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Lílian Cunha

Qual é a diferença de preço entre
o chocolate Lindt vendido no free
shop do aeroporto de Guarulhos
e o do supermercado do bairro?
Algo em torno de R$ 10? R$ 5?
Nada disso. São apenas R$ 0,40,
no caso do tablete de 100 gramas
do Lindt Milk. E isso não quer di-
zer que o free shop esteja caro. Lá,
a barra é isenta de impostos e sai
por US$ 4,20 (R$ 8,52, na cotação
de quinta-feira). No supermerca-
do, é possível encontrar o choco-
late suíço por até R$ 8,90, mesmo
com impostos. Qual é a mágica?

“Isso é resultado de uma políti-
ca de trabalhar preços com os
pontos de vendas iniciada há
dois anos e que agora dá resulta-
dos”, diz Deborah Navarro, ge-
rente de marketing da Aurora, im-
portadora dos chocolates suíços

desde 1969.
Por muito tempo, segundo ela,

os supermercados – o principal
canal de vendas da Lindt no País –
se acostumaram a vender o cho-
colate suíço a R$ 18, R$ 19, R$ 20.
“Comoéum produtofino,impor-
tado, o varejo colocava a margem
deles lá em cima, porque achava
queeraum chocolate sóparaclas-
se A”, diz a executiva. Além disso,
o consumidor que comprava
Lindt, mesmo que fosse de maior
poder aquisitivo, não era alguém
que consumia os produtos da
marca com frequência. “Era um
consumo ocasional, não havia
um hábito, uma frequência de
compra”, lembra Deborah.

A variação do dólar também se
tornou um problema. Mesmo
que a alta da moeda estrangei-
ranãofosserepassadapelaAu-
rora,os supermercados reajus-
tavam o preço conforme cota-
ção. “Uma hora o chocolate cus-
ta R$ 9. Na outra, R$ 10. Depois
R$ 12 e, mais adiante, R$ 14. Isso
assusta o consumidor que acaba
abandonando a marca.” A Auro-
ra, então, decidiu fazer uma cam-
panha para convencer o comér-

cioaestabelecerumamargemme-
nor e, assim, ganhar com mais es-
cala nas vendas. “Estabelecemos

um preço máximo sugerido de
R$ 12,90”, diz Deborah.

Ocontrato devenda,segun-
do ela, passou a estipular uma

porcentagem sobre as vendas
como remuneração ao varejo. As-
sim, quanto mais se vendesse,
mais o supermercado ganhava.

Quando se trata de um produto
quase de luxo, como Lindt, con-
vencer o supermercado dessa es-
tratégianão éfácil,dizEugenioFo-
ganholo, especialista em varejo.
“Há resistência. É preciso deixar
bem claro que é melhor vender
dois chocolates por dois terços da
margem do que um a 100%”, afir-
ma. Esse esforço, segundo Debo-
rah, realmente foi uma batalha. O

que ajudou, diz, foi o fato de essa
estratégia ter sido combinada
com um programa para ampliar a
gama de pontos de venda do pro-
duto.Oschocolates,antes encon-
trados apenas em alguns super-
mercados, chegam agora a várias
redes, padarias e até lojas de con-
veniência. Hoje, a Lindt tem cer-
ca de mil pontos de venda em to-
do País, 20% mais que há dois
anos.

Commais concorrência, atare-
fa de convencer os varejistas fi-
cou mais fácil. O resultado? Alta
de 30% nas vendas em volume
em 2011 – que deve se repetir este
ano. Para 2013, espera-se vender
20% mais. “Só do bombom Lin-
dor, aquele embrulhado em pa-
pel vermelho, chegamos a vender
5,6 milhões de unidades”, diz De-
borah. Mesmo assim, o Brasil ain-
da não é expressivo para a marca.
Europa e Estados Unidos são
86% do faturamento. O País está
na região que a Lindt chama de
“restofthe world”(restodo mun-
do), que tem 13% das vendas.

