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São Paulo, 16 de Setembro de 2003 - A Roche preferiu seguir um rumo diferente do dos 
fabricantes de medicamentos para disfunção erétil na hora de divulgar o seu Xenical (para 
redução de peso). O foco da ação, que envolve principalmente dois filmes para a TV, é falar sobre 
o seu programa Xenicare. Apesar de ter sido lançado no Brasil em janeiro de 1999, só agora o 
Xenical tem uma campanha mais forte, de acordo com o diretor comercial de produtos de 
prescrição da Roche, João Carlos Ferreira. "É a primeira ação em parceria com a Associação 
Brasileira de Estudos sobre Obesidade (Abeso)."  
 
A campanha em conjunto com a entidade tem como objetivo fazer com que as pessoas procurem 
o médico para resolver os problemas de obesidade e não as "dietas malucas". Para elaborar a 
campanha, no entanto, a Roche lançou mão de pesquisas, a fim de saber qual a melhor 
linguagem para falar do problema com o seu público-alvo. A pesquisa foi feita no Brasil, México, 
Estados Unidos, Alemanha, Coréia do Sul, China, Inglaterra, França e Itália.  
 
Nos dois filmes elaborados pela Roche, um fala de modo mais generalizado do problema. Já a 
peça "O que você faria com alguns quilos a menos", lançada em 31 de agosto, enfatiza o que 
cinco mulheres, com idades entre 30 e 50 anos, fariam caso perdessem um pouco de peso. "A 
intenção foi enfatizar a estética e o bem-estar." A campanha busca tocar na emoção e não há 
personagens homens. Segundo o executivo, pelo fato de a empresa ainda não ter descoberto qual 
a melhor forma de "conversar" com esse público. "No geral, eles não estão dispostos a ouvir a 
mensagem da mesma forma que o sexo feminino. Ainda estamos em busca da forma ideal."  
 
O filme da campanha foi gravado no México, sob a responsabilidade da agência Teran, do grupo 
TBWA. No Brasil a coordenação ficou à cargo da agência Pátria Publicidade. A América Latina, 
aliás, é o primeiro mercado da Roche para o Xenical a usar o formato de linguagem apontado 
pelos consumidores na pesquisa como mais apropriado. Além de inserções em TV, a campanha 
está em outdoor, revistas e jornais.  
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