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Nos últimos três anos, o volume de vendas do analgésico Neosaldina (Nycomed) cresceu 40%.  
 
Foi nesse período que a marca lançou uma embalagem com quatro comprimidos, deixou de ser 
divulgada pelo boca a boca e partiu para a mídia de massa. Agora, Neosaldina volta à TV com 
o mesmo conceito de comunicação, mas com uma linguagem mais leve e lúdica.  
 
Na nova campanha, que envolve dois filmes e acaba de entrar no ar, a proposta da marca é 
deixar claro para que serve Neosaldina e mostrar a apresentação do produto com menos 
drágeas. Segundo a gerente de marketing OTC da Nycomed, Laís Gouveia Rosin, pesquisas 
indicaram que a grande parte dos entrevistados não sabia para que servia o remédio, embora 
Neosaldina fosse líder de mercado.  
 
"A intenção é mostrar que o produto não é só para enxaqueca, mas para todo tipo de dor de 
cabeça. Para a campanha, adotamos uma linguagem simples e do próprio consumidor, que 
chama o medicamento de ‘Neosa’", afirma Laís.  
 
Esta é a primeira iniciativa publicitária de Neosaldina criada pela agência Santa Clara, que 
conquistou a conta no ano passado. Anteriormente, a marca estava no portfólio da Fischer 
América. Com a comunicação, a Nycomed pretende reforçar a embalagem de quatro 
comprimidos, lançada há dois anos e que impulsionou a venda do produto. "Esse formato 
ampliou o acesso dos consumidores de classe C à Neosaldina", comenta a gerente, ao 
acrescentar que até então o medicamento era encontrado somente em caixas de 20 drágeas. 
  
Mais homens consumindo  
 
A embalagem menor, inclusive, ajudou a atrair o público masculino. "Eles compram os 
produtos de forma mais fracionada", diz Laís Rosin. As mulheres, entretanto, são as principais 
consumidoras da marca de medicamento. A idéia, agora, é manter esse público, mas também 
captar os jovens, com idade entre 20 e 30 anos.  
 
Atualmente, a marca é o carro-chefe da Nycomed, indústria que adquiriu a Altana Pharma no 
fim do ano passado. A participação de mercado, diz a executiva, chega, em volume, a 16% da 
categoria de analgésicos, sem incluir os medicamentos infantis.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 fev. 2007. Comunicação, p. C6. 
 
 


