
caso, não é possível lucrar com prescrições”. Atualmente, um 
farmacêutico recebe uma taxa de execução de receita de 
somente 5,80 euros por prescrição. “A cada ano, desde 2004, 
registramos um déficit nesta área”. Porém, com o histórico 
memoráve da Elefanten-Apotheke em Steinfurt, Olaf Rose não 
tem motivos para se desesperar. 

Fundada em 1575, a pedido do médico pessoal do Conde, a 
farmácia prosperou no século 18 como um “Hofapotheke” 
(Apotecário da Corte). O nome ou o título “Elefanten-
Apotheke” remete ao tempo em que o Conde Ludwig de 
Bentheim e Steinfurt tornou-se um membro da Ordem do 
Elefante, após se casar. Com o passar dos séculos, a farmácia 
mudou várias vezes de dono até 1904, quando o avó do Olaf 
Rose a comprou e enfrentou a guerra, destruição, a 
reconstrução e a expansão nos anos 60 e 70. 

Diversificar e sobreviver
Para sobreviver, Olaf Rose precisou inovar e diversificar. 
Juntamente com a Elefanten-Apotheke tradicional no meio do 

centro histórico 
de Steinfurt, o 
jovem 
farmacêutico 
agora também é 
proprietário de 
uma loja de 
cosméticos, além 
de Pharmaxi, um 
outlet de 
descontos, da 
Farmácia Coerde, 
uma loja on-line 
de conceito 
moderno e, em 
parceria com o 
Bertelsmann 
Club, uma 
farmácia com 
vendas por 
correspondência. 
“Devido às 
nossas várias 
operações de 
negócios, 

Desde o término da manutenção de preços de revenda 
para os itens sem necessidade de prescrição médica em 
2004, as farmácias na Alemanha enfrentam uma 
competição acirrada e somente as que conseguem se 
destacar têm a chance de sobreviver. Olaf Rose estava 
ciente dessa situação. Proprietário da tradicional 
“Elefanten-Apotheke” em Steinfurt, ele decidiu 
modernizar o seu negócio com o CorelDRAW Graphics 
Suite, e não demorou muito para ser recompensado.

Nos anos 90, Olaf 
Rose comprou o 
CorelDRAW 6, seu 
primeiro software 
gráfico da Corel e 
logo enfrentou 
uma dificuldade 
com as 
autoridades 
fiscais. “Por que 
um farmacêutico 
precisa de uma 
suíte de software 
gráfico?” 
questionaram e, 
em seguida, 
negaram a 
dedução de 

impostos pela sua compra. Naquela época, Olaf Rose não 
conseguiu provar o oposto de forma fácil. Hoje, é diferente: 
ele precisou desenhar tantos materiais de marketing 
(catálogos, folhetos, papel timbrado, embalagem, websites, 
visores para calçada, logotipos, sacolas) que ele até 
considerou, em um momento, contratar um designer gráfico. 

“Os tempos estão difíceis para os farmacêuticos”, afirmou 
Olaf Rose, que recebeu o seu título de Doutor em Farmácia 
nos Estados Unidos. “Desde o término da manutenção de 
preços de revenda para produtos farmacêuticos sem 
necessidade de prescrição médica, as pequenas farmácias, em 
particular, estão enfrentando dificuldades. E, em qualquer 
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Nunca mude o time que está vencendo
Com três farmácias, quarenta funcionários, um serviço de 
venda por correspondência e o seu próprio trabalho de 
pesquisa como um farmacologista clínico, imaginamos quem 
faz o trabalho para ele. “Eu mesmo faço tudo”, é a resposta 
simples. Ele admite que frequentemente trabalha com prazos 
apertados. Além do mais, ele aprendeu sozinho a usar o 
CorelDRAW e, posteriormente, o CorelDRAW Graphics Suite. 
“Na realidade, a interface intuitiva facilitou bastante”, 
comentou modestamente. Embora admita que não está 
familiarizado com desenho e tarefas similares e que não é um 
profissional nessa área, ele afirma que o CorelDRAW facilitou 
a vida dele. “Trabalhando aos poucos, eu finalizo uma 
brochura de 16 páginas em uma a duas semanas. Um folheto 
da Pharmaxi leva de um a dois dias”. Ele desenhou sozinho a 
embalagem de um remédio para doenças mentais no seu 
laboratório.
 
“Modifiquei um girassol no CorelDRAW Graphics Suite e 
coloquei um filtro de cores” explicou Olaf Rose. O resultado é 
profissional. Quando questionado se já pensou em usar um 
produto diferente, ele responde que considerou usar o 

® ®Adobe  InDesign . “Naquela ocasião, eu usava o CorelDRAW 
Graphic Suite 11. Mas agora, decidi continuar com o 
CorelDRAW Graphics Suite”. Perguntamos o motivo. “Bem, 
por que devo mudar para o Adobe?” ele pensou. “Nunca 
mude um time que está ganhando, é o que o ditado diz!” 

utilizamos bastante o CorelDRAW”, explica Olaf Rose. “A cada 
trimestre, produzimos mais de 20.000 folhetos promocionais 
da Pharmaxi. Além disso, criamos catálogos para o 
Bertelsmann Club, com mais de 16 páginas de produtos e 
informações de preço”.

Para isso, ele mascara as ilustrações do produto fornecidas 
por empresas farmacêuticas com um fundo novo e colorido. 
“Eu publico os arquivos finais em PDF e os envio à loja de 
impressão ou à agência de publicidade com a qual trabalho”. 
Mas ele também criou uma nova aparência para a farmácia de 
descontos Pharmaxi usando o CorelDRAW e cores atraentes 
como verde limão e vermelho brilhante para espaços nas lojas, 

papelarias e materiais 
de marketing. “As cores 
são chamativas e com 
o efeito de borda 
perfeito para a 
farmácia de desconto”, 
afirma Olaf Rose. Para 
a Elefanten-Apotheke, 
ele usou um azul-
turquesa discreto e 
elegante, para a 
Coerde-Apotheke foi 
usada a cor magenta 
estilosa com verde e 
letras em minúscula 
modernas. O sucesso 
foi a prova de que ele 
estava certo: seus 
negócios estão bem 
posicionados para o 
futuro e ele tem uma 
clientela que cresce a 
cada dia. “No futuro, 
os farmacêuticos 
trabalharão cada vez 
mais com a capacidade 
consultiva”, afirma Olaf 
Rose. “Estamos nos 
concentrando e 
trabalhando nisso”.

 

Logotipo da empresa de consultoria de farmacologia recém-criada

Medicação de tratamento de apoio 
para doenças mentais

Estudo de caso

Corel Corporation
1600 Carling Ave.
Ottawa, ON
Canada K1Z 8R7

Corel UK Limited
Sapphire Court
Bell Street
Maidenhead
Berkshire SL6 1BU
Reino Unido

© 2013 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.  

Papelaria com a nova identidade corporativa 
da farmácia Coerde em Münster


	Page 1
	Page 2

