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CRIATIVIDADE

FÁBIO SUZUKI

Ações genéricas de marketing
Novas quebras de patentes de remédios elevam investimentos de fabricantes em mídia
Daniela Conti/O Dia

A quebra de patentes de medicamentos nos últimos meses,
encabeçada pela marca Viagra,
da Pfizer, levou as fabricantes de
genéricos à mídia para ressaltar
suas atuações nesse segmento.
Mesmo com os limites impostos
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a
comunicação de produtos dessa
área, as empresas têm apostado
alto em ações de marketing para
levar vantagens nas vendas de
produtos que são em média 35%
mais baratos que os originais.
A Hypermarcas, detentora do
laboratório NeoQuímica, aposta
no marketing esportivo para
atrair os consumidores. A companhia passou de um investimento que era praticamente
zero em 2009 para um montante
de R$ 35 milhões em patrocínios
com os times do Corinthians,
Botafogo, Ceará e Criciúma. “É
uma iniciativa que gera uma exposição muito grande em mídia
espontânea. Estamos muito satisfeitos com os resultados”,
afirma Claudio Bergamo, presidente da Hypermarcas.

A Hypermarcas,
detentora do
laboratório
NeoQuímica, vai
investir R$ 35 milhões
em marketing
esportivo, por meio
de patrocínios aos
times do Corinthians,
Ceará, Botafogo
e Criciúma

The Creators Project
acontece em SP
neste fim de semana
No próximo sábado, dia 14, a
capital paulista recebe a edição
brasileira do Creators Project,
evento que ocorre em todo o mundo
com o objetivo de celebrar a
criatividade e a cultura entre os
meios de comunicação. Das 12h de
sábado às 2h de domingo, haverá
exposições, exibição de filmes,
palestras e shows. A iniciativa
nasceu de uma parceria entre a
Intel e a revista Vice, para promover,
de forma diferente e independente,
novos projetos e artistas.

Concurso escolhe a
melhor capa de livro
Serão abertas hoje, durante a
21ª edição da Bienal do Livro
de São Paulo, que ocorre no
Anhembi, na zona norte da capital
paulista, as inscrições do Concurso
Melhor Capa de Livro 2010,
realizado pela Getty Images Brasil.
A iniciativa visa premiar os
profissionais de design que se
destacaram no segmento. As
capas inscritas serão avaliadas por
um júri composto por profissionais
do mercado editorial e profissionais
do mercado publicitário. Além de
um troféu, o vencedor leva uma
filmadora digital da marca JVC.

Nova leva

A EMS, maior fabricante nacional de medicamentos com faturamento de R$ 2,45 bilhões em
2009 havia obtido licença junto
à Anvisa para produzir o genérico do Viagra. Nesta semana, ela
aumentou a lista de novos remédios, ao conseguir permissão
judicial para produzir um genérico do Lipitor (atorvastatina),
cuja patente também pertence à
Pfizer. Neste ano, as ações da
empresa para a linha de consu-

mo receberam pelo menos R$ 35
milhões em investimentos.
Até o ano passado, EMS,
Medley e Eurofarma não figuravam entre os maiores anunciantes do setor farmacêutico, pelo

ranking do Grupo Meio &Mensagem, Ibope e PricewaterhouseCoopers. O setor como um todo
movimentou, em 2009, R$ 606,9
milhões. Para este ano, há chances de eles subirem no ranking. ■
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TRÊS PERGUNTAS A...
Divulgação

Com experiência nas áreas de
marketing, vendas e treinamento,
Scher Soares diz que, devido
as restrições a propaganda
de genéricos, para ter um bom
retorno de venda é preciso ter
clareza dos objetivos que devem
ser atingidos com as campanhas.

...SCHER SOARES
Consultor da Triunfo
Consultoria e Treinamento

“Medidas da
Anvisa provocaram
dúvidas no início”

Quais os cuidados para
divulgar medicamentos
genéricos?
É preciso se certificar de utilizar
abordagens específicas para cada
consumidor. Para falar de
medicamentos que dependem de
prescrição médica, é importante
fazer o produto que está na loja
girar por meio de uma
comunicação com o gerador da

demanda, o médico. Contudo,
para introduzir o produto no ponto
de venda se faz necessário uma
comunicação com o farmacista.
Para os medicamentos isentos
de prescrição, a empresa pode
se comunicar diretamente
com o consumidor final.
Em cada caso, a solução e a
abordagem de comunicação
são diferentes, por ter objetivos
específicos. Como a divulgação
dos medicamentos genéricos é
feita a partir da sua marca
institucional, é preciso se certificar
de que a mensagem esteja clara
e que transmita os atributos
da marca para garantir que
o consumidor não se confunda
ao longo do ciclo de compras.

Como o senhor avalia as ações
realizadas atualmente?
As medidas da Anvisa
provocaram muitas dúvidas de
interpretação logo de início, o
que resultou na adoção de mais
cautela por parte das empresas.
Mas um fator determinante
foi a capacidade das agências
em desenvolver soluções de
comunicação que superem
os desafios das marcas e dos
produtos e alavanquem os
resultados das fabricantes.

Como divulgar uma boa
ação sem ultrapassar os
limites impostos pela Anvisa?
Os cuidados com a
automedicação e com o

uso inadequado dos
medicamentos devem ser
uma preocupação de todos que
estão no mercado da saúde.
É responsabilidade das
agências aprimorarem seu
processo de planejamento
estratégico de maneira a
desenvolver alternativas
efetivas de comunicação
dentro dos parâmetros legais.
Em suma, a solução é uma
combinação de esforços
e de complementaridade de
papéis entre um cliente bom
e uma agência boa. Se há
clareza de desafios a serem
superados via comunicação
e especificidade de objetivos,
melhores são as campanhas.

