
Criatividade é o remédio
Diversificação e ineditismo são desafios para atendimento a contas de medicamentos,
produtos atingidos por legislação que limita anúncios na mídia tradicional
FERNANDO MURAD

Em virtude das limitações conquistou a conta institucional
impostas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa),
que proíbe a veiculação de pro-
paganda com referência direta
a medicamentos que exigem
prescrição médica, agências
que atendem contas do setor
têm como dever de casa exerci-
tar a criatividade na busca por
ferramentas de marketing que
proporcionem uma comunica-
ção eficaz entre classe médica,
propagandistas, farmácias e
público em geral.

A necessidade de especiali-
zação gera um espaço para que
agências de pequeno e médio
porte centrem seu foco de atua-
ção em contas do setor, que em
grandes empresas são mais uma
entre vários clientes. A Y&R, do
grupo Newcomm, é um exemplo
de cachorro grande que está
estendendo seu território para
esse nicho. Há duas semanas ela

da multinacional norte-america-
na Pfizer, cujo carro-chefe é seu
medicamento mais conhecido, o
Viagra - - voltado ao tratamento
de disfunção erétil.

Para conquistar o cliente
disputado por outras sete

agências, três também de gran-
de porte e quatro menores,
focadas no segmento farma-
cêutico - - a Y&R apresentou
um projeto que procura gerar
envolvimento com o consumi-
dor fora da mídia de massa. Um
dos elementos da ação está no
desenvolvimento de um site de
relacionamento que tem como
base de comunicação a busca
pelo prazer. A procura por solu-
ções diferenciadas para atingir
o público-alvo é premissa básica
em iniciativas desse segmento.

"É necessário ser o mais
criativo possível para encontrar
formatos diferentes de contato,

Brinquedo Wyíli Mundi, no Hopi Hari, criado para a farmacêutica Wyeth,
mostra para crianças como funciona o corpo humano

principalmente com o médico.
Existem restrições para apa-
recer na mídia, mas as verbas
estão lá para serem alocadas,
por isso é preciso estabelecer
novos canais de relacionamento
com os diferentes públicos", diz

Mauro Arruda, redator e fun-
dador da Stimma, que atende
marcas de laboratórios como
Roche, Eurofarma, Janssen-Ci-
lag, Schering do Brasil, Abbott
e Novartis.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO
O ambiente web é uma das

alternativas das companhias
para estreitar o relacionamento
com a classe médica, criando
áreas de acesso exclusivo para
esses profissionais. Nesses es-
paços eles encontram estudos
científicos e informações sobre
novos remédios, e podem fazer
fóruns de discussão. Investidas
nesse veículo também ajudam
a dar suporte à visitação de re-
presentantes e a campanhas em
outros canais.

"A rede mundial de com-
putadores é uma alternativa
porque existe a tendência dos
médicos de se atualizarem nes-
se meio. Tal expediente cresce
e evolui violentamente, mas as
iniciativas continuam depen-
dentes dos representantes,
que hoje já chegam a usar lap-
tops em suas apresentações",
argumenta Armando Abrantes
Júnior, da AM4, responsável
pelo atendimento de produtos
de laboratórios como Farmasa,
Ferring, Meizler, Bristol-Myers
Squibb, Sigma Pharma e Sche-
ring Plough.

Um exemplo de ação dife-
renciada com representantes é o
case desenvolvido pela Gabarito
Propaganda para um antiinfla-
matório da BrystoL A equipe foi
treinada por um mágico para
fazer um truque de ilusão de
ótica com uma caixa que conti-
nha o produto. Durante a visita
o propagandista deixava a caixa
cair na mesa e cacos do que pa-

recia ser o frasco do remédio se
espalhavam. Na seqüência o ven-
dedor apresentava o antiinflama-
tório, que tinha como diferencial
em relação ao concorrente a
embalagem de plástico.

Outro formato diferenciado é
uma iniciativa feita em conjunto
pela Wyeth e o parque temático
Hopi Hari. Eles instalaram, no
ano passado, um brinquedo no
formato de um bebê gigante de
sete metros de altura chamado
Wylli Mundi. A atração educati-
va de 300 metros quadrados de
área tem como objetivo mostrar
para as crianças como funciona
o corpo humano e como prevenir
doenças tomando vacinas.

ESTRUTURA FOCADA
Com a proposta de oferecer

planejamento estratégico para
medicamentos de prescrição e
para marcas de saúde e bem-
estar, a Ogilvy fundou em 2001
a OgilvyHealthcare, voltada às
empresas dos setores farmacêu-
tico, nutricional e de saúde. A
divisão atende laboratórios como
Ache, Janssen-Cilag, Novartis e
Fleury, além de empresas como
Kimberly-Clark, GlaxoSmithKli-
ne e Unilever BestFoods.

Para Eric Corrêa de Oliveira,
diretor geral da unidade, a comu-
nicação do setor evoluiu - - com
novas ferramentas, uso de lap-
tops e informações online, por
exemplo -, mas mantém suas raí-
zes. "O médico gosta e não abre
mão da visita do representante.
É assim que ele sabe das novida-
des, mas a internet também se
tornou um importante canal de
relacionamento com esse públi-
co, disponibilizando informações
com maior freqüência que as
visitas", aponta Oliveira.

A Grey Brasil, que tem na
carteira as contas de produtos
de GlaxoSmithKline, Eli Lilly,
Novartis, Procter & Gamble e
laboratório Ferrosan, tem como
case emblemático a campanha
de divulgação do tratamento
de disfunção erétil da Lilly, o
Cialis. Lançada em maio de
2003, a investida pretendia
mostrar aos pacientes poten-
ciais que eles poderiam viver
os melhores momentos da vida,
bastando para isso buscar uma
orientação médica. A iniciativa
foi exportada posteriormente
para 18 países.

O expediente utilizado - - a
menção de um problema e a
indicação de uma consulta
ao médico - - é uma das pos-
sibilidades detectadas pelas
agências para criar demanda
pelo medicamento, mesmo que
de forma indireta, por meio da
mídia. "É possível fazer uma
comunicação sobre determina-
da doença ou sobre a evolução
de tratamento. O anunciante,
de forma ética e consciente,
procura levar o paciente ao
médico", diz o diretor geral da
OgilvyHealthcare.
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