
Head de comunicação para 
a América Latina da Reckitt 
Benckiser, Ricardo Monteiro 
tem sob sua responsabilidade 
marcas como Veja, Bom Ar, 
SBP, Vanish e Finish. Nos 
últimos dez anos, o grupo 
inglês ficou conhecido pelo 
ritmo acelerado de cresci-
mento. No caso brasileiro, 
um movimento recente foi 
entrar no segmento de me-
dicamentos sem prescrição 
(OTCs), com o lançamento 
de Strepsils.

Meio & Mensagem — No ano 
passado, a Reckitt faturou US$ 
13 bilhões, com presença forte 
na Europa. Quais os principais 
países onde o grupo atua?
Ricardo Monteiro — O país mais 
importante no mundo, em 
termos de faturamento, são os 
EUA, seguidos pela Inglaterra e 
alguns outros países europeus. 
O Brasil, hoje, é onde temos o maior fatu-
ramento dentre os países emergentes, os 
quais chamamos internamente de “divisão 
dos países em desenvolvimento”. Disputá-
vamos com a Índia pau a pau, e, em 2010, 
finalmente conseguimos ultrapassá-los. 
Somos número um no mundo em limpeza 
doméstica, exceto em sabão em pó. A área 
de OTC, de saúde, é relativamente nova 
para nós aqui na América Latina, mas na 
companhia já existe há bastante tempo. 
Adquirimos diversos laboratórios interna-
cionais, como o Boots, e diversas marcas 
foram acrescidas ao portfólio.

M&M — Como foi o faturamento em 2010? 
Monteiro — O faturamento global cresceu 
6%, pelo menos o dobro do que os nos-
sos principais concorrentes nas mesmas 
categorias, como tem acontecido nos 
últimos dez anos.

M&M — Quais as linhas de produtos que têm 
puxado o crescimento?
Monteiro — Temos um crescimento 
contínuo das linhas de limpeza, pro-
dutos altamente interessantes do 
ponto de vista financeiro. As marcas 
internacionais mais conhecidas são 
Vanish, Harpic, Air Wick (Bom Ar, no 
Brasil), Finish e Bang. Em todas elas, 
nós somos o número um ou o número 
dois em termos globais. E temos outras 
categorias menores, inseticidas como 
o SBP e o Mortein, que é uma marca 
global. E Veja, um produto reconhecido 
mundialmente como um produto local 
muito interessante.

M&M — Veja é uma marca global?
Monteiro — Embora não seja global, toda 
a tecnologia em formulações, por exem-
plo, pode ser trazida para o mercado 
brasileiro. Mas temos diversas outras 

É hora de ampliar o foco
A inglesa Reckitt Benckiser, das marcas Veja, Vanish, SBP e Bom Ar, mergulha nos grotões do País para capturar a classe C
Luiz Antonio Cintra 

Ricardo Monteiro, head de comunicação: “Se eu for fazer uma comunicação em Belém, é mais interessante 
uma faixa na rua próxima a uma igreja do que o trivial”

com o crescimento orgânico do País e da 
renda das classes C e D, o que também 
acontecerá em 2011, existe uma trans-
ferência desse foco para a comunicação 
tradicional. Estamos mudando a comu-
nicação tradicional, aumentamos a área 
de cobertura geográfica. Fazíamos muito 
mais o Sul e Sudeste, hoje fazemos o País 
inteiro para algumas marcas. Já fazíamos 
mídia 360˚, usando uma multiplicidade 
de meios, e estamos trabalhando essa 
multiplicidade para fazemos o melhor 
uso dos meios e do digital, em particular. 
Por isso estamos aumentando também a 
verba do digital em 2011.

M&M — O investimento em rádio é relevante?
Monteiro — Investimos em rádio, mas 
apenas em determinadas regiões. O 
Nordeste é uma delas, alguma coisa no 
Sul, algumas em atividade promocional 
e, eventualmente, chegamos ao interior 
paulista em algumas situações. A es-
colha do meio é uma questão do meio 
em si, mas, olhando a necessidade do 
consumidor, desenvolvemos o produto, 
criado a partir de um insight, também 
desenvolvemos uma campanha criativa 
e escolhemos a mídia. Isso acontece ao 
mesmo tempo, é um processo que já 
existe no mercado, embora não seja a 
regra. A regra, aliás, é o contrário.

