
Tilibra diversifica para atingir jovem

Com mais de 80% de seu investimento em pu-
blicidade direcionado ao público adolescente, a
Tilibra anuncia em várias mídias para alcançar
o jovem em seus diferentes pontos de contato.
Entre as principais marcas do mercado brasi-
leiro em papelaria e material de escritório, a
empresa faz um mix que vem trazendo resul-
tados com MTV, TV aberta, internet e viral.
Nesta Entrevista, o gerente de marketing, Sidnei
Bergamaschi, também f ala sobre os resultados
conquistados pela Tilibra a partir da aplicação
da mais importante estratégia de comunicação:
a interação do consumidor com a marca em vá-
rias mídias ao mesmo tempo.

Divulgação

por Kelly Dores

Qual a estratégia da Tilibra para
se comunicar com o público ado-
lescente?
A estratégia é recomendada pela
Talent, aprovamos em conjunto.
O pessoal de planejamento tem
participação grande nesse proces-
so. Mais de 80% do investimento
da propaganda da marca vai para
o consumidor jovem, de 10 a 19
anos, que é o nosso target.

Como fazer para pegar esse ado-
lescente em seus diversos mo-
mentos de atividades?
Seguimos nessa linha há alguns
anos com a diversificação da mí-
dia. Anunciamos da TV aberta,
com Globo e outros canais, até
internet, viral, ações diferenciadas,
um pouco menos tradicionais, e
muito na MTV.

A internet é hoje a melhor mídia
para falar com esse público?
É uma mídia muito boa. Estamos
nesse caminho da internet não é
de hoje. Este ano, fizemos a nos-
sa quarta campanha de volta às
aulas com uma ação mais firme

na internet e patrocínio no MSN,
levando o consumidor para o hot-
site da marca. Lá, o consumidor
podia criar a sua própria capa de
caderno. Internet não é só colocar
um banner no site, tem de ter inte-
ração com o público. Não é só in-
ternet por internet. Fazemos ações
mais ativas para que o internauta
tenha uma experiência legal e que,
se possível, diga para o amigo dele
e faça um post no blog dele. Faze-
mos muitas ações com referência
sobre games também.

O retorno das ações é rápido?
A internet vem ganhando cada vez
mais espaço no nosso planejamen-
to de mídia. Por conta do custo e
do volume, não dá para comparar
TV e internet. Na verdade, uma
das vantagens de um anunciante
estar na internet é conseguir mo-
nitorar suas ações online. No Dia
dos Namorados do ano passado,
por exemplo, fizemos uma ação
curta de 15 dias com a MTV. Cha-
mava-se "Xaveco", um site onde o
consumidor entrava e mandava o
seu xaveco para a namorada e, a
partir daí, escolhemos os melhores
xavecos. O ganhado! da promoção

"Internet não é só co-
locar um banner no
site, tem de ter inte-
ração com o público"

fez declaração no Dia dos Namo-
rados em um programa da MTV.
Usamos a TV para contar a ação
da internet e levar o consumidor
para o hotsite. E lá ele fazia todo
o processo de interação, é uma
forma de mensurar um pouco esse
retorno. Dá para ver se o número
de acessos é expressivo. Na cam-
panha do "Volta às aulas 2007", a
Talent ganhou prêmio de mídia
digital do Estadão com o case
Tilibra, que recebeu mais de 20
milhões de acessos.

Como foi o retorno da promoção
"Crie sua capa"?
A promoção teve um tempo de

interação grande com o consumi-
dor. É um acesso no qual o usu-
ário gasta um tempo, usa ferra-
mentas para navegar no site. Um
tempo em que ele está exposto à
marca. Os ganhadores receberam
kits de cadernos personalizados
com as capas que eles criaram na
promoção.

As vendas de cadernos e agendas
caíram após o boom da internet?
A gente acredita que esse público,
o consumidor jovem, consome de
tudo um pouco. Ou seja, continua
comprando cadernos mesmo com
a internet. As vendas podem ter
registrado uma ligeira queda para
um público mais velho, como exe-
cutivos e profissionais, mas por
enquanto não é detectada.

Qual é a verba de marketing da
empresa para 2008?
A verba é de Rs 2,2 milhões. A
Tilibra mantém uma verba pró-

xima em relação a 2007. Não há
grandes alterações. O nosso perí-
odo de maior veiculação é aquele
que compreende as campanhas de
volta às aulas, de novembro a fe-
vereiro. Ao longo do ano, fazemos
ações pontuais. Em 2008, o mote
da campanha é a diversidade de
produtos da Tilibra. São mais de
300 opções em cadernos.

Qual foi o faturamento da empre-
sa no ano passado? Houve cresci-
mento?
A Tilibra é uma empresa nacional
e familiar, criada em Bauru, São
Paulo, em 1928, por João Batista
Martins Coube, que teve 100% do
seu controle acionário adquirido
no ano de 2004 pela norte-ameri-
cana MeadWestvaco. De acordo
com a apólice do grupo, as unida-
des não divulgam seus resultados.
A MeadWestvaco é um grupo
norte-americano de produtos de
papelaria e embalagens.

Quais são os produtos de maior
sucesso da Tilibra?
Marcas licenciadas como cadernos
e agendas com os personagens da
Disney (Mickey, Pooh, Princesas),
Hot Wheels, Menininhas e Jolie
(marcas próprias), Clube de Fute-
bol, Capricho. Aliás, uma marca
significativa, que vende bem. Te-
mos produtos de papelaria em ge-
ral - não só caderno, mas agendas,
material de escritório, formulários,
recibos e outros.

Como é a disputa por espaço no
mercado de papelaria?
A estratégia é diferenciação de
produto e qualidade. A Tilibra
não compete no mercado de bai-
xo valor agregado com produtos
baratos e papel de qualidade
inferior. A marca se posiciona
em um segmento para competir
de maneira rentável. O preço
médio de um caderno Tilibra é
Rs 15,00.

A Tilibra vende produtos com ape-
lo ecológico? Como a marca trata
a questão de preservação do melo
ambiente?
Temos várias linhas. A Naturalis,
lançada em 2008, é a que tem
maior participação de mercado.
Feita com papel reciclável, é uma
marca de muita aceitação. Em
2007, concluímos um investimen-
to muito significativo para a área,
com a construção de uma estação
de tratamento de efluentes na
nossa indústria, em Bauru, que ga-
rante que 100% de todo o resíduo
que a fábrica possa produzir seja
tratado numa estação e devolvido
limpo ao meio ambiente. Foram
três anos de projeto. A estação
expressa mais um compromisso
da marca com o meio ambiente.
Produto reciclável é importante,
mas cuidar do processo de fabri-
cação também é urna prática res-
ponsável.
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