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Procter & Gamble pega carona na Vick para lançar mais um produto 
   
Basta o outono chegar e o frio ameaçar os termômetros que os consumidores correm para os 
antigripais como a estudante Patrícia Varo, de 28 anos. 'Peguei uma dessas chuvinhas e acabei 
indo parar até em pronto-socorro.  
 
Não deu outra, comprei tudo o que os médicos indicaram para me livrar da gripe', diz Patrícia, 
para a alegria de laboratórios e grandes empresas como a Procter & Gamble que gravitam nesse 
mercado que movimenta apenas no Brasil cerca de US$ 300 milhões. É esse volume de dinheiro 
em jogo que atiça o lançamento, a cada ano, de novos produtos. 
 
Dona da marca Vick, presente no Brasil desde 1927 e líder do mercado de ungüentos com uma 
fatia de 98%, a Procter & Gamble aproveita a aceitação do produto para engrossar a linha. Se, no 
ano passado, lançou Vick Mel e Baby Balm, agora é a vez do Diatyl, um multissintomático que já é 
vendido no mercado americano. 
 
Esse tipo de produto, explica o diretor de Relações Externas da Procter & Gamble, Pedro Silva, foi 
criado para atuar nos cinco principais sintomas da gripe: congestionamento nasal, febre, dor de 
cabeça, coriza e dores no corpo. Para que Diatyl possa pegar carona no sucesso da marc a Vick, 
com faturamento global de US$ 1 bilhão por ano, a empresa investirá 30% a mais em marketing 
no lançamento do produto que já começou a distribuir e que Patrícia ainda não conhece. 
 
Os dados do Ibope/Monitor indicam que a publicidade nesse medicamento atingiu R$ 96 milhões 
no último inverno, com a Procter & Gamble respondendo por R$ 31 milhões desse total. Tudo para 
seduzir esses consumidores que querem se livrar da gripe.  
 
O gerente de Marketing de Vick, Juan Alfonso, evita falar em números, mas diz que, com uma 
linha completa de antigripais, os planos da empresa são o de conquistar a liderança também em 
outros segmentos, como xaropes e, agora, os multissintomáticos. 
 
Hoje, os concorrentes da Procter & Gamble, que Patrícia acabou comprando, são Neosa ldina e 
Coristina D. Produtos que podem anunciar, ao contrário daqueles que usam tarjas exigindo a 
indicação médica. 'É um mercado que cresce em países como o Brasil e é mais maduro em outras 
regiões como a América do Norte', diz Silva. Daí, o esforço desses fabricantes em ofertar novos 
produtos aos consumidores.   
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