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O executivo Fernando Mazzarolo notabilizou-se por seu trabalho na área de marketing em 
empresas como Elma-Chips, Kellogg's e Coca-Cola, de onde se transferiu, no final do ano 
passado, para o laboratório de origem norte-americana Bristol-Myers Squibb, como diretor de 
medicamentos de consumo: aqueles que não precisam de prescrição médica para ser vendidos. 
Uma de suas incumbências é aplicar na indústria de remédios sua experiência em companhias 
cujos artigos estão bem próximos do varejo. "É possível fazer propaganda didática de 
medicamentos sem ser chato e ainda com bom humor", afirma Mazzarolo, que, apesar de ser pós-
graduado em marketing, tem formação original na engenharia civil. "Em vez de erguer casas, 
decidi construir marcas", define-se. Na Bristol, também está sob sua responsabilidade a 
subsidiária Mead Johnson, fabricante do complemento alimentar Sustagen, cuja comunicação 
também será reformulada.  
  
Mazzarolo: possibilidade de ter uma atuação mais próxima do que é a realidade do Brasil   
 
Meio & Mensagem - O que o levou a sair da Coca-Cola? 
 
Fernando Mazzarolo - Chega um determinando momento do processo de evolução do profissional 
com a empresa em que seus caminhos se separam. Minha saída da Coca foi em função disso. Meu 
projeto de trabalho era diferente do que a Coca-Cola esperava da pessoa que cuidava do 
marketing da companhia aqui no Brasil. Achei melhor, e a empresa também, que a gente seguisse 
caminhos diferentes. Foi um processo de aprendizado que me fez acreditar cada vez mais que 
marketing tem que ser uma atividade local, apesar das muitas filosofias do pense global e aja 
local. Quanto mais eu vivo marketing na minha carreira, mais acho que a cultura local e a forma 
de agir das pessoas nos mercados onde as empresas e as marcas estão presentes é determinante 
no sucesso daquelas marcas. Isso acabou me levando para uma empresa que me dá a 
possibilidade de ter uma atuação mais próxima do que é a realidade do Brasil e do trabalho junto 
às marcas mais locais, e algumas até internacionais, mas que podem ter um sabor um pouco mais 
brasileiro. 
 
M&M - Quais são as principais diferenças entre dirigir o marketing de uma empresa de 
refrigerantes e o de uma empresa de medicamentos? 
 
Mazzarolo - São quase dois extremos. Os refrigerantes têm uma formulação bastante simples. O 
que diferencia uma marca da outra, e determina a preferência por parte do consumidor, é a 
imagem criada por essas marcas. Já um medicamento tem um valor tangível muito maior. Possui 
um princípio ativo que determina uma reação do organismo humano e faz com que o 
medicamento funcione de forma mais ou menos efetiva. A formulação e a dosagem são 
determinantes no desenvolvimento e na consolidação do que é a imagem de marca de um 
produto. 
 
M&M - Quais são seus planos na Bristol-Myers Squibb? 
 
Mazzarolo - Trabalho na Bristol em duas áreas bastante distintas. Uma é a de medicamentos de 
consumo, conhecidos no jargão farmacêutico como OTC (sigla em inglês para a expressão over 
the counter, que identifica os produtos vendidos do lado de fora do balcão). São os remédios de 
venda livre, que não têm a tarja vermelha na embalagem e podem ser comprados sem a 
necessidade de receita médica. São aqueles usados para combater dor de cabeça, problemas 
gastrointestinais leves, congestão nasal, alguns colírios. Nossos produtos mais conhecidos são 
Luftal, Naldecon, Dermodex e Bufferin. A outra vertente de meu trabalho é uma empresa que 
dirijo no Brasil, subsidiária da Bristol, chamada Mead Johnson, que atua na área de alimentos. Um 
de seus principais produtos é o leite Sustagen. Ela é forte no segmento de fórmulas infantis. No 
setor de OTC, o grande desafio é ajudar a empresa - e o mercado de certa forma - a se consolidar 



