
Faber-Castell investe em inovação 
Marcos Bonfim 
 
Carlos Zuccolo, diretor de marketing da Faber-Catell, fala sobre a empresa no Brasil, 
concorrência e inovação. 
 
São 250 anos e oito gerações. A alemã Faber-Castell, fundada em 1761, continua apostando 
em inovação e qualidade, além de se expandir para áreas de segmento premium e brinquedos. 
E, como tem ocorrido com diversas empresas de setores variados, a bola da vez para a 
companhia é o Brasil. Não só pelo período econômico pelo qual o País passa, mas também 
porque é aqui que se encontra a maior operação da Faber fora da Alemanha. “A ampliação de 
linhas e a importação de produtos com maior valor agregado, por exemplo, sempre tem dado 
retorno para o Brasil”, afirmou Carlos Zuccolo, diretor de marketing da Faber-Castell. 
  
Como está a Faber-Castell no Brasil? 
Temos uma história longa e muito sólida, tanto no Brasil quanto no mundo. E hoje em dia há 
uma associação muito forte com categorias que praticamente nós criamos, como lápis de cor. 
A história da Faber-Castell com a escrita é uma coisa que vem tanto à cabeça do consumidor 
final, com a mãe comprando material para os filhos e estes vendo qual é a marca que 
distinguem os estojos deles dos de outros na escola, quanto pelos nossos clientes de papelaria 
e rede de distribuição, que têm um respeito muito grande pelo trabalho de sempre trazer 
inovação para a categoria. 
  
Como transportar a relação do período escolar para a vida? 
Esse é um grande desafio, mas que a gente se propõe a colocar como uma missão em 
primeiro plano, ao dizer que queremos ser a “sua companhia para toda vida” (slogan da 
marca). Começando desde cedo, com o lápis de cor ou primeira caneta, para a criança 
aprender a lidar com a coordenação motora, exercitando mais o lado físico do que o criativo. O 
nascimento dessa comunicação é o nosso relacionamento com o consumidor ao longo da vida. 
  
Como a Faber tem lidado com a entrada dos meios digitais? 
 Tem dois lados essa história. No início da vida, você tem a clara noção de que não pode 
substituir uma coisa pela outra. Faz parte até do desenvolvimento da coordenação motora, de 
você trazer a criança para poder expressar as ideias dela e regrá-la. E, hoje em dia, a visão 
não é de que uma coisa vem para substituir a outra. Você olha para a geração Y, para a 
molecada, eles não estão substituindo uma coisa pela outra. Não é o NX Zero no lugar dos 
Beatles. Estão ouvindo os dois, por mais estranho que seja. Eles conseguem ser multitarefa 
para experimentar o melhor dos dois mundos. E claro que temos soluções que estão 
evoluindo. Você vai nos ver tanto em uma revista quanto na web. Acho que é isso que temos 
que fazer para acompanhar o estágio de desenvolvimento do mundo. 
  
A Faber tem um filme que fez história na publicidade brasileira, tendo como trilha o 
clássico “Aquarela”, famoso na voz de Toquinho. E hoje, como é o plano de 
comunicação da Faber? 
 Temos nos adiantado ao que é tendência. Comunicação não é mais só colocar um filme na 
mídia, isso já há muito tempo. E você efetivamente tem que ficar estimulando a lembrança e o 
convívio com a sua marca em todas as oportunidades que tiver. Nós temos ainda uma 
peculiaridade. O nosso mercado tem um pico de compra no período de volta às aulas. Então, 
eu tenho que estar muito forte em janeiro, fevereiro e março, quando as crianças e os pais 
estão preocupados em comprar o material de escrita. E não dá para você, em um momento 
como esse, contar pura e simplesmente  quantos GRPs (Gross Rating Points ou, em tradução 
livre, pontos de audiência bruta) eu vou botar na TV. É por isso que nós temos uma forte 
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presença ao longo do ano, por meio de eventos, movimentos de educação, ações com 
professores, alunos, associações. E com isso, a gente também mantém essa campanha que 
tem “Aquarela” como trilha, que já virou um clássico e está conosco há 30. Continua única e 
exclusivamente associada à nossa marca, com essa coisa do imaginário, das cores, da canção 
e da imaginação junto ao hardware que a Faber pode dar com as melhores cores, canetas, e 
conjuntos criativos, nessa linha de entregar mais do que o funcional de um produto, mas sim 
aquele espírito de imaginação e de criatividade. 
  
E a comunicação online? 
 Temos feito, obviamente, o básico, com webiste atualizado, perfil no Twitter e fanpage no 
Facebook, além de uma área todo de monitoramento de mídias sociais. Temos mais trocado 
informações do que usado para ativar vendas, e também promovido algumas ações usando a 
web como mídia. Usamos ainda a interação eletrônica com professores e educadores em geral. 
  
Como vocês lidam com a concorrência, principalmente de produtos asiáticos? 
 O que vai fazer com que a nossa marca e os nossos produtos continuem relevantes e na 
posição de liderança de mercado que a gente tem aqui é o valor percebido deles, que virá da 
qualidade e da inovação que consistentemente trazemos. A imagem de marca Faber-Castell 
não veio por acaso e continua sendo cultivada no mês a mês. Para se manter no topo como 
nós estamos, você precisa oferecer o melhor. E para combater esses produtos no País, onde a 
taxa de dólar está baixa há algum tempo e o poder aquisitivo melhorou, temos a garantia de 
que os nossos produtos continuam, sim, bem posicionados em termos de distribuição, 
variedade e que trazem sempre alguma coisa que esteja falando com a necessidade do 
consumidor. E aí, é agregar ao lápis de cor um sinônimo de produto “aquarelável”, passando 
por canetinhas hidrográficas que, ao passar outra por cima, a tinta mude de cor. É uma busca 
constante de dar ao consumidor alternativas. 
  
