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A farmacêutica suíça Roche decidiu apostar em um dos elementos mais valiosos da vaidade 
feminina para recuperar as vendas do seu medicamento contra a obesidade: a obsessão da 
mulher por perder peso.  
 
Em uma campanha publicitária que começa simultaneamente neste domingo no Brasil e países da 
América Latina, o laboratório farmacêutico questiona o que a mulher faria com alguns quilos a 
menos. Trata-se da primeira campanha publicitária feita para o medicamento Xenical, voltada 
exclusivamente para mulheres entre 30 e 50 anos que sofrem com problemas de sobrepeso.  
 
Ligeiramente acima do peso, modelos respondem que usariam "um biquininho" ou teriam uma 
"segunda lua-de-mel". Elas sugerem ainda que, "com luz acesa, é bom". Na versão do comercial 
em língua espanhola, a modelo diz que faria um "striptease" para o marido. "O comercial tem um 
tom emocional", justifica o diretor comercial da divisão de prescrição médica da Roche, João 
Carlos Ferreira Junior.  
 
Filmado no México e criado pela agência TBWA, o material publicitário será veiculado em TV 
aberta e fechada, outdoor e mídia impressa. A verba da campanha não foi divulgada. A divisão 
brasileira conta com cerca de R$ 20 milhões por ano para investir em marketing.  
 
O comercial faz uma referência direta às vantagens propaladas pela Roche - "procure seu médico 
para saber sobre o medicamento que elimina 30% da gordura dos alimentos". Mas o laboratório 
garante que o comercial segue a legislação que proíbe a menção do nome do medicamento. "A 
campanha fala claramente para procurar o médico", explica Ferreira Júnior, que não teme que a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspenda o anúncio como fez contra aqueles que 
falavam do medicamento contra a disfunção erétil.  
 
Segundo o diretor do laboratório, a expectativa da Roche é que o comercial estimule as mulheres 
de classe A e B a irem aos consultórios médicos. "Esperamos que um terço das receitas prescritas 
venham para nós", afirma Ferreira Júnior.  
 
Depois da explosão de vendas obtida no lançamento do Xenical - o medicamento chegou ao 
mercado em 1998 e lançado no Brasil no ano seguinte -, a Roche tem notado uma tendência 
declinante na procura por medicamentos contra a obesidade. No segundo trimestre deste ano, as 
vendas do Xenical caíram 17,7% no mundo todo sobre igual período do ano passado, segundo 
levantamento da "Bloomberg".  
 
No Brasil, o mercado de medicamentos contra a obesidade registrou queda de 6,7% nas vendas 
entre janeiro e julho deste ano comparado com igual período de 2002. Além do Xenical, há outras 
duas fabricantes no mercado: o Reductil, produzido pela americana Abbott e o Plenty, do 
laboratório brasileiro Medley. O Xenical é o segundo produto mais vendido da divisão brasileira de 
prescrição médica da Roche, atrás apenas do anti-depressivo Lexotan. Medicamento movimentou 
R$ 60 milhões em 2002, a metade do anti-depressivo.  
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