
Sustagen lança ação de R$ 18 milhões 
 
O complemento alimentar Sustagen, principal produto da Mead Johnson Nutritionals e líder no 
segmento de complemento alimentar, com 72% de market share no País, volta à mídia em 
agosto, depois de um ano de ausência, numa campanha de quatro meses de duração. Até o final 
de 2004, a companhia vai aplicar R$ 18 milhões em mídia, ações em pontos-de-venda, 
modificações na estrutura de distribuição e na modernização da fábrica, sempre com foco no 
produto Sustagen, especialmente no Sustagen Kids. Segundo Fernando Mazzarolo, gerente-geral 
da empresa no Brasil, a meta ao investir maciçamente no produto é crescer 10% e quintuplicar 
seu portfólio em três anos.  
 
"Queremos transformar o Sustagen num sinônimo de nutrição diária", conta Mazzarolo. "A 
campanha de mídia vai exatamente apresentar este novo posicionamento", afirma. Criada pela 
F/Nazca Saatchi & Saatchi - primeiro trabalho da agência para a marca -, a campanha tem como 
mote a frase "Sustagen Mais Nutrição no Seu Dia". A campanha é composta por um filme de 30 
segundos, que será veiculado em TV aberta e a cabo, anúncios nas principais revistas de 
circulação nacional, merchandising e material nos pontos-de-venda.  
 
"Identificamos que as mães sabiam que Sustagen faz bem para os seus filhos, mas não que é um 
complemento nutricional diário necessário para ajudar no desenvolvimento físico e mental das 
crianças. Por isso, criamos uma campanha direcionada a elas, mas as crianças também vão se 
identificar, especialmente com os sabores do produto", diz Mazzarolo.  
 
"Temos certeza dos bons resultados da campanha já que se o consumidor tiver a opção de 
escolher entre um achocolatado comum e um complemento nutricional, ele optará pelo melhor 
valor agregado para a saúde de seu filho", finaliza Mazzarolo. Além da mídia foram feitos 
investimentos na linha de empacotamento da fábrica e trocada a distribuição que era feita pela 
Bunge e passa a ser feita pela J. Macêdo.  
 
O Sustagen representa 75% do faturamento da Mead Johnson Nutritionals no Brasil. No ano 
passado o faturamento da empresa foi de R$ 49 milhões e, em 2004, a previsão é ultrapassar os 
R$ 55 milhões. A marca vem aumentando sua participação de mercado desde 2003, quando a 
empresa fez o primeiro reposicionamento do Sustagen Kids, reduziu em 17% o preço final do 
produto, investiu na mudança de embalagem, de sabor e foi à mídia. "Tivemos resultados 
expressivos para a marca, que cresceu cerca de 20% em volume e 9% em faturamento em 2003 
em relação a 2002", diz Mazzarolo.  
 
O executivo, que está na companhia há nove meses, depois ter ocupado os cargos de vice-
presidente de marketing da Coca-Cola e diretor de marketing da Elma Chips (PepsiCo), diz que 
quer usar sua experiência de marketing do mercado de consumo na indústria de complementos 
nutricionais. "Embora a Mead Johnson Nutritionals faça parte de um dos maiores grupos 
farmacêuticos do mundo, a Bristol-Myers Squibb, tem autonomia, potencial, foco e fôlego para 
operar de forma independente para firmar-se como uma empresa voltada para a nutrição", 
afirma. Atualmente, a Mead Johnson fabrica vitaminas pediátricas, vitaminas para gestantes, 
complementos nutricionais e fórmulas infantis.  
 
A Mead Johnson Nutritionals é líder mundial na área de nutrição e foi criada, nos Estados Unidos, 
há quase cem anos, por Edward Mead Johnson, que foi também, ao lado de um irmão, um dos 
fundadores da Johnson & Johnson. No Brasil, a Mead Johnson Nutritionals começou suas 
atividades em 1957.  
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