no Brasil. É um setor relativamente novo, no qual as companhias estão começando a agir de uma 
forma mais próxima do consumidor. Temos um trabalho muito grande para ser feito no sentido de 
explicar para o consumidor o que é aquele medicamento, para qual fim ele serve. Dar orientação 
e conhecimento específico de por que deve se decidir por um ou outro remédio. Naldecon, por 
exemplo, é um excelente antigripal. Independentemente disso, é importante dizer ao consumidor 
qual é o benefício que esse medicamento tem. Estamos introduzindo Naldecon em duas versões. 
Uma para tomar durante o dia, que não dá sono. E outra para tomar durante a noite, com a 
formulação normal. É importante que isso seja explicado ao consumidor, para ele entender os 
benefícios de cada produto. No caso da Mead Johnson, o grande desafio é fazer dela uma empresa 
significativa na área de nutrição infantil. Hoje, no Brasil, ainda é uma empresa relativamente 
pequena, porém é muito grande no México e na Ásia. Vamos explorar alguns caminhos para 
desenvolvê-la. 
 
M&M - A atual legislação sobre propaganda de medicamentos permite aos laboratórios explicar 
melhor as propriedades de seus produtos ao consumidor? 
 
Mazzarolo - As restrições à comunicação de medicamentos OTC no Brasil não são maiores do que 
as verificadas em outros grandes mercados, como os Estados Unidos. Temos um grau de 
liberdade bastante bom. Nos últimos anos, várias empresas vêm estabelecendo esse contato mais 
próximo com o consumidor. Nós mesmos já estamos fazendo isso há três ou quatro anos e vamos 
continuar nesse caminho. A legislação de comunicação é bastante positiva, pois determina que se 
pode fazer propaganda desde que seja para informar os benefícios do medicamento, o que é 
absolutamente correto. O brasileiro já tem grande poder de discernimento para escolher um 
automóvel e sua marca da cerveja. É importante que ele esteja mais esclarecido para decidir que 
remédio vai tomar. O que às vezes nos assusta são alguns projetos que tramitam no Poder 
Legislativo com a finalidade de proibir a comunicação de medicamentos OTC. Isso impediria que o 
consumidor aumentasse e melhorasse o nível de informação de que dispõe desses remédios. 
Quando alguém acorda de manhã com dor de cabeça, não vai procurar um médico para fazer uma 
consulta. Vai a uma farmácia comprar um medicamento. É importante que esse consumidor tenha 
a melhor informação possível para escolher o remédio mais adequado. Isso são as empresas que 
têm de prover, através da comunicação. 
 
M&M - A Bristol já vem adotando essa linha de comunicação para todos os produtos? 
 
Mazzarolo - Sim. A recente campanha sobre Luftal, por exemplo, é bastante esclarecedora. Trata-
se de um medicamento da linha de gastrointestinais que ajuda no combate de gases e mal-estar 
do aparelho digestivo. A campanha toda, criada pela Giovanni,FCB, trata disso. O que causa o 
surg imento de gases no organismo, quais as conseqüências desagradáveis e os resultados que um 
produto como Luftal pode trazer. Procuramos ser bastante didáticos, tentando não ser chatos. 
Acho que conseguimos passar as informações necessárias de uma forma bastante divertida. 
 
M&M - Falando em informação do produto, qual sua opinião sobre a determinação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de que a bula dos remédios tem de ser impressa com 
letras maiores e escrita com termos mais fáceis de entender? 
 
Mazzarolo - Acho muito bom. Algumas bulas são realmente difíceis de ler, seja pelo tamanho das 
letras, seja pelo abuso de termos técnicos. O consumidor precisa entender o que está escrito. Ele 
precisa ter o maior número possível de informações sobre o medicamento. 
 
M&M - As bulas dos produtos da Bristol já vêm dessa forma? 
 
Mazzarolo - A gente já vem se adaptando a isso. 
 
M&M - Redigir uma bula de forma clara, objetiva e com letras em tamanho adequado não é o 
mínimo que se poderia esperar de empresas que fabricam produtos para a saúde? 