M&M — A TV tem um peso grande, não?
Monteiro — A televisão recebe o grosso 
da verba. Por diversas razões, uma delas 
é o alcance no País inteiro. O grosso do 
nosso País é a classe média, a C, que 
hoje representa 60% do nosso público-
alvo, que é o tamanho da classe C. As 
classes A e B, por sua vez, representam 
24% da população, e o restante são as 
classes D e E. Mas o que menos importa 
hoje é o demográfico do que o compor-

marcas lá fora consideradas power 
brand, no total, 19. E temos a parte de 
personal care com Veet, que cresceu, o 
sabonete Dettol, que tem crescido muito 
fortemente em todos os países, e toda a 
linha de OTC, como o Gaviscon. Como 
também o Strepsils, que acabou de ser 
lançado aqui, ou seja, diversos produtos 
que tem entrado no nosso portfólio e 
que tem feito a Reckitt se tornar cada 
vez mais competitiva.

M&M — Houve aumento dos investimentos 
publicitários globais no ano passado?
Monteiro — Globalmente, não, mas na 
América Latina e países em desenvolvi-
mento, de modo geral, sim. No Brasil, 
segundo o Ibope Monitor, o nosso inves-
timento cresceu quase 60% entre 2009 e 
2010, um número bastante significativo. 
Passamos de 15o para 8o lugar no ranking 
brasileiro de anunciantes.

M&M — Quanto a empresa pretende investir 
em marketing e comunicação em 2011?
Monteiro — O nosso valor ainda não está 
fechado, inclusive porque ele varia con-
forme o nosso planejamento, vendas e 
lançamentos. Mas a expectativa é cres-
cermos ao menos 20%.

M&M — Como a Reckitt pretende investir sua 
verba de marketing e publicidade?
Monteiro — Investimos na comunicação 
tradicional, que absorve pouco mais da 
metade das verbas. O restante vai para 
os pontos de venda, como verba de trade 
marketing, dividida em diversas ações 
ao longo do ano, direto no varejo ou em 
ações promocionais. Em um ano como 
2009, com um potencial de crise, houve 
um aumento do investimento em PDV e 
promoções, já que se busca uma resposta 
no curto prazo. Em um ano como 2010, 

tamento e poder aquisitivo. A 
diferença entre C e D é mais 
uma diferença entre estar ou 
não registrado na carteira de 
trabalho versus emprego in-
formal, e a forma como essas 
pessoas compram e decidem 
o produto. Na verdade, a di-
ferença entre C e D é muito 
pequena. Procuramos definir 
quais são os comportamentos 
que se interessam pela nossa 
marca. O grosso do País é 
essa classe C, e nenhuma 
marca pode ser líder no mer-
cado se não tiver uma boa 
participação nessa classe C, 
o que é natural.

M&M — As empresas de produ-
tos de massa já estão entenden-
do a cabeça da classe C?
Monteiro — Estamos todos 
estudando, entendendo e 
aprendendo um novo merca-
do. Ele é novo para todos nós. 

Vejo empresas como Procter & Gamble, 
Unilever, Johnson & Johnson estudando 
consistentemente o consumidor e, natu-
ralmente, nós também, cada um com a 
sua forma de fazer isso. O painel de con-
sumidor é muito comum, tem empresas 
que moram na casa de consumidores de 
classes populares por um tempo para 
aprender o comportamento...

M&M — A Reckitt chegou a fazer isso?
Monteiro — Eu cheguei a fazer isso pes-
soalmente. Temos algumas experiências 
pequenas, algumas empresas do mercado 
têm isso de forma mais intensa. Eu morei 
em casa de pessoas de classes populares 
cerca de dois ou três dias, dependendo 
da área do País. Fiz isso por conta própria 
porque a minha especialidade é comuni-
cação. Para poder sugerir as melhores 
formas de conversar com essas pessoas, 
é essencial que eu entenda como essas 
pessoas se comportam, quais são os seus 
valores. Se eu for fazer uma comunicação 
em Belém do Pará, é muito mais interes-
sante fazer uma faixa na rua próxima a 
uma igreja ou usar um programa de mú-
sica brega que é líder de audiência na TV 
Bandeirantes, do que fazer o trivial. Mas 
se eu vou para Santa Catarina, o trivial 
irá funcionar melhor do que qualquer 
outra coisa, em um programa de televisão. 
Cada região do País se comporta de um 
jeito diferente. Uma limitação que temos 
hoje é que praticamente só medimos as 
capitais. Os 13 mercados do Ibope se re-
ferem a capitais, a exceção é Campinas, 
que está tão próxima a São Paulo que já 
se comporta muito mais como capital do 
que como interior. É muito fácil entender 
que o interior não se comporta como a 
capital: uma pessoa que mora no interior, 
tipicamente, pode voltar para casa para 
almoçar. Em São Paulo, não.
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