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TALENT/DIVULGAÇÃO

Mídia & Marketing

Bom humor. No 1º filme, aluno devolve gabarito ao professor

O crescimento do poder de con-
sumo da classe C brasileira tem
levado empresas de diversos se-
tores a um processo de reinven-
ção: companhias que nunca atua-
ram para esse público criaram
produtos com apelo popular pa-
ra ganhar escala. Para quem sem-
pre trabalhou com o que agora se
convencionou chamar de “a no-
va classe média brasileira”, no
entanto, o desafio também se im-
põe. Líder no Brasil em venda de
papel higiênico de folha simples
(o mais básico da categoria) com
a marca Personal, a Santher está
se reinventando por meio da cria-
ção de produtos mais sofistica-
dos e também com a entrada no
varejo online. O objetivo é au-
mentar a rentabilidade e ganhar
mais com a classe C.

O caminho começou a ser tra-
çado no começo deste ano, quan-
do o executivo Carlos Trostli as-
sumiu a presidência da empresa,
depois de ter passado por compa-
nhias como América Online, Re-
ckitt Benckiser e a construtora
Tenda. “Meu trabalho é criar
uma cultura mais arrojada de
produtos de consumo. Faltava,

na Santher, um grau maior de
agressividade para conquistar fi-
delização”, diz Trostli. Uma das
primeiras providências foi pro-
mover uma renovação na direto-
ria. Cinco executivos foram subs-
tituídos na área comercial e de
marketing. “A transformação da
cultura de uma companhia co-
meça na liderança”, acredita.

Para aumentar suas margens
em segmentos de produtos em
que as vendas pouco variam – a
Santher fabrica, além de papel hi-

giênico, fraldas, guardanapos,
lenços e absorventes –, a empre-
sa tenta estimular o consumidor
a migrar para itens mais sofistica-
dos. Lançou, em setembro, um
papel Personal de qualidade in-
termediária, cujo pacote com
quatro rolos de 20 metros custa
R$ 2,60. Ele se situa entre o de
folha simples (R$ 2,10 o pacote
com quatro rolos de 30m) e o de
folha dupla (R$ 3,80). Também
está lançando uma nova linha de
papel toalha. As folhas do Snob

Design são todas desenhadas e
feitas com papel de maior absor-
ção – o pacote, vendido a R$ 3,90,
é 12% mais caro do que a versão
tradicional, de R$ 3,30.

“A melhora no desempenho
do produto e o ganho de margem
são, de fato, os caminhos que al-
gumas empresas tendem a se-
guir para continuar garantindo
mercado. Se não fizerem isso, os
concorrentes vão fazer”, resume
Renato Meirelles, sócio-diretor
do instituto Data Popular.

O passo mais arrojado, no en-
tanto, a empresa dará no mês
que vem, quando vai começar a
vender a linha de fraldas Perso-
nal Baby pela internet. “Não que-
remos concorrer com o varejo.
Nosso objetivo é entender os há-
bitos de compra dos consumido-
res e, assim, aprimorar o relacio-
namento e conquistar fidelida-
de”, diz Trostli. “Os consumido-
res poderão dar sugestões, o que
vai nos ajudar a desenvolver no-
vos produtos”, diz Dirce Amaral,
diretora de Inteligência de Mer-
cado da Santher. Os preços se-
rão semelhantes aos cobrados
pelo varejo tradicional – o que
muda é o destino das margens: o
que iria para o varejo passará a
ficar com a indústria.

Mercado. Apesar de os executi-
vos garantirem que a ideia não é
transformar a Santher em uma
empresa de varejo online, o de-
senvolvimento do site é susten-
tado por números que mostram
o crescimento da internet no
País. Atualmente 17,6 milhões
de pessoas fazem compras pela
internet no Brasil – 51% são mu-
lheres, segundo a consultoria
e-Bit. As principais vantagens
que 72% dos consumidores
veem na compra online são a con-
veniência e a comodidade. As-
sim, o site da Santher criou um
“fraldômetro”, por meio do qual
o consumidor, digitando as me-
didas do bebê, pode descobrir o

tamanho mais adequado do pro-
duto. Os consumidores pode-
rão, ainda, fazer uma espécie de
“assinatura” de fraldas, receben-
do quantidades pré-determina-
das por semana, por exemplo. A
empresa também não descarta a
possibilidade de incluir novas li-
nhas de produtos no site.

