
Nutricosméticos ou as chama-
das pílulas da beleza venderam
R$ 63 milhões no ano passado
no Brasil, um salto de 54% em
relação a 2010. A líder deste
mercado foi a L´Oréal com sua
marca Innéov. A partir de ago-
ra, contudo, a gigante francesa
terá que conviver com dois con-
correntes de peso nas pratelei-
ras das farmácias: Oenobiol, da
Sanofi, e Imedeen, da Ferrosan,
empresa adquirida em dezem-
bro pela Pfizer.

Embora Imedeen tenha de-
sembarcado muito antes de In-
néov no Brasil, a verdade é que
a Ferrosan não estava empre-
gando todo esforço necessário
para tornar a marca conhecida
por aqui. Agora, com a integra-
ção da Ferrosan à estrutura da
Pfizer no Brasil, a tendência é
que o jogo mude. “Vamos inves-
tir na marca e em divulgação,
além de ter uma distribuição
maior e mais eficiente”, afirma
Rodolfo Hrosz, gerente-geral
da Pfizer Consumer Healthcare.

Ele explica que certamente
conseguirá obter sinergia logísti-
ca entre os medicamentos Pfi-

zer e os nutricosméticos Ime-
deen. “Em dois a três anos pre-
tendemos dobrar o volume de
vendas de Imedeen no Brasil e
os recursos da Pfizer vão ajudar
a catapultar este resultado.”

Hoje, Imedeen tem 20% de
participação no mercado brasi-
leiro de nutricosméticos e ocu-
pa a segunda posição no ran-
king, garante a Pfizer.

A briga com Innéov não será
exatamente por preço. Hrosz ga-
rante que seu produto é pre-
mium, portanto até 30% mais
caro que o da concorrência. A
ideia é ampliar a gama do produ-
to e futuramente importar no-

vas versões do Imedeen, além
das duas atuais que combatem o
envelhecimento da pele.

Com três mil farmácias cadas-
tradas para receber o produto e
um universo de 50 mil em opera-
ção no país, Hrosz diz que há
muito espaço para expandir a
venda do produto, como o Nor-
deste. “Quando você visita uma
farmácia da região os vendedo-
res dizem que os clientes ‘im-
portam’ o produto de São Pau-
lo, o que mostra que há muita
oportunidade para avançarmos
por lá, que apresenta uma de-
manda crescente de nutricos-
mético”, explica. ■ F.T.

ALÉM DA PÍLULA AZUL

Fonte: IMS Health, Pfizer e mercado

Pfizer quer crescer em áreas 
sem prescrição médica

VENDAS NO BRASIL
(ENTRE ABRIL DE 2010/2011)

R$ 11 bilhões

REMÉDIOS SEM PRESCRIÇÃO

VENDAS NO MUNDO EM 2010

VENDAS NO BRASIL EM 2011

R$ 63 milhões

US$ 2,4 bilhões 

NUTRICOSMÉTICOS NEGÓCIOS-ALVO

A Pfizer, farmacêutica que fi-
cou globalmente famosa pelo
Viagra, e que teve a patente do
medicamento para disfunção
erétil vencida em 2010 e pas-
sou a conviver com a consecu-
tiva invasão de genéricos no
mercado, quer crescer muito
além da pílula azul. Em um mo-
vimento claro para dar muscu-
latura a sua divisão de produ-
tos para consumo, a compa-
nhia americana contratou Ro-
dolfo Hrosz, até então diretor-
geral da Heineken para a Amé-
rica Latina, para comandar a
área responsável pela produ-
ção e venda de todos os itens
que não demandam prescrição
médica - os chamados OTC
(over-the-counter). Ou seja,
Hrosz chega à empresa para
acelerar as vendas do multivita-
mínico Centrum, do nutricos-
mético Imedeen, fruto da re-
cente aquisição da Ferrosan,
dos cosméticos, além de anal-
gésicos, antiácidos e descon-
gestionantes como Advil, Mag-
nésia Bisurada e Dimetapp.

