
Antenados e medicados
Estudo realizado pela empresa Market Analysis indica que quanto
maior a exposição de uma pessoa à mídia mais remédios ela consome
ELIANE PEREIRA

Quem tem mania de doença
compra mais remédio, certo?
Não necessariamente. Mais
do que a percepção de saúde
(ou falta dela), o maior fator
que influencia o brasileiro a se
medicar é a exposição à mídia

e, conseqüentemente, à
publicidade. Estudo realiza-
do pela empresa de pesquisa
Market Analysis mostra que,
quanto maior a exposição,
mais se compra: 76% das pes-
soas que apresentam alto grau
de consumo de mídia adquirem
algum tipo de medicamento
(quadro 1).

"As classes mais altas conso-
mem mais remédios. Também

cipais capitais do País (São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Recife, Salvador,
Curitiba, Porto Alegre e Brasí-
lia). Os dados foram coletados
e analisados no período de
novembro a dezembro de 2005,
e apresentam margem de erro
de 3,46%.

Do total de participantes
do levantamento, 29% avalia-
ram possuir saúde excelente e
41%, boa. Mesmo assim, 63%
dos que indicaram ter ótima
saúde consomem medica-
mentos. O percentual é quase
idêntico ao da parcela que diz
ter saúde ruim (quadro 3).

Por mais paradoxal que

serão aplicados na moderni-
zação e ampliação de fábricas
(R$ 716,39 milhões) ou em
pesquisa e desenvolvimento
de novos medicamentos (R$
302,35 milhões).

GENÉRICOS
O estudo mostra ainda que

os consumidores das classes A
e B cada vez mais substituem
os remédios de marca pelos ge-
néricos. "Hoje, oito em cada dez
brasileiros adultos não se preo-
cupam com a grife nas pratelei-
ras e admitem que encontraram
nos genéricos uma excelente
opção", constata Paloma.

Do total de entrevistados,

houve grande crescimento entre
os jovens de 18 a 24 anos. Mas o
principal achado foi a correlação
entre consumo de medicamento
e exposição à mídia", conta Palo-
ma Zimmer, analista de projetos
da Market Analysis.

É interessante notar que,
apesar de gastar mais com
remédios, os mais "ligados"
nos meios de comunicação
não se acham menos saudá-
veis. Ao contrário: o número
de brasileiros que consideram
ter uma saúde excelente au-
menta 12% entre os que estão
mais expostos à mídia. Entre
os que se auto-avaliam com
saúde regular, diminui 11%
quando essa exposição é baixa
(quadro 2).

Foram entrevistados em
seus domicílios 800 adultos,
com idades entre 18 e 69 anos,
residentes em oito das prin-

seja, o otimismo com a própria
saúde não tem relação com a
predisposição a tomar remé-
dios. Independe, até mesmo,
da situação financeira. Embo-
ra o impacto da classe social
exista, não chega a substituir o
que parece ser muito mais uma
atitude perante a vida e a f é
nos medicamentos. O principal
fator é mesmo a exposição à
mídia, conclui a pesquisa.

A indústria farmacêutica
alimenta essa tendência - - ou
a provoca. Levantamento da
Federação Brasileira da In-
dústria Farmacêutica (Febra-
farma) revela que as empresas
do setor instaladas no País
planejam investir neste ano R$
978,96 milhões em marketing
e publicidade, mais R$ 181,54
milhões no lançamento de
novos produtos. Esses valores
são maiores do que os que

30% dizem ter trocado medica-
mentos de marca por genéricos.
Vale destacar que as pessoas que
mais se interessam por esse tipo
de produto são jovens de 18 a 30
anos - - parcela que corresponde a
42% dos entrevistados. O consumo
pelos maiores de 60 anos, em con-
trapartida, chega a apenas 6%.

Apesar da crescente procura
pelos genéricos, ainda há certa
resistência entre os médicos. Dos
55 profissionais consultados, a
maioria revelou atitudes favorá-
veis a esses medicamentos, mas
um terço hesita em prescrevê-los
(quadro 4). "A falta de confiança
na qualidade desses produtos
explica o menor interesse com-
parado ao do público em geral",
diz Paloma. Dos médicos que
acreditam que os genéricos são
tão confiáveis quanto os remédios
de marca, 83% os recomendam
sempre que podem.
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