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magine fechar as portas uma
noite como empresa líder de
mercado e reabri-las no dia se-
guinte com 50% do seu negó-
cio comprometido por conta de

uma nova regulamentação governa-
mental. Foi praticamente o que acon-
teceu em 2001 com o laboratório Her-
barium, fundado em 1985, pela empre-
sária Magrid Teske, na cidade de Co-
lombo, no Paraná, e um dos principais
responsáveis pela popularização dos
conceitos da fitoterapia no país.

No inicio da década, a Herbarium
fabricava 140 produtos, basicamente
compostos de ervas, vendidos nas tra-
dicionais caixas amarelas e distribuí-
dos em farmácias de manipulação, lo-
jas de produtos naturais e drogarias.
Com laboratório próprio e parcerias
com universidades para estudos dos
ativos, a empresa submetia suas novas
formulações à aprovação da antiga vi-
gilância sanitária local, que mal dava
conta de emitir registros definitivos e
distribuía apenas protocolos.

De posse da liberação temporária de
92 dos 140 produtos fabricados, se-
gundo seus proprietários, a Herbarium
crescia em ritmo acelerado, já que o

país vivia o boom da onda natural, so-
bretudo dos compostos terapêuticos à
base de ervas. "Investimos em uma fá-
brica integrada ao meio ambiente, com
8.000 m2 de área construída e em pes-
quisas. Chegamos a produzir 600.000
unidades mensais", afirma o sócio e
presidente Clóvis Teske, 45 anos.

Em 2001, porém, a recém-criada
Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) determinou que todos os
fitoterápicos deveriam ser registrados
pelo Ministério da Saúde e ter suas
propriedades comprovadas por estudos
químicos e pela literatura internacio-
nal. A proposta era que fossem classifi-
cados como medicamentos e, para tan-
to, seguissem os trâmites dos grandes
laboratórios farmacêuticos. Além dis-
so, a medida proibia o comércio de
compostos de ervas e o uso de boa par-
te das plantas nativas do Brasil, sem
estudo terapêutico aprovado pela aca-
demia. A Herbarium tinha como suas
grandes bandeiras justamente esses di-
ferenciais, de acordo com o presidente.
Resultado: 71 dos 140 produtos da
marca foram retirados do mercado, o
equivalente a quatro meses de fatura-
mento, cerca de R$ 5 milhões na época.

"Era triste ver a fábrica trabalhar ape-
nas dois dias por semana, por não ter
o que fazer", afirma Teske. "Saímos de
um lucro de R$ 9,4 milhões em 2001
para um prejuízo acumulado de R$ 1,8
milhão nos dois anos seguintes."

COMITÊ DE CRISE
As novas normas atingiram a Herba-

rium e todas as suas concorrentes, cla-
ro. Mas foi a Herbarium quem teve sua
marca mais comprometida perante os
consumidores e o varejo. "A cada fisca-
lização da Anvisa, nossas caixas eram
as primeiras a serem focalizadas pelas
emissoras de TV, porque eram maioria
nas prateleiras", diz o sócio. Para mui-
tas empresas, esse seria o fim da linha.
Mas para os irmãos Teske, a idéia de
jogar a toalha nem sequer foi cogitada.

Para driblar as dificuldades, os só-
cios injetaram dinheiro no negócio e
instalaram um comitê de crise, forma-
do por cinco gerentes gestores. Na se-
qüência, unificaram o comando, até
então a cargo dos dois irmãos. Criou-
se o cargo de presidente, ocupado por
Clóvis Teske. Magrid, a fundadora,
chamou para si os processos, alguns
ainda em andamento, procurando dei-



xar a marca mais distante do furacão.
"Nosso objetivo era buscar o máximo
de adequação possível às novas nor-
mas, em pouco tempo e com muita
transparência", diz o sócio.

Adequar-se aos novos padrões, po-
rém, não era tão simples. Um produto
fitoterápico, para ser registrado de
acordo com as novas regras, leva cerca
de 18 meses e pede um investimento
de R$ 500.000. Exige-se a identifica-
ção exata da espécie, um relatório de-
talhado sobre a preparação do extrato,
além de testes clínicos, estudos de es-
tabilização em câmaras climáticas e
apresentação de um lote piloto.

Hoje, a Herbarium tem 92 formula-
ções certificadas pela Anvisa, divide
sua produção entre fitoterápicos tradi-
cionais, suplementos alimentares, vi-
taminas e fitomedicamentos de pres-
crição médica (os OTCs), além da linha
Bioslim, voltada ao emagrecimento.
A produção gira em torno de 450.000
unidades mensais, distribuídas em
25.000 pontos-de-venda.
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HISTÓRIA DE SUCESSO

São 280 funcionários e um faturamen-
to em 2006 de R$ 50 milhões, 15% a
mais do que em 2005. A expectativa é
que o percentual se repita em 2007,
com o lançamento de dez novos pro-
dutos e a entrada no mercado de venda
porta-a-porta com seus suplementos
alimentares. "Crescemos 30% em rela-
ção aos piores momentos, mas ainda
precisamos trabalhar pelo menos mais
uns três anos para atingir a produção
daqueles tempos", diz o presidente.

