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Órgão de regulamentação tira do ar a campanha do Levitra, da Bayer e GSK, e do Cialis, da Lilly  
 
No último round da briga entre os remédios para estimular a ereção, o Conselho Nacional de 
Auto-Regulamentação Publicitária (CONAR) proibiu a veiculação das campanhas publicitárias do 
medicamento Levitra, da Bayer e GlaxoSmithKline (GSK), e do Cialis, fabricado pela Lilly. A 
suspensão das duas campanhas veio a pedido da Pfizer, fabricante do Viagra, líder do mercado de 
medicamentos para disfunção erétil. A Pfizer americana acusa os dois concorrentes de 
concorrência desleal e de incitar os pacientes à automedicação nas propagandas.  
 
Com o mote "não ter hora marcada proporciona maior romance", a propaganda do Cialis, da Lilly, 
enfatiza o fato de que o medicamento faz efeito por 36 horas, a partir de 30 minutos após a 
ingestão da pílula. "Este novo tratamento lhe propicia ampla janela de oportunidade para iniciar 
contato íntimo com sua parceira. Agora, seu contato sexual pode ocorrer sem planejamento, sem 
restrições de horário.", informa o site da empresa. A Lilly admite a ação da Pfizer no Conar. Por 
meio de sua assessoria, a empresa informa que está preparando seus argumentos e diz confiar 
que o filme "está dentro dos padrões éticos".  
 
Segundo a Pfizer, a campanha da Lilly induz à automedicação por ressaltar características do 
medicamento, influenciando a escolha do paciente.  
 
No caso da propaganda do Levitra, fabricado pela Bayer e a GSK, a acusação refere-se a 
comparação antiética e concorrência desleal. A propaganda do Levitra faz menção ao Viagra, 
dizendo que a "pílula azul" surgiu no "século passado". A empresa também acusa a Bayer de 
incitar, em suas propagandas, à automedicação.  
 
Para Pierre Detours, diretor da área de saúde humana da Bayer, não há nada de mentiroso ou 
desleal na campanha. "O Viagra foi lançado em 1998, portanto, no século passado, e pílula azul é 
um termo que já entrou no domínio público", diz. "Nós não veicularíamos a propaganda se 
achássemos que desrespeita as normas do Conar." Segundo Detours, a empresa está esperando a 
avaliação do Conar, já que a suspensão é temporária. A propaganda ia ser veiculada por mais um 
mês. "A decisão do Conar deve sair na primeira quinzena de julho."  
 
Segundo Detours, a Pfizer vem tentando barrar a entrada de concorrentes para manter o 
monopólio sobre o mercado de medicamentos para disfunção erétil.  
 
O Levitra foi lançado no Brasil em maio e, segundo Detours, está com 6% de participação do 
mercado. Uma caixa com quatro comprimidos sai por R$ 99, e o remédio vem também em 
embalagens de apenas um comprimido, por R$ 29. O Viagra, na caixa com quatro, sai por R$ 98. 
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