Enquanto a Pfizer toda regis-
trou faturamento bruto de R$ 4
bilhões no Brasil em 2011, a divi-
são de consumo vendeu R$ 229
milhões. Embora pequeno fren-
te ao império criado pela farma-
cêutica, os números da divisão
cresceram 30% no ano passado
e devem se manter em rota de
ascensão daqui por diante. Com
a ajuda de Hrosz, as vendas de-
vem duplicar em até três anos.
“Para isso acontecer, vamos au-
mentar o número de categorias
com as quais trabalhamos. Hoje
são cinco. Até 2015 estaremos
atuando em outras seis ou sete
categorias”, promete Hrosz,
em entrevista exclusiva ao BRA-
SIL ECONÔMICO.

Atualmente, há cerca de 20
categorias abaixo do guarda-
chuva dos OTCs e a Pfizer quer,
claramente, participar de mui-

tas delas. “Vejo muitas oportu-
nidades para crescer em PCH”,
diz o executivo, referindo-se à
divisão que comanda, a Pfizer
Consumer Healthcare.

Nutricosméticos
A chegada de Hrosz a compa-
nhia aconteceu simultaneamen-
te às negociações e posterior-
mente à aquisição da Ferrosan,
empresa dinamarquesa que fa-
brica o Imedeen, nutricosméti-
co que disputa mercado com o
Innéov, da L´Oréal. A entrada-
da Pfizer no negócio, que movi-
menta por volta de US$ 2,4 bi-
lhões no mundo, pode trazer
dias difíceis para a L´Oréal no
Brasil (veja boxe abaixo).

Na média anual, o mercado
de medicamentos isentos de
prescrição cresceu 16% nos últi-
mos quatro anos. Essa área tem
grandes oportunidades porque
vende qualidade de vida, algo
que os países com aumento de
poder aquisitivo e amadureci-
mento etário da população bus-
cam. A meta de Hrosz é impri-
mir na Pfizer o mesmo ritmo de
lançamentos e ações que ele
mantinha na Heineken. ■

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

ALIMENTAÇÃO

Frango Assado desembarca nos aeroportos
de Brasília, Congonhas e Guarulhos

COSMÉTICO

Aeger aposta em crescimento de 20%
com nova safra de esmaltes Ana Hickmann

Antonio Milena

Murillo Constantino

Pfizer traça plano
para ir além do Viagra
e bater a L’Oréal

Logística e verba ajudarão marca Imedeen
Objetivo é usar recursos da
Pfizer para aumentar vendas
do nutricosmético no Brasil

A ex-modelo e apresentadora Ana Hickmann continua faturando
alto com a associação de seu nome a produtos de moda e beleza.
Em parceria com a brasileira Aeger, ela está lançando a coleção
outono-inverno dos esmaltes AH Fashion, com embalagem e pincel
produzidos na Itália. Segundo Denise Joerges, gerente de marketing
da Aeger, a produção mensal passa de um milhão de unidades.

A Internacional Meal Company (IMC), detentora do Frango Assado,
está expandindo sua atuação em aeroportos com a abertura de três
lojas — duas em São Paulo e uma no Distrito Federal. A ideia da empresa
é crescer em ambientes de alta circulação com produtos pouco
explorados, como pão de semolina, pão na chapa, espetinhos e doces
caseiros. A estratégia é a venda para consumo na hora ou para viagem.

Com o Imedeen,
nutricosmético da
Ferrosan, a Pfizer
ameaça o império
do Innéov, da
L´Oréal, no Brasil

EMPRESAS

Meta da divisão de consumo é dobrar as vendas de R$ 229
milhões até 2015, com a ajuda dos produtos sem receita médica

Hrosz:“Vamosaumentaronúmerodecategoriasdeprodutos”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




