
A força de uma marca centenária 

e que supostamente ajudou 
desnutridos a engordar, 
doentes a se reerguer e ina-
petentes a comer com gosto. 
Exagero afirmar que a exis
tência do Biotônico deve ser 
lembrada? Se do ponto de 
vista medicinal a eficiência 
do tal remédio jamais foi 
comprovada, do ponto de 
vista empresarial é um caso 
impressionante de sucesso. 

O Biotônico foi o primei
ro produto brasileiro já nas
cido com a preocupação de 
perenizar uma marca. Amigo 
do farmacêutico Fontoura, o 
escritor Monteiro Lobato foi 
quem sugeriu o nome do 
"remédio". Fez mais ainda. A 
Lobato pode ser atribuída a 
primeira grande ação de 
marketing institucional da história do capitalismo brasi
leiro. Para tornar o Biotônico conhecido nos rincões do 
Brasil, ele criou o "Almanaque Fontoura", distribuído em 
farmácias e vendinhas e uma espécie de pioneiro das revis
tas customizadas que se vê hoje em dia. Num desses livre-
tos, ricamente ilustrado, Lobato conta como seu persona
gem Jeca Tatu, o caipira indolente, fica "forte como um 
touro" ao tomar o Biotônico. Não é difícil imaginar o efeito 
que narrativas como essa, escritas com o talento magistral 
de Lobato, provocaram nas vendas do produto, que rapida
mente se tornaria um sucesso no País. 

Homem de enorme talento para a ciência e para os 
negócios, Fontoura também teria feito do Biotônico a 
primeira marcabrasileira a conquistar espaço no Exterior. 

Ele costumava contar a histó
r ia de como ganhou dinheiro 
com a Lei Seca em vigor nos 
Estados Unidos na década de 
20 do século passado. O 
Biotônico t inha em sua fórmu
la 9,5% de álcool etílico. Para 
um período em que nem uma 
única gota podia ser vendida no 
território americano, o 
Biotônico funcionava como um 
santo remédio. Como podia ser 
vendido como artigo medicinal, 
sua comercialização era libera
da - e Fontoura jurou durante 
muito tempo que foi com o ino
cente Biotônico que muitos 
americanos driblaram o rigor 
da lei e experimentaram, vá lá, 
um pouquinho de álcool. 
Embora muita gente ache que o 
episódio tenha sido superesti

mado (não há registros oficiais de quantos frascos Fontoura 
exportou), ele de todo modo serviu para que o farmacêutico, 
mais uma vez, fizesse barulho com a sua marca. 

Nos últimos 100 anos, o Biotônico também v irou um 
exemplo perfeito de casamento entre tradição e inovação. 
A fórmula se adequou aos novos tempos. Em 2001, por 
determinação da Anvisa, que proibiu que fortificantes 
pediátricos tivessem mais de 0,5% de álcool em sua com
posição, o Biotônico passou por mais uma mudança entre 
as inúmeras feitas nas últimas décadas. O logotipo tam
bém se atualizou. Hoje, a grife dos fortificantes pertence à 
Hypermarcas, que continua fazendo dinheiro com o pro
duto centenário que tem muitas lições a ensinar aos empre
endedores dos novos tempos. 
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