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Diz o ditado popular que quem canta os males espanta. Para a Benalet, marca de pastilhas para a 
garganta da Pfizer, quem canta aproxima o produto do consumidor de uma maneira emocional. 
Por isso, a empresa acaba de anunciar o patrocínio de Benalet ao Coral Paulistano, um dos mais 
tradicionais do País e que faz parte do corpo artístico do Theatro Municipal de São Paulo. Trata-se 
da primeira iniciativa de patrocínio da divisão de consumo da Pfizer, a de produtos vendidos sem 
prescrição médica.  
 
"A intenção é fazer um link emocional entre o consumidor e a pastilha. E o coral é ícone da 
garganta saudável", afirma a diretora de conta da JWT, agência que detém Benalet e responsável 
por levar a estratégia à companhia, Luciana Rodrigues. Segundo a gerente de produto sênior da 
Pfizer, Adriana Matos, normalmente a categoria de pastilhas apresenta suas campanhas com 
imagens de pessoas gripadas e doentes. "Nós planejamos comunicar de maneira inovadora, 
fugindo do convencional, que é a própria dor de garganta. A idéia é mostrar as pessoas bem. O 
coral, por exemplo, envolve 44 pessoas que tem de ter a garganta perfeita todos os dias", 
comenta a executiva.  
 
Para anunciar a ação de patrocínio, a JWT criou uma campanha publicitária, que entra no ar hoje 
em TV aberta, rádio, além de incluir mídia impressa. "O patrocínio refresca o que é feito pela 
categoria, que são ações pontuais, focadas no inverno e no frio. Nossa opção é por não fixar 
somente no período de maior incidência (no caso, o inverno), mas comunicar de forma saudável 
durante o ano todo", afirma a gerente de produto.  
 
De acordo Luciana, da JWT, Benalet já vinha desenvolvendo ações na mídia, mas como marca 
funcional. "A idéia da agência é trazer projetos diferenciados, inusitados que permitam que o 
consumidor fique mais próximo da marca", comenta a publicitária, ao acrescentar que a JWT tem 
as contas de outros quatro produtos da Pfizer: Listerine, Caladryl, Sinutab e Mylanta. No ano 
passado, Benalet fechou com participação de mercado de 26,5% em valor, segundo Adriana 
Matos. Seu principal concorrente em pastilhas para garganta é Flogoral (Asta Medica).  
 
A estratégia, diz Adriana, permitirá que o público também seja ampliado. Embora o target de 
Benalet seja focado nas classes A e B, o patrocínio do Coral Paulistano envolve pessoas de 
diversas camadas sociais. "Não se trata de um coral clássico, de apenas músicas líricas, mas sim 
um coro brasileiro, que canta poemas nacionais, músicas folclóricas, mas também Beatles e 
ópera", diz Adriana Matos, complementando que, desta forma, atrai jovens e classes C e D, por 
conta do programa de preços populares no Theatro Municipal.  
 
No ano passado, Benalet registrou alta de 22% em suas vendas em relação a 2004. A divisão de 
consumo da Pfizer é recente. Até 2002 tinha apenas Listerine em seu portfólio, incorporando 
posteriormente outras marcas. Seus principais produtos são Listerine, Nicorette, Regaine, 
Mylanta, Benalet e Caladryl.  
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