As iniciativas lideradas por
Trostli têm por objetivo, acima
de tudo, fazer com que a empre-
sa continue no ciclo de cresci-
mento iniciado em 2006. Em
2009, a receita líquida foi de R$
726 milhões, representando um
aumento de 1,7% ante 2008. Da-
dos do Euromonitor colocam a
empresa na segunda colocação
no setor no País, mas muito pró-
xima da líder – em 2009, a Kim-
berly Clark tinha 23,1% do merca-
do e a Santher, 19,3%. / A. F.

Santher quer ganhar mais com a classe C

Se a Seleção Brasileira de Fute-
bol não teve o desempenho espe-
rado na Copa do Mundo da Áfri-
ca este ano, o mesmo não se po-
de dizer de outra equipe que tam-

bém carrega nas costas a respon-
sabilidade de representar o es-
porte tipicamente nacional: he-
xacampeã, a Seleção Brasileira
de Futsal está invicta há 158 jo-
gos. Em todos as partidas em
que usou o uniforme da patroci-
nadora Topper, a equipe saiu
vencedora – motivo mais do que
suficiente para que seja a estrela
dos novos comerciais da marca.

Serão três filmes, todos cria-
dos pela agência Talent. No pri-

meiro, que entrou no ar na últi-
ma sexta, um aluno pega do chão
o gabarito de uma prova que se-

ria aplicada no dia seguinte e de-
volve ao professor, sem olhar ou
mostrar para os amigos. Algo

quase impossível de acontecer –
assim como a Seleção Brasileira
de Futsal perder um jogo, susten-
ta a campanha.

O segundo e o terceiro filmes
serão veiculados nas próximas
semanas. Em um deles, a mulher
chega em casa e se surpreende
quando o marido, até então está-
tico em frente à TV, olha para o
lado e percebe que ela cortou o
cabelo. No outro, um funcioná-
rio entra na sala do chefe para

dizer que ganhou na loteria, mas
vai continuar trabalhando.

O espírito é semelhante ao de
cinco campanhas feitas recente-
mente pela Talent associando a
Topper à também patrocinada
Seleção Brasileira de Rugby. “As
campanhas que falam de patrocí-
nio sempre tiveram uma pegada
parecida,dealgo heroicoegrandi-
loquente.Quisemos fazer algo di-
ferente”,defineJoãoLivi,diretor-
geral de criação da agência. / A. F.

Aiana Freitas

Atrair a atenção do consumidor
jovem para as marcas tem sido
um desafio constante para as
agências de publicidade. Acostu-
mado a fazer várias coisas ao
mesmo tempo, esse público hoje
raramente está disposto a parar
30 ou 60 segundos para assistir a
um anúncio na TV ou ouvir um
comercial no rádio. Algumas
agências têm investido em pro-
pagandas associadas a experiên-
cias – e, para esse público especí-
fico, criado jogos virtuais para di-
vulgar produtos.

As vantagens são diversas. Pes-
quisa Ibope/Nielsen mostra que
pelo menos 7 milhões de pes-
soas jogam pela internet. É um
público jovem, mas não necessa-
riamente adolescente – os jogos
são febre entre crianças e tam-
bém entre adultos. Para as mar-
cas, o mais importante dado do
estudo, no entanto, é o que mos-
tra que um mesmo consumidor
chega a jogar três vezes o mesmo
advergame, como é chamado o
game associado a um anúncio. E
82% deles não se sentem incomo-
dados pelas intervenções de pro-
paganda nos jogos.

A BRF Brasil Foods investiu
R$ 8 milhões no reposiciona-
mento da linha de leites fermen-

tados Batavito. A ideia é associar
os produtos ao público tween –
situado entre a infância e a ado-
lescência –, e uma das estraté-
gias adotadas foi o lançamento,
na semana passada, de uma cam-
panha feita por meio de um ga-
me virtual disponível no site da
marca. O jogador integra uma
banda de rock. “Nosso público-
alvo é muito vinculado à tecnolo-
gia e prefere usar a internet a ver

TV. E, nessa faixa etária, quem
gosta de internet gosta de ga-
me”, aposta Damiano Sanna, ge-
rente de marketing da Batavo-
Elegê.

Experiências. A criação do jo-
go com a banda Batavito ficou a
cargo da Wunderman, agência
de interatividade do Grupo
Newcoom. “A tecnologia tem
afetado a sociedade de uma ma-
neira tão profunda que o consu-
midor, mais informado, hoje é
menos sensível à propaganda. A
missão da comunicação, que é a
de diferenciar um produto, se
torna vital. Por isso apostamos
nas experiências”, explica o vice-
presidente de criação da Wun-
derman, Paulo Sanna.

