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No Brasil, os remédios sem prescrição ainda não dividem as prateleiras dos supermercados 
com margarina e sabão em pó - como nos Estados Unidos. A cada dia, porém, o marketing dos 
medicamentos sem tarja - mercado que movimenta R$ 5 bilhões ao ano - aproxima-se da 
estratégia dos produtos de consumo. Na era dos genéricos e da popularização dos princípios 
ativos, fortalecer a marca de um remédio tornou-se fundamental.  
 
Até a Copa do Mundo e as Festas de São João, no Nordeste, já entraram no calendário de 
patrocínios dos medicamentos. Marcas antigas estão sendo revitalizadas e as extensões de 
linha - tão comuns na indústria de consumo - já começam a surgir no setor farmacêutico. 
Posicionar uma marca como mais premium ou popular para conquistar um determinado 
público é outra estratégia similar, assim como os investimentos milionários em campanhas e 
uma avalanche de propagandas.  
 
Mídias alternativas, como o cinema, e ações no ponto-de-venda ganharam destaque, ainda 
que o gerenciamento de categoria nas farmácias esteja no início e ainda distante do nível que 
o varejo alimentar já alcançou. "Assim como o produto de consumo, muitas vezes a compra é 
definida no ponto-de-venda e a visibilidade na gôndola é fundamental", afirma Andréa Bó, 
diretora da linha Personal Health Care (PHC), do Grupo Sanofi-Aventis Brasil, empresa líder em 
medicamentos sem prescrição, com cerca de 10% do mercado e marcas como Novalgina, 
Dorflex, Dermacid e Cepacol. Perto de 20% do investimento em marketing da empresa - de R$ 
40 milhões - já é destinado para a compra de espaço em drogarias e tablóides promocionais.  
 
Ainda que as campanhas tenham uma aura educacional e informativa, o objetivo das empresas 
é um só: convencer o consumidor de que a sua marca é a que merece ser comprada. "As 
fórmulas dos medicamentos são muito parecidas, o diferencial está na construção de marca", 
diz Andréa, da Sanofi. "Medicamento precisa ser cuidado com todas as ferramentas de 
marketing disponíveis", acrescenta Benni Boruchowski, gerente da Boehringer Ingelheim, que 
antes da indústria farmacêutica passou pela AmBev e Cadbury Adams. A exemplo de Benni, 
todos os executivos que cuidam de medicamentos sem prescrição na Boehringer são egressos 
da indústria de bens de consumo.  
 
Ainda assim, vender um remédio é muito diferente de vender um sabonete. Anos podem 
separar a concepção de um produto e sua chegada ao varejo, e outros tantos até que o 
remédio possa ser vendido sem prescrição. As promoções, por exemplo, são proibidas e cada 
passo só pode ser dado sob o atento olhar da Anvisa, que desde 2000 monitora o segmento, 
as propagandas e chega a controlar o preço de algumas categorias.  
 
A única propaganda de medicamento liberada no Brasil é a de remédios sem prescrição e as 
empresas aproveitam o espaço na mídia para ganhar participação de mercado. Segundo dados 
do Ibope Monitor, o investimento total em mídia de antigripais, analgésicos, vitaminas, 
xaropes e descongestionantes nasais alcançaram US$ 75 milhões em 2005, alta de 17% sobre 
2004.  
 
A Boehringer Ingelheim adotou uma estratégia agressiva para sua área de medicamentos OTC. 
Está investindo R$ 27 milhões em ações de marketing de seus principais produtos. Só o 
Buscopan, líder da categoria de antiespasmódicos, recebeu uma verba de R$ 7 milhões, teve 
sua embalagem reformulada e terá inovações importantes na área de marketing.  
 
A Boehringer selecionou a marca Buscopan, com 80% de participação em volume e 60% em 
valor, para patrocinar a Copa do Mundo no canal de esportes ESPN. O objetivo é aumentar sua 
participação junto ao público masculino, já que 70% dos consumidores ainda são mulheres. A 
marca, que até 2003 era tarja vermelha, também está nas Festas de São João.  
 
Outra produto do laboratório é Anador, que passa por uma reformulação e adota uma política 
agressiva de preços para atingir a classe C, seu principal foco.  



