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Depois de dois anos, medicamento volta à mídia com campanha de R$ 11 milhões 
 
A drágea marrom que, à primeira vista, parece confeito de chocolate, sempre foi lembrada como 
remédio eficaz para dores de cabeça fortes ou enxaquecas. Agora, a Neosaldina vai virar uma 
página nessa história. Contratou a Fisher América - a mesma agência que estrelou Zeca 
Pagodinho na guerra das cervejas - para reposionar a marca num mercado que movimenta cifras 
superiores a meio bilhão de reais e reúne um punhado de multinacionais. 
 
Por trás da jogada publicitária, está na realidade uma bem estruturada estratégia de negócio e 
que inclui uma aquisição milionária: a tradicional Neosaldina mudou de  mãos. Com toda a 
discrição, a multinacional alemã Altana Pharma - que tem mais de cem anos, emprega 10 mil 
funcionários e fatura quase 3 bilhões de euros - comprou, por meio da subsidiária brasileira, o 
"direito de comercializar e promover" a Neosaldina no Brasil, Colômbia, Paraguai e Uruguai. 
 
Na prática, adquiriu a marca. Mas as 12,5 milhões de caixas de Neosaldina continuarão sendo 
fabricadas, no Brasil, pelo laboratório Abbott, um outro gigante do ramo, que faturou 
mundialmente US$ 11,3 bilhões no ano passado. O Abbott já solicitou à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) o cancelamento da marca - que passa para o controle da Altana. Em 
duas semanas, a operação deverá ser publicada no Diário Oficial da União (DOU), segundo a 
Anvisa. 
 
Bruno de Certaines, executivo francês que está à frente da diretoria de marketing da Altana 
Pharma no Brasil, prefere não falar do negócio com o laboratório americano. E, tampouco, o valor 
da operação ou ainda se a produção do medicamento passará a ser feita na fábrica da Altana, 
inaugurada no ano passado, em Jaguariúna (SP), após consumir investimentos de US$ 50 
milhões. É de lá que sai boa parte dos 36 medicamentos que o laboratório vende no país. Uma 
pequena parte é importada. 
 
Certaines diz que, por enquanto, o seu trabalho está focado em vender mais e mais Neosaldina. 
"Queremos aumentar em 20% as nossas vendas", conta. O empenho em promover a drágea 
marrom se justifica quando o executivo revela que a Neosaldina já representa 18% das vendas da 
subsidiária brasileira, de R$ 400 milhões ao ano. Talvez por isso, o grupo tenha decidido em 
investir R$ 11 milhões na campanha - valor um pouco superior a 10% das vendas da Neosaldina, 
de R$ 80 milhões por ano. 
 
Com apelo mais moderno e depois de ficar dois anos fora da mídia, a Neosaldina vai brigar com 
velhas conhecidas. O mercado de "dor de cabeça" reúne mais de 20 marcas, algumas delas que 
contam com a fidelidade do consumidor. A centenária Aspirina, da Bayer, ocupa a dianteira no 
ranking no acumulado do ano, com 12,5%, seguida pelo Tylenol, da Johnson & Johnson, com 
11,5%. A Neosaldina está em terceiro (10,6%), apesar de ter fechado 2003 no topo da lista, com 
14%. 
 
Há dois anos, a Bayer vem trabalhando firme para colocar a sua Aspirina encabeçando o ranking. 
O comprimido é principal produto do grupo alemão no mundo e também no Brasil, mas não tinha 
a liderança no país. "Tínhamos uma posição estável e fizemos mais de 22 tipos de pesquisas para 
identificar o que o consumidor queria", conta Humberto D'e Biase, gerente de ma rketing da 
Bayer. 
 
A empresa alemã também gastou dinheiro em ações de marketing e tem como agência a 
AlmapBBDO. No ano passado, investiu R$ 15 milhões e, este ano, serão 50% a mais. Biase 
recorda que uma estratégia foi explorar o apelo emocional aliado à tradição do produto. Houve 



também uma investida junto às farmácias e drogarias, além dos distribuidores de medicamentos e 
da comunidade médica. 
 
Enquanto a Bayer explora o tema do viver melhor e sem dor, a Altana aposta no mercado de 
"newcomers", formado por jovens que, segundo o executivo, diante do stress do dia-a-dia 
começam a consumir analgésicos para dor de cabeça. Pode sugerir, ainda, a "cura" para dores de 
cabeça provocada pela "ressaca". 
 
Uma das ações da empresa vem sendo feita em festas "rave", que estão na moda entre os jovens 
até 25 anos. Nesse caso, a Neosaldina entra na seara de um outro concorrente, o Engov, da DM 
Indústria Farmacêutica. Mas esta é uma outra história. 
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