O game, no entanto, é apenas
a atração principal do site da li-
nha Batativo. O objetivo, diz Pau-
lo Sanna, é que, por meio dele, o
consumidor acesse e se interes-
se pelas demais mensagens asso-
ciadas à marca disponíveis no en-
dereço, onde foi criada uma espé-
cie de “central de entretenimen-
to” em que o internauta pode as-
sistir a videoclipes em animação
e visitar os perfis dos integrantes
da banda nas redes sociais.

O lançamento de uma nova li-
nha de pneus de alta tecnologia
da Goodyear também contou

com uma ação por meio de um
advergame. O “Eagle GT Chal-
lenge”, criado pela agência Ener-
gy, é uma espécie de autorama
virtual. “O game é interessante
porque ele cria uma relação com
a marca, já que o consumidor fi-
ca exposto a ela por muito tem-
po. O mercado está muito entu-
siasmado com essa linguagem”,
diz Vítor Knijnik, vice-presiden-

te de criação da Energy. No ano
passado, a agência tinha desen-
volvido um game também para
uma campanha da Casas Bahia.

Custo reduzido. Ainda que os
games atinjam pessoas de quase
todas as idades, a quantidade de
consumidores que terá acesso a
eles indiscutivelmente será bem
menor do que aquela que poderá
ver um anúncio na TV, no rádio
ou em um veículo impresso, e as
empresas precisam levar isso
em conta para que o produto te-
nha sucesso – e até para ter condi-
ções de criar jogos interessantes
para esse público segmentado.
Os games apresentam, no entan-
to, uma grande vantagem com re-
lação ao custo.

“Uma vez criamos um game
para uma marca por R$ 120 mil.
Ele alcançou 600 mil usuários e
foi jogado por um período de 30
dias, sendo que cada usuário fica-
va, em média, 11 minutos conec-

tado”, exemplifica o diretor da
Enken Comunicação Digital, Da-
vid Reck. O custo da exposição
de uma marca por tempo seme-
lhante em uma mídia tradicional
certamente passaria da casa dos
milhões de reais.

A Enken acaba de criar um jo-
go de corrida em 3D que está dis-
ponível no site da fabricante de
brinquedos Candide. A expecta-
tiva é de que o hotsite registre
cerca de 600 mil acessos.

Uma nova frente do uso de ga-
mes para divulgar marcas vem se
formando em redes sociais. Nes-
ses casos, em vez de criar jogos
próprios, as empresas podem se
utilizar de games já disponibiliza-
dos numa rede como o Face-
book, por exemplo – que tem
mais de 200 milhões de usuários
ao redor do mundo –, para inserir
sua marca no cenário do jogo. Es-
tima-se que o mercado de games
em redes sociais movimente US$
1,5 bilhões no mundo este ano.

● Autorama virtual
No mesmo site em que joga o
“Eagle GT Challenge”, o consumi-
dor tem informações sobre uma
nova linha de pneus de alta tecno-
logia da Goodyear. Jogo, no en-
tanto, é apenas uma parte da es-
tratégia de comunicação adotada
pela empresa, que inclui ainda
anúncios em mídias tradicionais.

VÍTOR KNIJNIK
VICE-PRESIDENTE DE CRIAÇÃO
DA AGÊNCIA ENERGY
“O game é uma ferramenta
interessante para as empresas
porque ele cria uma relação com
a marca, já que o consumidor fica
exposto a ela por muito tempo. O
mercado está muito
entusiasmado com essa
linguagem.”

R$ 726 mi
foi a receita líquida da Santher
em 2009, uma alta de 1,7% na
comparação com 2008

R$ 16,1 mi
foi o lucro líquido

19,3%
é a participação de mercado
da empresa
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Na tentativa de melhorar
suas margens, a empresa
troca executivos, lança
novos produtos e entra
no varejo online

Propaganda usa
jogo virtual para
ganhar o jovem
Agências apostam nos games para divulgar marcas e fisgar um
consumidor pouco sensível aos apelos da publicidade tradicional

● Exposição

Varejo online. Segundo Trostli, empresa quer aprimorar o relacionamento com o consumidor

Aposta. Para Paulo Sanna, da Wunderman, ‘experiências’ podem diferenciar produtos

● Crescimento
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