Os investimentos na marca somam R$ 15 milhões este ano, 50% acima do ano passado. "A 
categoria de analgésicos é a que está mais próxima do consumo de massa", diz Benni 
Boruchowski.  
 
Seguindo a estratégia de produtos de consumo, a Boehringer adota abordagens diferenciadas 
de comunicação para dois produtos de seu portfólio com a mesma composição - Mucosolvan, 
que é 30% mais caro que Bisolvon, o mais popular. Cada campanha tem um posicionamento 
e, no caso de Mucosolvan, o laboratório selecionou o cinema, além da TV, para divulgar o 
produto.  
 
Existem vários tipos de remédio sem prescrição. O rol inclui desde cremes para assaduras e 
sabonetes para higiene pessoal até analgésicos e antiinflamatórios - com efeitos colaterais 
importantes. "Vender remédio é diferente. As pessoas não compram só porque vêem a 
propaganda na TV. Nós dependemos da necessidade do consumidor para que a venda se 
efetive", afirma Nelson Mussolini, da Novartis, que tem produtos como Cataflam Emulgel e 
Cibalena.  
 
Embora o foco seja o consumidor, o médico continua tendo um papel importante na indicação 
desses produtos. Na Novartis e Sanofi-Aventis, o trabalho com os médicos acontece 
paralelamente à mídia e ao ponto-de-venda. "Não dá para abandonar a classe médica", diz 
Mussolini.  
 
A preocupação do varejo na venda dos produtos também é grande. "Continua sendo remédio e 
pode haver riscos para o consumidor final", diz Marcos Arede, diretor comercial da Onofre.  
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Anti-gripais dominam o horário nobre da TV  
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Chega o inverno. E com ele, resfriados e tosses. Mas, antes disso, já em meados do outono, a 
indústria farmacêutica começa a preparar os comerciais de anti-gripais. Uma enxurrada de 
propagandas inunda a televisão entre maio e agosto - período que representa 70% das vendas 
anuais. Estima-se que 30% da população seja acometida por uma gripe no inverno.  
 
A Procter & Gamble está presente na mídia com com seis campanhas nesse momento. A 
empresa aumentou em 15% o investimento em propaganda da marca Vick, que conta hoje 
com seis diferentes apresentações. "A partir desse ano, resolvemos fazer uma campanha única 
para toda a família Vick", afirma . No ano passado, a empresa lançou Dyatil, um anti-gripal 
que complementa a linha de xaropes, Vick Vaporub e chá Vick.  
 
A Boehringer Ingelheim está investindo R$ 5 milhões nas campanhas das suas duas marcas de 
xaropes: Bisolvon e Mucosolvan. A primeira, com posicionamento de preço cerca de 30% 
abaixo, tem uma campanha com tom mais emocional. Já o filme de Mucosolvan enfoca mais os 
benefícios do produto. Mucosolvan deixou de ser prescrito em 2001 e Bisolvon está na 
categoria desde 1995. "As vendas no inverno crescem em até 110% e é o momento que temos 
para comunicar os benefícios da marca", afirma Salo Rapoport, gerente de produto. A rede 
Drogaria Onofre também prevê um salto nas vendas, de 40%, com o inverno.  
 
A campanha do Resprin está no ar desde segunda-feira e continuará até setembro. Para este 
ano, a agência Lowe, que tem a conta do anti-gripal fabricado pela Janssen-Cilag - divisão 
farmacêutica da Johnson & Johnson - irá apostar em TV. "Em 2005, por uma estratégia de 
mídia, não investimos nesse veículo", diz Priscilla Carvalho, diretora de contas regional da 
agência. "Mas percebemos que esse é um produto de massa, que necessita da TV". O 
tradicional Sorine, marca da Aché Laboratórios Farmacêuticos , também escolheu a TV para 
divulgar a marca. A televisão é o principal meio utilizado neste segmento e recebe cerca de 
80% dos investimentos em mídia, segundo dados do Ibope Monitor.  
 



Pesquisa da Anvisa, entre 2001 e 2005, mostra que o consumo de remédios para gripes, 
resfriados, febre e dor cresceu de 41,5% para 51,7%. O maior consumo está na classe C, que 
responde por 39% do total, enquanto as classes A e B têm uma participação de 32,8%. Os 
adultos entre 25 e 34 anos são os principais consumidores desses produtos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 maio 2006, Empresas & Tecnologia, p. B1. 


