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Ação é destinada às farmácias e tem investimento de R$ 1 milhão. O Laboratórios 
Biosintética está investindo em um trio de super-heróis, os "Biogênics", para ter mais 
destaque nas prateleiras das farmácias, ganhar a estima dos farmacêuticos e 
conseguir que sua marca se sobressaia no competitivo mercado brasileiro de 
medicamentos genéricos. Os "Biogênics" são os super-heróis Prilo, Pina e Ateno que, 
na verdade, representam os principais remédios genéricos contra a hipertensão da 
Biosintética: o Enalapril, o Anlodipino e o Atenolol, respectivamente.  
 
"Os super-heróis são os protagonistas de uma campanha publicitária inédita e a idéia, 
com essa linguagem lúdica e didática, é mostrar nosso conceito para o varejo e 
estimular as vendas dos genéricos Biosintética", diz Ana Carolina Lacchia, gerente de 
produto da unidade de genéricos do laboratório. A campanha de marketing, elaborada 
pela agência Cervelli Designers e destinada principalmente às drogarias, consome 
investimentos de R$ 1 milhão e pode durar até o fim do ano. Ainda em 2003, a 
estimativa do laboratório é elevar em 20% a receita com vendas de genéricos, que 
alcançou R$ 140 milhões em 2002.  
 
No entanto os super-heróis travarão uma "guerra selvagem" para perseguir os 
objetivos da empresa. De acordo com a Biosintética, nas prateleiras das farmácias, 
lado a lado, disputam o mercado de genéricos do País aproximadamente 37 
laboratórios e todos os medicamentos nesse segmento, como reza a Lei, não têm 
marca e são denominados pelo princípio ativo. "Para dar um exemplo da dificuldade de 
um remédio se destacar nesse cenário, somente o Enalapril tem oito concorrentes. 
Todos com o mesmo nome", diz Ana Carolina.  
 
Somado a essa dificuldade, há também a resistência das drogarias para vender 
genéricos. O varejo vê esses medicamentos, explica Ana Carolina, como cópias 
multiplicadas e sem identidade. "A intenção é ensinar que eles têm qualidade e que os 
farmacêuticos não vão perder rentabilidade, já que são mais baratos, pois podem 
ganhar em volume de vendas", afirma a executiva da Biosintética.  
 
A ação de marketing envolve a distribuição nos pontos-de-venda de bonecos de panos 
(que representam os personagens), imãs, chaveiros, calendários, cartazes e de gibis 
que contam a saga dos super-heróis no combate às doenças. Estão programados 
também anúncios dos "Biogênics" em revistas segmentadas. A campanha pode atingir 
60 mil farmácias por mês e o laboratório quer cobrir todo o território nacional ainda 
neste ano.  
 
Apesar da linguagem infanto-juvenil, que geralmente sugerem gibis e bonecos de 
super-heróis, a campanha está focada nos medicamentos da Biosintética para 
tratamento de doenças cardiovasculares. São remédios indicados para adultos e 
vendidos com receita médica. "Escolhemos esse estilo porque é leve e de fácil 
aprendizagem. As pessoas estão gostando de entender como funcionam os 
medicamentos e ao assimilar repassam o conhecimento com mais segurança para o 
consumidor final. É bom ressaltar que esse material está sendo distribuído somente 
para farmacêuticos e atendentes, pois os laboratórios não podem fazer propaganda de 
medicamentos éticos ", diz Ana Carolina.  
 



Com 43% de participação, a Biosintética lidera o mercado nacional de genéricos para 
tratamento de doenças cardiovasculares. Por isso, as ações se concentram nos 17 
medicamentos da empresa nesse segmento. Eles respondem por cerca de 60% do 
faturamento com genéricos do laboratório. No total, a Biosintética comercializa 37 
genéricos com 54 apresentações.  
 
O mercado de genéricos movimentou 77 milhões de unidades e receita de R$ 670 
milhões entre janeiro de 2002 e janeiro deste ano, no Brasil. De acordo com as 
estatísticas do IMS Health, instituto de análise do setor farmacêutico, a Biosintética 
deteve no período a terceira posição em valor e a quarta em volume no ranking 
nacional. Em 2002, ela faturou R$ 390 milhões.  
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