 
Mazzarolo - Tudo passa um pouco pelo momento que se vive. Durante muito tempo no Brasil, os 
laboratórios farmacêuticos foram vistos como vilões e tentaram proteger-se dessa situação. No 
caso da bula, a forma de proteger-se foi usar termos técnicos. Assim, transmitia -se a informação 
científica, precisa, sem dupla interpretação. Só que ficava difícil para a maioria dos leigos 
entender aquela profusão de termos técnicos. A atual comunicação dos produtos OTC e até 
mesmo de medicamentos tarjados - cujos anúncios falam da doença, sem citar o nome do 
produto, como os para disfunção erétil - está mudando isso, trazendo informações mais fáceis de 
o consumidor entender. É importante para a pessoa que tem determinada enfermidade poder 
discutir com seu médico os novos tratamentos. Acho que isso é democrático. 
 
M&M - Recentemente, os fabricantes de remédios contra impotência foram proibidos de fazer 
propaganda sobre a doença porque o governo julgou que houve abuso nos anúncios... 
 
Mazzarolo - Houve certa polêmica em algum momento, mas a indústria e o governo conseguiram 
discutir e encontrar a forma correta de se posicionar. Acho que a comunicação no Brasil vai 
evoluir não só para esse tipo de problema, mas para vários outros. As empresas vão certificar-se 
de que devem estimular o paciente a conversar com o médico. Estimular o questionamento por 
parte do paciente de alguma droga nova que há no mercado só pode ser saudável. Ninguém tem 
nada a perder com isso. A decisão de qual remédio tomar quando se requer uma prescrição tem 
de ser do médico. Mas uma empresa que fabrica um produto que se propõe a curar determinada 
doença pode e deve fazer propaganda sobre a moléstia, informar que já existe tratamento para 
ela e orientar o consumidor a procurar um médico. 
 
M&M - A indústria farmacêutica negocia com o governo para tentar flexibilizar as normas adotadas 
com relação à propaganda de remédios? 
 
Mazzarolo - No caso dos produtos OTC, por meio da Associação Brasileira das Indústrias de 
Medicamentos Isentos de Prescrição (Abimip), estamos sempre em contato com o governo. 
Tratamos mais de esclarecer parlamentares que às vezes voltam a ter aquela impressão 
equivocada de que as indústrias farmacêuticas são vilãs. Ainda há políticos que acham que fazer 
propaganda de medicamento é uma coisa nociva, e querem proibir totalmente a comunicação 
direta com o consumidor. 
 
M&M - A que se atribui essa fama de vilã da indústria farmacêutica?  
 
Mazzarolo - Por um lado, consigo entender. Não concordo, mas consigo entender. As pessoas 
estão doentes, às vezes gravemente e, portanto, precisam de medicamento. Alguns deles são 
caros, porque são feitos de matérias-primas caras. O processo de desenvolvimento de uma droga 
pode custar bilhões de dólares. São empresas que fazem isso. Elas têm que existir e subsistir, 
pagar o salário de todo mundo que trabalha nelas e auferir lucro, remunerar os acionistas. É uma 
dinâmica de mercado. Só que uma pessoa que não tem recursos vai comprar um medicamento e 
constata que ele é caro. E você diz: "Sacanagem a indústria cobrar esse preço do coitado do 
paciente". Na verdade, a sacanagem não é da indústria. É um equívoco da sociedade. Quem tem 
de garantir o acesso total aos medicamentos é o governo. Arroz, feijão, saúde e educação. É isso 
que o governo tem que prover. O Brasil tem exemplos fantásticos disso. O programa de combate 
à Aids comprova isso, com o acesso gratuito ao medicamento por parte de todo o paciente com 
essa enfermidade. Há outros programas nesse sentido. Quem não tem recursos precisa contar 
com a ajuda do governo. Seria injusto querer que a indústria subsidiasse isso, porque não 
conseguiria. Se a indústria não pudesse cobrar o que precisa para poder investir em 
desenvolvimento de novas drogas, no seu centro de pesquisa, ela não existiria e, 
conseqüentemente, não haveria novas drogas nem cura para uma série de doenças. 
 
M&M - Em janeiro, a Bristol-Myers Squibb fez um acordo com o Ministério da Saúde para baixar 
em 76% o preço de um de seus medicamentos incluído no coquetel de remédios distribuídos pelo 



governo para combater a Aids. Ao mesmo tempo que é louvável, esse ato não ratifica a fama de 
vilã da indústria farmacêutica, uma vez que pode reforçar a imagem de ganância do setor, a 
ponto de uma empresa conseguir reduzir em 76% o preço de seu produto? 
 
