
O chileno Eduardo San-
guesa sabe fazer as coi-

sas fluírem com naturalidade.
Em 2002, como diretor-geral
do Laboratórios Garden Hou-
se, não tirou da cabeça a ideia
de ser recebido pelos execu-
tivos da Walgreens, uma das
principais redes de farmácias
dos Estados Unidos, na sede
da companhia americana, em
Chicago. Seu objetivo era que
eles vendessem em suas lojas o
carro-chefe de seu laboratório,
o laxante Ciraelax. "Esperei
cerca de um ano e meio pela
reunião", conta Sanguesa,
que finalmente partiu para
os Estados Unidos em 2003
e conseguiu convencer a rede
americana a colocar o Ciruelax
em suas prateleiras a partir de
setembro daquele ano.

Sua persistências é admirá-
vel. Sanguesa desviou-se dos
brokers, atacadistas que aten-
dem as redes norte-america-
nas. E se além disso levarmos
em conta que o Garden House
fabrica apenas 75 produtos,
entre remédios e suplemen-
tos alimentares de origem
natural, a possibilidade de
uma reunião na Walgreens
era praticamente nula. "Não
podemos nos subestimar",
afirma o empresário.

O grande aval do labora-
tório, controlado pelos chile-
nos Marcelo Navarro, Maria
Isabel Mery e Sanguesa , é
seu laxante à base de amei-
xas Ciruelax, ou Prunelax na

CANSEI DE ESPERAR
(Participação do mercado de
Ciruelax, categoria "laxantes",
em 2007)

versão americana, que já tinha
conquistado 27% do mercado
de laxantes de Porto Rico e
boa participação em vários
países da América Latina.

Quatro fatores ajudaram
essa companhia a atingir
seu objetivo: 1) a empresa

N/D: Não-disponível. Fonte: La-
boratórios Garden House, com
base em relatórios de Nielsen e
IMS Health

coordena reuniões diretas
com os gerentes de compra
das redes de varejo e farmá-
cias; 2) contrata pessoal local
que conhece o mercado; 3)
estuda sobre prisão de ventre
até o cansaço; e 4) empreen-
de uma agressiva campanha
de marketing nos países em
que está presente, sobretudo
de TV. A mais significativa
é a campanha na rede Uni-
vision, dos EUA, que pos-
sui 80% de participação no
mercado hispânico do país.
Depois do investimento de

USS 3 milhões, o Ciruelax
está entre os patrocinadores
de programas como Good
Morning America, Regis &
Nelly e Judge Judy.

Hoje o produto está à ven-
da em 25 mil pontos nos EUA
que cobrem 70% dos estados
americanos, nas gôndolas
do Wal-Mart, Walgreens e
CVS, e chegará em abril à
rede Rite Aid, que possui
5, l mil lojas no país. Conta
com escritórios de vendas
nos EUA, Peru e Paraguai,
e exporta para outros 13
países, entre eles Espanha,
Portugal, México, Colômbia,
Panamá, Argentina, Bolívia
e Uruguai. Seu faturamento
em 2007 chegou a USS 24,2
milhões, 70% dos quais pro-
vêm de fora do Chile. E este
ano a empresa chilena espera
crescer 20%. "Os produtos
Garden House são vendidos
em 50 mil pontos-de-venda
do Alasca a Punta Arenas",
orgulha-se Sanguesa.

Segundo a consultoria
Nielsen, o Ciruelax ocupa o
quinto lugar em vendas en-
tre as marcas de laxantes na
Walgreens e na CVS, onde
concorre com laboratórios
como Novartis, Boehringer
Ingelheim e Purdue. Mercado
não falta. Segundo especialis-
tas, 10% da população sofrem
de problemas de prisão de
ventre. E o chileno já provou
que seu produto abre as portas
de tudo, ou quase tudo.
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Text Box
Fonte: América Economia, n. 354, 11 fev. 2008.