Apesardisso,ovarejocomemo-
ra a alta nas vendas, embora al-
guns supermercados ainda se
queixem da tática usada pela Au-
rora: “Eles diziam que iam cortar
o rebate se a gente não baixasse o
preço”, diz um empresário do se-
tor, que pediu para não ser identi-
ficado. O rebate é uma prática que
alguns fornecedores adotam pa-
ra incentivar vendas em escalas
maiores.Emvezdevender 70uni-
dades de um produto, por exem-
plo, eles oferecem 100 e permi-
tem que o varejista pague 80. A
Aurora não comenta o assunto.

A estratégia da
Aurora para vender
Lindt mais barato

MARIO NOGUEIRA
VICE-PRESIDENTE DA EMS
“Os registros (da Anvisa) estão
demorando mais do que
prevíamos. Se continuar assim,
podemos adiar parte do projeto
(de expansão da empresa)”

ARND WIEGMANN/REUTERS

Marina Gazzoni

A indústria farmacêutica tem um
arsenal de 1.876 remédios pron-
tos para desembarcar nas prate-
leiras das drogarias. Mas eles vão
demorar a chegar aos balcões.
São medicamentos que aguar-
dam na fila para conseguir o regis-
tro da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa). O tem-
po médio para a liberação atingiu
640 dias em outubro, 271 a mais
do que em novembro do ano pas-
sado, quando a Associação da In-
dústria Farmacêutica de Pesqui-
sa (Interfarma), responsável pe-
la estatística, começou a acompa-
nhar os prazos. Para as empre-
sas, a espera é receita perdida e
pode colocar na gaveta seus pla-
nos de investimentos.

Só a EMS, líder em genéricos,
calcula que neste ano o volume
de medicamentos aprovados pe-
la Anvisa para o laboratório foi
cerca de 35% menor do que em
2011. “Crescemos na média do
mercado, cerca de 16%, mas pode-
ríamos ter crescido 30% se os re-
gistros saíssem no prazo que es-
perávamos”, disse o vice-presi-
dente corporativo da empresa,
Mario Nogueira. Em 2011, a EMS
faturou R$ 4,7 bilhões. A empre-
sa foi a única das oito fabricantes
procuradas pelo Estado que acei-
tou falar sobre os atrasos na libe-
ração de medicamentos pela An-
visa . Eurofarma, Sanofi, Medley,

Teuto, Cristália, Hypermarcas e
Pfizer não quiseram comentar a
questão.

O caso dos genéricos é ainda
mais grave. Há hoje 1.697 genéri-
cos e similares na fila da Anvisa,
segundo o site da agência, e o
mais antigo pediu o registro em
23 de outubro de 2008, exatos
1.474 dias atrás. Os produtos libe-
rados em outubro levaram em
média 812 dias para receber o
aval, de acordo com o levanta-
mento da Interfarma, batizado
pelo setor de “demorômetro”.

As fabricantes têm pressa em
lançar. “O primeiro genérico ten-
de a ser líder de mercado e pega

até 50% do market share em 30
ou 60 dias”, diz Nogueira. A EMS
planejava colocar nas farmácias
em maio o esomeprazol magné-
sio, genérico do medicamento
de referência Nexium, um produ-
to que vende R$ 170 milhões por
ano. O registro veio cinco meses
depois do esperado. “Só com o
atraso desse produto deixamos
de faturar R$ 15 milhões”, calcu-
la o vice-presidente da EMS.

Investimentos. Apesar da de-
mora nos lançamentos, o merca-
do cresce em ritmo invejável,
dez vezes mais que o esperado
para o PIB deste ano, puxado pe-

lo maior acesso da população a
tratamentos de saúde. A expan-
são motivou a EMS a investir
R$ 600 milhões para ampliar
em 65% sua capacidade de
produção até 2014, para 1 bi-
lhão de caixas de remédios
ao ano.

