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Nos próximos dois anos, a empresa destinará R$ 100 milhões em ações de marketing.  
 
A Mantecorp dá em março a largada para uma ampla campanha publicitária, criada pela 
agência Africa, que contará com investimento de R$ 20 milhões. O objetivo é mostrar ao 
consumidor que, apesar do novo nome, a Mantecorp é velha conhecida, com um portfólio de 
produtos que fazem parte de seu dia-a-dia, como o antigripal Coristina D, a linha de 
hidratantes Epidrat, o antialérgico Celestamine e o antibiótico Scaflan.  
 
A empresa, em seus planos de crescimento e consolidação no mercado de produtos 
farmacêuticos, destinou para o marketing R$ 100 milhões para os próximos dois anos. Essa 
verba será distribuída em várias ações, além de campanhas publicitárias.  
 
"Além do foco no consumidor, vamos continuar nosso trabalho junto à área médica. Para isso, 
vamos promover, também a partir de março, uma série de ações. Entre elas, levar o 
espetáculo Miss Saigon - que será trazido pelo CIE Brasil ao País - ao Teatro Amazonas, em 
Manaus, para ser exibido a médicos da região. Vamos trazer ainda médicos de todo o Brasil 
para assistir grandes espetáculos em São Paulo, como 'Alegria', do Cirque du Soleil", conta o 
diretor executivo de marketing da Mantecorp, Rogério Frabetti.  
 
Em sua rota de crescimento, a companhia vai destinar R$ 130 milhões para o 
desenvolvimento, nos próximos três anos, de novos produtos farmacêuticos. "A empresa 
continuará internacionalizada. Somos atraentes para multinacionais e não descartamos novas 
parcerias. Outro caminho, em um segundo momento, será comercializar nossos produtos lá 
fora, mas a médio prazo nosso propósito é consolidar a marca Mantecorp, para depois procurar 
novos mercados", afirma o vice-presidente, Luca Mantegazza.  
 
O executivo, filho do fundador, Gian Enrico Mantegazza, acrescenta que pretende ampliar o 
portfólio na área de biotecnologia "onde adquirimos expertise" e nos chamados OTC 
(medicamentos de venda livre). "Para maio, estamos programando o lançamento de uma linha 
de cosméticos, com 30 itens, voltada para a classe média. Para isso, compramos uma marca, 
que ainda não posso divulgar qual é, mas que não é muito conhecida", adianta o diretor de 
marketing, Rogério Frabetti.  
 
Como é a campanha  
 
O plano de mídia, criado pela agência Africa, é composto por dois anúncios. O primeiro, de 30 
segundos, conta com a participação da atriz Fernanda Montenegro, que assinou um contrato 
de exclusividade por dois anos, e será veiculado na TV aberta. O segundo filme, de um minuto, 
é institucional e é estrelado por funcionários da própria Mantecorp. A campanha contará ainda 
com vinhetas de 10 segundos, anúncios em revistas de interesse geral e femininas com 
veiculação nacional.  
 
Outra área de ação do plano de mídia contempla com painéis os aeroportos do Rio de Janeiro e 
São Paulo, que segundo o presidente da Africa, Nizan Guanaes, é área importante, por ser 
passagem de médicos e mães. Será feita também adesivagem de portas de elevadores em 
prédios de clínicas médicas.  
 
"Estamos em uma sociedade repleta de novas marcas, que fazem parte do nosso cotidiano, e 
que há 5, 8 anos não existiam. A marca Mantecorp já nasce respaldada por uma grande 
estrutura, não é nova na gestão, não é nova no ramo. Assim, a campanha visa dar 
tranqüilidade ao consumidor, que os medicamentos que ele está acostumado a comprar e 
confia são os mesmos. Os produtos vão apresentar a empresa. Por isso, optamos por uma 
campanha forte", finaliza Nizan Guanaes.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 14 fev. 2007. Comunicação, p. C7.  
 


