
por cerca de 55 000 farmácias que detêm

o restante das vendas — sinal
claro de que tem gente pagando
menos impostos do que deveria.
Para os concorrentes da Ultra-
farma, a empresa se encaixa nes-
sa categoria e o bom desempe-
nho dos últimos tempos só é pos-
sível graças a práticas pouco or-
todoxas de administração. "É o
milagre da sonegação", diz um
grande empresário do setor. Pro-
curado por EXAME, Oliveira
recusou-se a conceder entrevis-
ta. Apenas afirmou, por meio de
sua assessoria de imprensa, que
"tem uma trajetória de 32 anos
de idoneidade no setor". Pala-
vra de um empresário polêmico
— e bastante odiado. •
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