A EMS quer construir
quatro fábricas e ampliar a
unidade de Hortolândia.
“Nosso plano de investi-
mento está atrelado à ex-
pansão do portfólio”, dis-
se Nogueira. “Os registros
estão demorando mais do
que prevíamos. Se conti-
nuar assim, podemos

adiar parte do projeto.”
Segundo o sócio-diretor da

consultoria Alvarez & Marsal,
Marcelo Gomes, pelo menos
dois de seus clientes no setor far-
macêutico têm áreas ociosas
criadas para um produto que es-
tá com o registro atrasado, “As
empresas fazem parte do investi-
mento e seguram o restante até
sair o registro.”

As fabricantes de medicamen-
tos novos também perdem recei-
ta com o atraso. Gomes estima
que 20% a 40% do faturamento
das farmacêuticas vêm de lança-
mentos. O desenvolvimento de
cada fórmula leva entre 10 e 15
anos e custa, em média, US$ 800
milhões, segundo o presidente
da Interfarma, Antônio Britto.

O problema é que, sem saber
quando o registro sai, o retorno
do investimento ficou mais lon-
go e até imprevisível no Brasil,
disse a especialista em indústria
farmacêutica da Pricewaterhou-
seCoopers, Eliane Kihara.

As únicas que levam algum ti-
po de vantagem com lista de es-
pera para o registro de medica-
mentos são fabricantes que que-
rem ser vendidas, conclui o con-
sultor da Alvarez & Marsal. A de-
mora é uma espécie de barreira
para a entrada de novos players
no mercado brasileiro e favorece
as aquisições. “Multinacionais
que querem entrar no Brasil po-
dem levar três anos para lançar
seus produtos aqui. É mais rápi-
do comprar um concorrente que
já tem uma boa carteira de regis-
tros na fila da Anvisa.”

Segundo Gomes, essa é uma
das razões para os altos múlti-
plos de aquisições no setor far-
macêutico –há negócios por
exorbitantes 15 ou até 20 vezes o
seu Ebitda (lucro antes de juros,
impostos, depreciação e amorti-
zação). Outra é o crescimento ex-
pressivo do mercado brasileiro.

Rigor. O site da Anvisa, infor-
ma que o prazo máximo, pela lei,
para a liberação de registros é de
120 dias para medicamentos si-
milares e de 90 dias para os de-
mais. “Analisamos em menos de
90 dias. O problema é o tempo
que o pedido aguarda na fila até
ser avaliado”, disse o presidente
do órgão, Dirceu Barbano.

Ele admite que os prazos prati-
cados estão além do “razoável”.
Os atrasos são consequência do
aumento de pedidos de registros
de remédios –de 500 por mês há
dois anos para 650 atualmente –
sem uma evolução proporcional
da estrutura da Anvisa, que tem
2.112 funcionários e 130 técnicos
na área de medicamentos.

O órgão realizará um concur-
so público para contratar mais
técnicos e revisará procedimen-
tos. “A meta é fazer a análise em
um prazo entre 9 e 14 meses sem
reduzir o rigor sanitário. A Anvi-
sa fez um esforço enorme para o
Brasil não ter mais casos de remé-
dios de farinha”, diz Barbano.

Indústria pega
fila na Anvisa

5,6
milhões
foi a
quantidade
de bom-
bons Lindor
que a Lindt
vendeu no
País este
ano

1000
é o número
aproximado
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● Agência leva em média 640 dias para liberar registros de medicamentos no Brasil

O “DEMORÔMETRO” DA ANVISA
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Prazo de liberação de registros
EM DIAS

Demora é maior nos genéricos
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Inovação.
Novos
produtos
respondem
por entre
20% e 40%
da receita
da indústria
farmacêutica

● Investimento

Órgão leva em média
640 dias para liberar
registros de remédios,
o que atrapalha planos
de crescimento das
farmacêuticas no Brasil

Escala.
Fábrica da
Lindt na
Suíça: para a
empresa, o
volume
vendido no
País é muito
pequeno

Empresa convenceu o
varejo de que vender dois
chocolates com 75% de
margem é melhor do que
vender um com 100%

CLAYTON DE SOUZA/ESTADÃO

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 nov. 2012, Negócios, p. N3.