Mazzarolo - Essa é uma situação meio complicada, porque não é minha área na empresa. Mas 
posso dizer que a Bristol tem procurado contribuir ao máximo, principalmente em medicamentos 
importantes e essenciais como esse. Tem procurado contribuir com o governo brasileiro e com os 
de outros países para ser o mais flexível possível para poder atuar de uma forma importante. 
 
M&M - Quais são seus projetos na Mead Johnson? 
 
Mazzarolo - A Mead Johnson é uma das maiores fabricantes mundiais de fórmulas infantis, que 
são leites para bebês, ou seja, substituto do leite materno. No Brasil, é uma empresa bastante 
pequena porque o mercado de fórmulas infantis é muito pequeno também. Seu produto mais 
conhecido é o Sustagen. É líder absoluto na categoria de complementos alimentares. Vamos atuar 
de forma mais agressiva no segmento de nutrição alimentar. Estamos desenvolvendo análises e 
avaliando quais as possibilidades de atuação da companhia nesse segmento. Cada vez mais as 
pessoas têm procurado um estilo de vida mais saudável; desde fazer ginástica até a busca por 
uma alimentação mais saudável e nutritiva. Outra questão inescapável é avaliar a importância do 
segmento de leites infantis no Brasil e até que ponto a Mead Johnson poderia ter uma atuação um 
pouco mais forte no País. No caso de leite para bebês, há alguns entraves. Infelizmente, por 
tentar fazer uma coisa direito, acabou por fazer uma coisa errada. Explico. O Brasil é o país que 
tem maior taxa de amamentação materna do mundo. Noventa e cinco por cento das mães 
amamentam seus filhos no primeiro mês de vida. É um índice altíssimo em relação a outros 
países. O governo estabeleceu uma série de restrições para a comunicação de leites não-
maternos, porque quer estimular o aleitamento. Isso é correto e justo e a Mead Johnson também 
defende. O melhor leite é o materno. Mas, quando se restringe tanto a possibilidade de explicação 
- não se pode deixar nem amostras de leite para o médico -, limita-se a informação de que há 
produtos substitutos para as mulheres que têm problemas. Aquela mãe que precisa voltar a 
trabalhar antes de terminar sua licença maternidade - a gente sabe que a realidade é assim - 
muitas vezes não tem o esclarecimento necessário para dar a seu filho um produto que substitua 
o leite materno. E acaba migrando para o leite de vaca, que não possui todos os nutrientes 
necessários aos lactentes e pode até provocar uma anemia. Mas, apesar das restrições de 
comunicação, vamos analisar como podemos atuar melhor nessa área. 
 
M&M - Como será feito esse trabalho? 
 
Mazzarolo - Terá de ser um trabalho de conscientização dos médicos e da população em geral 
sobre o que é leite de vaca e o que é fórmula infantil, que é o leite mais uma porção de nutrientes 
que podem suprir as necessidades dos bebês. 
 
M&M - Que tipo de comunicação será feita com o médico? 
 
Mazzarolo - Visitação médica, simpósios, explicação de como é o nosso produto e suas diferenças 
em relação a outros. Quais são os avanços tecnológicos que a gente tem no nosso versus o que 
outros produtos hoje disponíveis no mercado têm. Vamos informar o médico para que ele informe 
isso ao seu paciente. É a mesma dinâmica de um remédio que precisa de prescrição. 
 
M&M - A visitação do representante comercial aos consultórios ainda é o maior meio de 
comunicação dos laboratórios com a classe médica? 
 
Mazzarolo - Sim. Hoje, existem mais congressos, simpósios, reuniões em que as empresas 
participam com estandes e palestras. Mas ainda a grande forma de comunicação é realmente a 
visitação médica, em que nossos profissionais explicam quais são os produtos, para que servem, 
quando devem ser receitados, qual seu princípio ativo, sua formulação, por que recomendamos 



determinada dosagem, quais os estudos clínicos que fizemos, que indicam que aquele 
medicamento funciona para aquele tipo de doença. Deixamos com o médico uma série de 
materiais, análises e estudos científicos, patrocinados por nós, para poder justificar a razão de ser 
daquele medicamento. E, baseado nisso, o médico receita conforme o seu critério. 
 
M&M - Quanto o Grupo Bristol pretende investir em marketing neste ano? 
 
