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C o m p o r t a m e n to Veto da Anvisa a drogas para emagrecer faz crescer mercado de produto que controla peso sem receita

“Pílula da beleza” atrai mais negócios
IVONALDO ALEXANDRE/VALOR

Marcelo Lauer, da Nutrilatina: “Vamos dar início à venda dos nutricosméticos em mais sete países da América Lat i n a ”

Daniele Madureira
De São Paulo

Desde dezembro do ano passa-
do, quando a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) proi-
biu a venda de femproporex e an-
fepramona no Brasil, drogas inibi-
doras de apetite que eram prescri-
tas para tratamento da obesidade,
incentivou de maneira indireta
um outro mercado: o dos nutricos-
méticos, que prometem controlar
peso, sem receita médica.

Segundo as fabricantes, os nu-
tricosméticos, ou “pílulas da bele-
z a”, são feitos a partir de alimentos
funcionais, ou suplementos, e con-
centram vitaminas, sais minerais e
outras substâncias que contri-
buem para a saúde. Desde que esse
mercado teve início no país, em
2007, seu principal uso esteve vin-
culado aos cuidados da pele,
unhas e cabelos. Seu uso é aprova-
do pela Sociedade Brasileira de
Dermatologia (SBD). O preço mé-
dio de uma caixa é de R$ 100, para
30 dias de tratamento.

Segundo o instituto IMS Health,
que audita as vendas do mercado
farmacêutico, os nutricosméticos
movimentam cerca de R$ 70 mi-
lhões ao ano. No primeiro semes-
tre deste ano, o volume de vendas
cresceu 63%, para 500 mil caixas.
Parte do sucesso pode ter vindo da
proibição da Anvisa.

“A tendência de obesidade é
crescente e o nutricosmético fun-
ciona como um complemento ao
t r a t a m e n t o”, diz Cinara Oliveira,
gerente do laboratório FQM Der-
ma, dono da marca Eximia. O labo-
ratório, que produz a linha Herba-
rium, de alimentos funcionais, foi
fundado há mais de 60 anos, mas
só em 2011 entrou em nutricos-
méticos. A Eximia é a segunda
marca mais vendida de nutricos-
mético, atrás de Innéov, da L’Oréal.

Este ano, a FQM investe R$ 5 mi-
lhões em mais dois produtos da li-
nha: um para flacidez e outro para
redução de gordura. Nesse último
caso, segundo Cinara, o produto é
a base de ácidos graxos essenciais e
vitamina E. Em 2013, estão previs-
tos outros três novos produtos.
“Nossa principal estratégia de ven-
das está na promoção médica”, diz
a executiva. “Visitamos 75 mil mé-
dicos por mês com uma equipe de
371 propagandistas”, diz ela.

Para Marcos Miazzo, gerente de
marketing do grupo Althaia, dono
da marca de nutricosméticos
Equaliv, o mercado de drogas para
controle de peso perdeu espaço
com as determinações da Anvisa, o
que vem gerando demanda para
os nutricosméticos. “Os nossos
dois produtos que auxiliam na re-
dução de peso, lançados em julho,
já vendem mais do que os outros
sete itens do portfólio juntos”, diz.
O lançamento da linha Equaliv em
2011 consumiu investimentos de
mais de R$ 10 milhões do grupo
Althaia, controlado por Jairo Ya-
mamoto, ex-presidente do labora-
tório Medley. A meta é que a Equa-
liv responda por vendas de até R$
100 milhões em quatro anos.

O apelo de redução de peso foi a
aposta da Integralmédica para a li-
nha Nutricé, lançada no fim de
2009. Hoje, a marca responde por
10% do faturamento da empresa,
fundada há 29 anos. “I nv e s t i m o s
em um segmento pouco explora-
do na época e agora estamos inje-
tando R$ 2 milhões na expansão
da linha para nutrição capilar, re-
dução da retenção de líquidos e
combate ao envelhecimento pre-
coce da pele”, diz Fernanda Cone-
jo, diretora de marketing da Inte-
gralmédica. A expectativa é de ven-
das 50% maiores este ano.

O nutricosmético usado no con-
trole de peso também é o carro

chefe da linha Rennovee, da Nutri -
latina. “É um produto convergente
com os nossos negócios”, diz o di-
retor superintendente da Nutrila-
tina, Marcello Lauer. A empresa
tem como principal produto o
Diet Shake, composto usado como
substituto de refeições em dietas.

