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A Pfizer, fabricante do medicamento Viagra, abriu guerra no mundo da publicidade contra suas 
rivais.  
 
O laboratório americano conseguiu suspender no Conselho Nacional de Auto-Regulamentação 
Publicitária (Conar) a veiculação da campanha publicitária na televisão do medicamento Levitra, 
produzido pela Bayer e a GlaxoSmithKline (GSK). A Pfizer também entrou com processo similar no 
Conar contra outro medicamento para a disfunção erétil, o Cialis, fabricado pela Lilly.  
 
A principal justificativa da Pfizer para barrar a concorrência é que o comercial do Levitra faz uma 
referência direta ao Viagra. "No final do século passado, surgiu o comprimido azul (como é 
conhecido o medicamento da Pfizer) para o tratamento da disfunção erétil, despertando o 
interesse de milhares de homens que se sentiam doentes", diz o narrador do comercial do Levitra.  
 
A interrupção do comercial da Bayer e da GSK, que estava há pouco mais de 15 dias no ar e 
deveria ficar por mais um mês, é provisória e deve continuar até o julgamento definitivo do 
Conar, o que deve ocorrer em 15 dias. As empresas têm cinco dias para apresentar sua defesa. O 
comercial da Lilly ainda não foi analisado pelo Conar.  
 
A Bayer e a GSK acusam a rival Pfizer de querer monopolizar o mercado contra a disfunção erétil. 
"A decisão demonstra a superioridade do produto", afirma o diretor de saúde humana da Bayer, 
Pierre Detours.  
 
Em nota, a Pfizer alegou que a campanha da rival coloca em discussão o "sucesso indiscutível" do 
Viagra e que seu pioneirismo não deveria "resultar em ataques à eficácia e imagem" do 
medicamento. A empresa acusa também a Bayer e a GSK de induzir, em seu comercial, a auto-
medicação em veículos de massa, como a TV.  
 
Lançado em 1998, o Viagra tornou-se um dos medicamento mais lucrativos num mercado que 
movimenta mais de R$ 200 milhões no país, mas ganhou recentemente os dois concorrentes. 
Segundo dados da Bayer/GSK com base na vendas e distribuição do medicamento no país, o 
Levitra já detém 6% do mercado desde que foi lançado nas farmácias no início de maio. A meta 
da empresa é tornar-se líder do mercado, em três anos.  
 
Por intermédio da sua assessoria de imprensa, a Lilly informou que está preparando sua defesa e 
que acredita que seu comercial não será retirado do ar por se enquadrar nas regras do Conar.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 jun. 2003. 