Mazzarolo - Em OTC, por volta de R$ 35 milhões. Na Mead Johnson, mais uns R$ 10 milhões, 
aproximadamente. No total, cerca de R$ 45 milhões, 10% superior à verba do ano passado. 
 
M&M - A empresa pretende usar ou já está usando a internet para difundir os produtos? 
 
Mazzarolo - Não. Como meio de comunicação de massa, não. Porque ainda é um formato meio 
complicado para o nosso setor. Nossa comunicação tem de ser transmitida de forma didática e 
precisamos ter o controle exato de o que o consumidor está absorvendo. Quando se faz um 
comercial de 30 segundos, conta-se a história inteira. Quando se faz propaganda numa revista, 
passa-se toda a informação do jeito que se quer. Se fizermos na internet, corremos o risco de o 
internauta surfar por uma parte só da informação. Tirando o site da companhia, não usamos a 
internet. 
 
M&M - Além da campanha do Luftal, quais estão previstas? 
 
Mazzarolo - Vamos entrar com Naldecon no final de abril e Dermodex nos próximos meses. 
 
M&M - Qual será a tônica da campanha do Naldecon? 
 
Mazzarolo - No final do ano passado, lançamos o Naldecon Dia. A maioria dos comprimidos 
antigripais causa sonolência. Desenvolvemos uma formulação para o Naldecon Dia não causar 
sono e continuar combatendo os efeitos da gripe. Nos países desenvolvidos, todos os comprimidos 
para a gripe são assim, com a versão dia e a versão noite. No Brasil, somos a primeira marca a 
lançar essa inovação e estamos apostando muito nisso, inclusive em nossa comunicação. 
 
M&M - Por que demorou tanto tempo para esse tipo de apresentação do medicamento chegar ao 
Brasil? 
 
Mazzarolo - O Brasil está entrando no mercado de OTC um pouco atrasado em relação a outros 
países, em parte por causa da legislação muito restritiva até alguns anos atrás, sobretudo para 
televisão, em parte por causa da própria regulamentação da indústria farmacêutica. O Brasil 
aprovou uma lei de patentes no final dos anos 90. Um processo de lançamento de produto novo 
no Brasil é muito longo e com razão. Requer registro, avaliação, testes. Leva quase dois anos. 
 
M&M - Qual sua avaliação da propaganda de medicamentos OTC? É possível melhorar a 
comunicação nessa área? 
 
Mazzarolo - Acho que sim, e muito. Têm ocorrido grandes avanços. Mas ainda estamos um pouco 
presos a uma série de tradições. A indústria farmacêutica ainda é um pouco presa. Não se soltou. 
Precisa entender que o fato de ter de ser didática na explicação ao consumidor não significa que a 
propaganda tem de ser chata. Em minha opinião, quando a comunicação é legal e divertida, passa 
sua mensagem de uma forma mais efetiva. 
 
M&M - Os laboratórios farmacêuticos não poderiam ajudar o governo a divulgar os programas de 
saúde, como os de distribuição gratuita de medicamentos, a fim de que uma parcela maior da 
população tenha acesso a eles? 
 



Mazzarolo - A indústria já faz isso, na medida do possível. Mas acho que a sociedade precisa 
delimitar com mais clareza os papéis de cada um no País. Durante muitos anos esses papéis 
foram misturados. As pessoas esperam das empresas atitudes que deveriam ser do governo e não 
cobram do governo o seu papel de governo. Como cidadãos, deveríamos demandar um pouco 
mais do governo para que cumprisse mais o seu papel. Acho que o governo tem que ter isso mais 
claro. Qual o seu pape l, onde tem que atuar, que planejamento tem que fazer, como vai 
promover melhor qualidade de vida para as pessoas. 
 
M&M - Qual sua avaliação do atual governo federal? 
 
Mazzarolo - O Brasil é muito difícil. O governo está sentindo a dificuldade de administrar o País. 
Temos que torcer para que dê mais certo do que tem dado. Gostaria que a gente estivesse 
gerando mais empregos. Que a economia crescesse com mais consistência do que tem sido até 
agora. Precisamos de um desenvolvimento sustentável, e não de alguns picos de crescimento em 
alguns anos somente. 
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