A Nutrilatina acaba de investir
em uma nova linha de cápsulas
que deve triplicar a capacidade de
produção de Rennovee . “Va m o s
dar início à venda dos nutricosmé-
ticos em mais sete países da Améri-
ca Latina”, diz Lauer. A meta do
executivo é fazer com que a distri-
buição do produto, hoje em 5 mil
farmácias, atinja 13 mil em 2013.

Dois grandes players interna-
cionais — a Inneóv, da L’Oréal, e a
Imedeen, da Pfizer — têm o Brasil
como o seu maior mercado de nu-
tricosméticos no mundo. Mas ne-
nhum deles aposta em pílulas para
redução de peso. “Nosso cresci-
mento tem sido puxado pela indi-
cação cada vez maior dos derma-
tologistas, que atestam os resulta-
dos de Inneóv”, diz a diretora da
marca, Júlia Seve. Inneóv é líder ab-
soluta de mercado e chega a mais
de 15 mil farmácias. Além disso, vi-
sita cerca de 5 mil dermatologistas
pelo menos uma vez por mês.

Sydney Rebello, diretor de mar-
keting de Pfizer Consumer Health-
care, que comprou a marca Imede-
en em 2011, considera o mercado
de controle de peso controverso.
“Nossa especialidade são os pro-
dutos anti-idade, para cabelo e pe-
l e”, diz ele, que lança em setembro
campanha de mídia com a consu-
midora brasileira que participou
de um concurso mundial da mar-
ca. Segundo a E u r o m o n i t o r, os nu-
tricosméticos integram o mercado
de suplementos alimentares que,
cresceu 22% em 2011, para US$
517 milhões no Brasil. No mundo,
movimentou US$ 45,6 bilhões.

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA GGCS/GCSER-93/2012

VENDA DE IMÓVEL EM OSASCO - SP
(AV. DOS AUTONOMISTAS - 42.000 m2)

Liquigás Distribuidora S.A., pela sua Gerência Geral de Compras e Serviços (GGCS), torna público que
realizará Licitação, sob modalidade Concorrência, tipo “Maior Oferta”, para venda do imóvel situado na
Av. Autonomistas, nº 1022 - Vila Yara - Osasco/SP. Os documentos desta Licitação poderão ser retirados pelas
empresas/pessoas físicas interessadas a partir do dia 10/08/2012, em dias úteis, na Av. Paulista, 1842 -
Edif. Cetenco Plaza - Torre Norte - 3º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP, das 9h às 12h e das 14h às 16h30 na
Gerência Geral de Compras e Serviços (GGCS/GCSER). Os documentos de habilitação e as propostas deverão
ser apresentadas no dia 14/09/2012 às 10h, em reunião presencial na Av. Paulista, 1842 - 6º andar - Edif. Cetenco
Plaza - Torre Norte - Bela Vista - São Paulo/SP, ocasião em que será iniciada a abertura dos envelopes.

ELAINE CARVALHO
Presidente da Comissão de Licitação

Liquigás Distribuidora S.A.
CNPJ nº 60.886.413/0001-47

Para mais informações acesse: www.congressoapimec.com.br

Abertura: O Brasil no Longo Prazo

Quinta-Feira, 30 de agosto

Cenários de Macroeconomia e Política
Projetos de Infraestrutura para o Crescimento no Longo Prazo
Financiamento da Infraestrutura: um desafio para o Mercado de Capitais

Tarde do analista

Sexta-Feira, 31 de agosto

O Amadurecimento do Mercado de Capitais Brasileiro e seu 
Impacto no Valuation e Custo de Capital

- A Relevância de prêmios por risco soberano, risco cambial e outros fatores 
  de risco no uso do CAPM para estimação do custo de capital das empresas.

- Taxa de Retorno Livre de Risco (Selic e TBill) e Custo de Oportunidade de Capital.

- Estrutura de Capitais, Taxa da Dívida e Custo de Oportunidade de Capital.

- Utilização da Teoria de Opções Reais na Avaliação de Negócios.

Desafios dos Novos Pronunciamentos do IASB (International Accounting Standards Board)

Balanço da Autorregulação dos Analistas

Incorporando a Sustentabilidade na Decisão de Investimentos

Debates sobre perspectivas do Mercado de Capitais:
Estratégias de Investimento e Gestão de Carteiras

Jantar com apresentação do Maestro João Carlos Martins e entrega de Premiação APIMEC

Almoço com os reguladores e Leitura da Carta de Encerramento do Congresso
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Empresas, p. B5.




