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Mercado
Presente no País desde o final dos anos 50, a 

sanofi-aventis Brasil é a maior operação do 

Grupo nos mercados emergentes e pretende fi-

gurar entre as cinco maiores até 2012. A empresa 

reafirma seus laços com o País por meio de seus 

cerca de quatro mil colaboradores, de um programa 

sustentado de investimentos industriais, de desen-

volvimento de portfólio e de pesquisa clínica.

 A sanofi-aventis é líder de mercado no seg-

mento farmacêutico brasileiro, em valores, com 

participação de 11,4% (IMS – MAT setembro/09). 

Com a aquisição da Medley, o Grupo também assu-

miu a liderança do mercado de genéricos no Brasil 

e na América Latina. Por meio da Sanofi Pasteur,  

sua divisão de vacinas, o Grupo sanofi-aventis des-

ponta entre os líderes de mercado neste segmento 

no Brasil. Da prevenção ao tratamento de doenças, 

o Grupo sanofi-aventis se posiciona como um ator 

diversificado no campo da saúde.

 No segmento OTC (medicamentos vendidos 

sem prescrição médica), a sanofi-aventis ocupa o 

primeiro lugar,  com 11,9% de participação (IMS-

MAT Setembro/2009). 

Produtos/serviços:
A sanofi-aventis dispõe de portfólio com mais de 

350 produtos para atender às necessidades dos 

pacientes brasileiros. Em seu portfólio OTC, fi-

guram produtos tradicionais, como Cepacol®, 

Dermacyd®, Dorflex® e Novalgina®, que, assim 

como a sanofi-aventis e a Medley, fazem parte do 

painel das marcas mais importantes no Brasil, se-

gundo pesquisa realizada pela Superbrands.

dorflex®: Há 35 anos no mercado, Dorflex é o 

produto líder do mercado farmacêutico brasileiro 

–primeiro lugar do ranking em faturamento.

Dorflex é um analgésico e relaxante muscular, 

que, devido ao seu tríplice mecanismo de ação, 

atua interrompendo as dores em geral, propician-

do rápido alívio ao paciente.

Em outubro de 2009, Dorflex lançou sua pri-

meira extensão de linha, Dorflex P. A nova apre-

sentação é indicada para dor de cabeça tensional 

–o tipo de cefaleia mais comum, causada pelas 

tensões do dia-a-dia, e  também para dor associa-

da à contratura muscular. 

 Novalgina®: Um dos produtos mais tradicionais 

da sanofi-aventis, presente no mercado há 87 anos, 

Novalgina busca inovar, sem perder a identidade.

As embalagens de Novalgina passaram por 

um processo de modernização, mantendo suas 

características tradicio-

nais: incorporam as lis-

tras verdes ao logo, dando 

uma sensação de dina-

mismo.

 A família Novalgina também lançou Novalgina 

1g, uma apresentação específica para dor e a nova 

apresentação de Novalgina solução oral, uso pediá-

trico, sabor framboesa, com seringa dosadora.

dermacyd®: Há mais de 20 anos consecu-

tivos, Dermacyd, o sabonete líquido íntimo que 

inaugurou a categoria, lidera o mercado com 

mais de 60% de participação de mercado. A es-

tratégia da marca busca conscientizar 

a mulher sobre a importância de cuidar 

de sua higiene íntima.

Dermacyd® lançou três apresen-

tações, todas à base do complexo ácido láctico e 

atomizado de lactoserum que proporciona higie-

ne, bem-estar e ajuda a prevenir alguns proble-

mas ginecológicos. 

Dermacyd® Femina – aroma clássico, tradi-

cional 

Dermacyd® Femina Delicata – aroma deli-

cado, romântico

Dermacyd® Femina Breeze – aroma refres-

cante

Para garantir os cuidados com a higiene ín-

tima a qualquer hora do dia, a marca oferece 

Dermacyd® Pocket - lenços íntimos umedeci-

dos. Para a higiene íntima das adolescentes, foi 

formulado Dermacyd® Teen. Com tamanho dife-

renciado– 120 ml–, Dermacyd® Teen é portátil, 

com fórmula à base de gel, seguindo os mesmos 

princípios de Dermacyd.

cepacol®: Há dois anos, a sanofi-aventis in-

veste na marca do antisséptico bucal Cepacol, com 

foco na segmen-

tação de público 

e personalização 

do produto. A 

marca inovou ao 

lançar o primeiro 

enxaguatório bucal antisséptico desenvolvido es-

pecialmente para as adolescentes: Cepacol Teen 

traz solução antisséptica bucal com flúor, sem ál-

cool e sem corante, com sabor morango ice.

A marca conta hoje com nove opções de sa-

bores: tradicional, flúor, menta, tutti frutti (júnior), 

cool ice, canela power, extreme, tangerina ice e 

cepacol teen. 




