
A melhor Farmacêutico
Mantecorp

Plano para o recomeço
Após o fim da parceria com a Schering-Plough, a Mantecorp quer
mostrar que pode continuar lucrativa andando com as próprias pernas
Mariana Sgarioni

O
LABORATÓRIO MANTECORP,
do Rio de Janeiro, fechou o
ano de 2006 com excelente
desempenho. Sua receita
atingiu 523 milhões de dóla-

res, 27% mais do que o resultado do ano
anterior. A taxa de rentabilidade de 52%
é quase três vezes acima da mediana do
setor — e a oitava melhor marca entre as
empresas do ranking das 500 maiores do
país. Esses resultados foram obtidos ain-
da com a ajuda da americana Schering-
Plough, com quem a família Mantegaz-
za. dona da Mantecorp, manteve uma
associação que durou 17 anos. Em junho
de 2006, as duas partes anunciaram um
acordo para a dissolução da parceria, pa-

ra que cada uma possa seguir no merca-
do brasileiro de forma independente. Na.
prática, a separação se concretizou em de-
zembro. A mudança colocou diante da
Mantecorp o desafio de reinventar o ne-
gócio para mostrar que pode continuar lu-
crativa andando com as próprias pernas.

O fim da joint venture foi decidido por
iniciativa da Schering-Plough — a matriz
americana resolveu assumir o controle das
operações em todos os países onde man-
tinha associações com empresas locais.
Para a Mantecorp, a ruptura significou, da
noite para o dia, cair da nona para a 16"
posição no ranking dos maiores laborató-
rios farmacêuticos do país, de acordo com
o IMS Health, instituto que monitora o se-

tor. Na partilha dos ativos, a Mantecorp
manteve a fábrica do bairro de Jacarepa-
guá, no Rio, e 26 dos 40 medicamentos
que eram produzidos pela joint venture.
como o antigripal Coristina, o antialérgi-
co Polaramine e o antiinflamatório Qua-
driderm. Em linhas gerais, a Mantecorp
ficou com os produtos que o consumidor
compra na farmácia sem necessidade de
prescrição médica, enquanto a Schering-
Plough manteve os medicamentos vendi-
dos com receita — os mais lucrativos, por
terem maior valor agregado. "A Schering-
Plough reteve a melhor parte do negócio,
e a Mantecorp ficou com os medicamen-
tos de menor margem de lucro", diz o eco-
nomista Frederico Turolla, professor da
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Fundação Getulio Vargas de São Paulo.
"Para permanecer de pé, a Mantecorp vai
ter de ampliar consideravelmente sua li-
nha de produtos e abrir novas frentes."

Com o fim da parceria, a Mantecorp
traçou um plano de sobrevivência. O pri-
meiro passo foi lançar urna campanha
agressiva para divulgar sua marca, ofen-
siva que incluiu anúncios na TV estrela-
dos pela atriz Fernanda Montenegro. Ou-
tra iniciativa foi correr atrás de novos par-
ceiros. Livre das "amarras" da Schering-
Plough, a Mantecorp está negociando
cerca de 150 novos contratos de licen-
ciamento de medicamentos. Além disso,
pretende investir, nos próximos três anos,
130 milhões de reais na compra, pesqui-
sa e desenvolvimento de novos medica-
mentos — o plano para 2007 é lançar 25
produtos. ''Ter patentes próprias exige
um grande investimento, mas é o melhor
caminho para aumentar a lucratividade
de um laboratório", afirma Turolla.

Trata-se de um caminho que os atuais
acionistas se dizem confiantes em seguir,
apesar dos enormes desafios do setor. "A
separação não afetará nosso crescimen-
to", afirma o italiano Gian Enrico Mante-
gazza, presidente e controlador da Man-
tecorp. Para o empresário, o principal trun-
fo da companhia é um modelo de gestão
que une características de uma empresa
familiar com as de uma multinacional,
herdadas da proveitosa parceria com a
Schering-Plough. "Temos agilidade, ra-
pidez na tomada de decisão e forte víncu-
lo entre proprietário e colaboradores, tí-
picos das empresas locais", diz Mantegaz-
za. "Aliado a isso, possuímos hoje um mo-
delo de governança corporativa no padrão
de uma empresa com atuação global." •
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