AÇÕES FOCADAS
O mercado reage de maneira positi-

va ao reposicionamento da Herba-
rium. "Eles foram pioneiros e o seu
retorno oxigena o setor e sacode a
concorrência", afirma o farmacêutico
Sylvio Toledo Panizza, sócio do Labo-
ratório Panizza e das farmácias
de manipulação Phyto Shop, um dos
muitos concorrentes da Her-
barium no mercado.

Decidida a usar o próprio
caixa para alavancar novas
pesquisas e a colocar mais
produtos à venda, a Herba-
rium optou por não recorrer
a consultorias em seu pior
momento. "Nós não precisá-
vamos reaprender a trabalhar,
mas, sim, nos adaptar ao no-
vo momento", afirma Teske.
Para tanto, além do comitê de
crise, a empresa decidiu in-
tensificar seu relacionamento
com a classe médica e com o
seu público final. "Usamos o
serviço de SAC para falar com
mais de 400.000 usuários de
nossos produtos, ampliamos
o número de visitas aos con-
sultórios médicos e fomos
pessoalmente aos nossos an-
tigos parceiros do varejo para
explicar a situação", diz Teske
(veja o quadro na pãg. 28).
Mesmo assim, a rede de dis-
tribuição diminuiu 20%.

Para resgatar o prestígio da
marca, a Herbarium investiu
forte em campanhas de mar-

keting, com anúncios em horário no-
bre na televisão, melhorou a navegabi-
lidade de seu site e criou o próprio jor-
nal. Paralelamente, firmou novas par-
cerias para pesquisa e concentrou seus
esforços na linha de suplementos ali-
mentares e vitaminas, cujos registros
são mais ágeis. "No lugar de desenvol-
ver a pesquisa e extrair os ativos inter-
namente, passamos a importar os ex-
tratos secos e a usar plantas nacionais
com estudos já aprovados", diz Teske.
Segundo ele, a empresa tornou-se
mais flexível para poder acompanhar o
comportamento do mercado.

Outra prática importante, na opi-
nião do sócio, foi a inscrição da Her-
barium em vários prêmios. "Parece
contraditório pensar em premiações
em momentos de crise", afirma Teske.
"Mas trata-se de uma ferramenta im-
portante para motivar a equipe".

» Teske, na sede da Herbarium: "Amargamos quatro
anos de prejuízo e aprendizado"

No período de maior ventania, segun-
do o presidente, é que a Herbarium foi
eleita por três anos consecutivos a
melhor empresa para se trabalhar; re-
cebeu a certificação ISO 9001; o selo
de Boas Práticas de Fabricação, da An-
visa, e a habilitação Reblas (Rede Bra-
sileira de Laboratórios de Saúde Pú-
blica), tornando-se a única empresa
fitoterápica do país autorizada pela
Anvisa a prestar serviços de controle
de qualidade para indústrias de fitote-
rápicos e produtos de manipulação.

Para interagir mais com a comuni-
dade, a empresa ampliou a atuação da
Fundação Herbarium de Saúde e Pes-
quisa, uma organização sem fins lucra-
tivos, que incentiva a pesquisa e a di-
vulgação dos estudos na área de fitote-
rapia, e promove cursos para médicos e
leigos sobre o uso de plantas medici-
nais; montou a maior biblioteca técni-

ca de fitoterapia do país, com
30.000 títulos, e mantém
um jardim medicinal, com
mais de 20 espécies, aberto a
estudantes e profissionais.
Em parceria com a prefeitura
de Colombo, a empresa man-
tém um posto de saúde, com
atendimento médico gratuito
para a população local, in-
centivando o uso responsável
da fitoterapia.

"Nosso desempenho ainda
é aquém do passado, mas es-
tamos orgulhosos de poder
virar o jogo e manter um
crescimento sólido nos últi-
mos dois anos", declara Tes-
ke. "Mesmo depois de tantas
reviravoltas, ainda somos o
laboratório nacional com o
maior número de registros
de fitoterápicos." Diferencial
importante, quando se trata
de um mercado que movi-
menta no mundo cerca de
US$ 50 bilhões por ano e, no
Brasil, segundo a Associação
Brasileira de Fitoterápicos
(Anfito), algo em torno de
US$ 500 milhões.
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