
Bayer e GSK adiantam segundo comercial do Levitra na televisão 
Maurício Capela 
 
 
A farmacêutica alemã Bayer e a britânica GlaxoSmithKline (GSK) alteraram a 
estratégia de divulgação do seu remédio contra disfunção erétil, o Levitra. Com a 
suspensão do seu primeiro comercial na televisão, elas decidiram adiantar o segundo 
filme publicitário e já o levaram ao ar.  
 
A decisão reflete a guerra travada pelos laboratórios. Há duas semanas, a americana 
Pfizer, produtora do Viagra, conseguiu que o Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária (Conar) suspendesse a propaganda do Levitra na 
televisão. A multinacional justifica a ação, principalmente, porque considera que o 
anúncio fazia referência direta ao Viagra. Além de líder de mercado, o produto é o 
medicame nto número um em vendas da indústria farmacêutica no país.  
 
"Vamos aguardar a posição final do Conar, que deverá ser conhecida no início de julho. 
Mas decidimos antecipar o segundo filme, que já estava nos planos", afirma Pierre 
Detours, diretor de saúde humana da Bayer no país. 
 
A campanha publicitária está nas mãos da Ogilvy Health Care, uma divisão que cuida 
de produtos de saúde da agência Ogilvy. Criada há três anos, a unidade representa 5% 
da receita da agência, que é mantida em sigilo. 
 
A verba de marketing não foi revelada pelos grupos. No entanto, o mercado comenta 
que a Pfizer investe anualmente R$ 17 milhões para divulgar o Viagra. A empresa 
informa que não revela cifras de marketing e, portanto, não confirma o valor. 
Sérgio Oliveira, presidente da divisão farmacêutica da Bayer no país, conta que a 
estratégia inicial era manter o primeiro comercial do Levitra na mídia por dois meses. 
Contudo, em caso de vitória no Conar, ainda não está definido se a peça publicitária 
voltará a ser veiculada na televisão. 
 
John Anderson, presidente da divisão farmacêutica da GSK no Brasil, diz que não tem 
conhecimento de outras ações contra peças publicitárias do produto em outros países. 
O executivo lembra que o comercial suspenso pelo Conar é local.  
 
Lançado em ma io deste ano, o Levitra não é o único remédio que pretende rivalizar 
com o Viagra. A americana Eli Lilly também lançou o seu produto, o Cialis, em maio.  
Cialis, Levitra e Viagra, além do Uprima da também americana Abbott, disputam a 
preferência do paciente em um mercado que movimentou US$ 64,5 milhões no ano 
passado. Do total, o Viagra ficou com US$ 60 milhões. Os dados são do IMS-Health, 
que audita o setor farmacêutico no país. 
 
Para este ano, o presidente da Bayer estima que poderá deter entre 12% e 15% do 
setor de disfunção erétil no Brasil, mesmo levando em consideração que o produto 
contabilizará apenas sete meses de comercialização. "Acredito que o mercado 
movimentará R$ 245 milhões em 2003, contra R$ 200 milhões do ano passado", 
afirma o presidente da Bayer no país. 
 
Trazido da Alemanha para o Brasil, o fabricante pretende elevar o Levitra para o posto 
de medicamento número um do setor de disfunção erétil no país e acredita que isso 
será possível em três anos, quando o mercado estará movimentando R$ 400 milhões e 
o produto da Bayer e da GSK terá uma fatia de 40%.  



Sérgio Oliveira não esconde que se a projeção virar realidade, as companhias vão 
iniciar a produção local de Levitra. Apesar de ser embrionário, o plano aponta que a 
fábrica da alemã Bayer, em São Paulo (SP), deverá ser a escolhida para sediar a 
produção. Os executivos não deram maiores detalhes sobre o plano de fabricação 
local. 
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