Qual o relacionamento da Faber com a classe C? 
 A classe média emergente, que tem transformado a pirâmide em uma espécie de barril, 
sempre teve uma aspiricional por marcas conhecidas. No momento em que a pessoa passa a 
ter um pouquinho mais de espaço no bolso e começa a pensar que pode satisfazer além das 
necessidades básicas de comida, moradia e transporte, ela traz de volta essas marcas. Pelo 
fato de nós termos uma distribuição muito boa e pela gama de produtos, que vai desde um 
estojo básico de 12 cores de lápis com apontador até outros mais sofisticados, com mais cores 
e embalagem mais elaborada, acho que a gente começa a pegar esse novo consumidor com a 
base dos nossos produtos e mantendo o que é a característica Faber-Castell, de qualidade e 
entrega de valor superior. Não fizemos o desenvolvimento de uma linha específica de produtos 
popular. O que existe de garantido é que a gente consegue, com o nosso portfólio, estar 
presentes onde esse novo consumidor está indo buscar essas marcas aspiracionais. 
  
Qual o perfil do público da companhia? 
 Até por ser um produto com valor agregado mais alto, nós tradicionalmente fomos 
direcionados para um público-alvo AB. E também por ter essa característica sazonal, nós 
falamos com mães e crianças em idade escolar. Mas isso é uma coisa que nós temos tentado 
ampliar na comunicação para pré-escola. E, na outra ponta, aos instrumentos de escrita do dia 
a dia, a um comprador mais corporativo. Temos ampliado nosso target nos últimos anos. 
  
Quais os produtos mais comercializados? 
 Continua, até pela origem da nossa companhia, a parte de lápis, especialmente os de cor, que 
representam grande parte do nosso volume de vendas. Mas todas as categorias que temos 
criado ultimamente, sejam os brinquedos ou a linha premium, começam a ter também partes 
de foco das nossas vendas. 
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Quais os resultados da linha premium, até o momento? 
 Nós temos um reconhecimento interessante do que é o público-alvo. Adultos, com o perfil um 
pouco mais masculino, e ajuda bastante você ter uma herança de Faber-Castell, uma 
identificação imediata. A distribuição dos produtos é muito mais limitada mas, dentro do que 
selecionamos, já é interessante. Em São Paulo, especificamente, temos um canal próprio que 
são os quiosques Faber-Castell, em alguns shopping centers, onde até mais importante que as 
vendas é o contato direto com o consumidor final da Faber-Castell, mostrando a nossa 
expertise e as nossas novas áreas de negócios. 
  
E a linha de brinquedos? 
 Nós entramos com um conceito bem específico, de brinquedos criativos. Então, obviamente, 
tem uma fatia menor, mas também significativa para atrair uma nova área de negócios. São 
brinquedos que não vêm prontos. Tem uma coisa que é muito importante e procurada pelo 
público-alvo que é você poder colocar um pouco da sua criatividade dentro da brincadeira, por 
meio do simples ato de montar, estreitar a relação entre pai e filho, como se fosse entre dois 
amigos. É um segmento que nós praticamente estamos criando no Brasil, mas achamos que 
tem muito a ver com o dia de hoje, quando as pessoas têm muita pressa para fazer tudo. É 
bom ter uma coisa que remete ao passado e aos brinquedos tradicionais e, ao mesmo tempo, 
permite troca de informações. 
  
Qual a importância da operação brasileira para a Faber-Castell? 
 A operação do Brasil, fora da Alemanha, é a mais importante para o mundo Faber. E tem a 
peculiaridade de grande parte da nossa capacidade produtiva estar instalada aqui. Dessa 
produção nacional, cerca de 50% é comercializada no País, e a outra metade vai para cerca de 
70 países. Com os investimentos que tivemos nos últimos anos, tanto na área produtiva 
quanto pelo crescimento do negócio local, a operação brasileira ganhou importância. Afinal, o 
Brasil, como para todo mundo, é a bola da vez. 
  
E o que representa ser a bola da vez? 
 A ampliação de linhas, a importação de mais produtos da matriz – e com valor agregado mais 
alto – novidades e ideias em geral sempre têm dado retorno no Brasil. É um mercado 
consumidor crescente e muito estável pelo lado do básico da escrita. 
  
Quais os próximos passos da Faber? 
 Nós continuamos criando esse conceito da linha de kits criativos para criança, que é um novo 
negócio para nós; temos um movimento bastante forte em linha premium; e continuamos 
investindo bastante na linha que denominamos “Aprender e Brincar”. E, em comunicação, 
mídia de massa no período de volta às aulas, e mídia de manutenção com pulverização no 
intervalo, como disse anteriormente. 
  
Como estão sendo as comemorações dos 250 anos? 
 Tivemos promoções, como “Castelo dos Sonhos”, produtos especiais como um conjunto de 
lápis com imagens alusivas ao que era o produto tradicional. E alguns eventos comemorativos 
que já aconteceram em algumas cidades  da Europa, como Istambul e Paris. Queremos 
celebrar juntos essa história que nós construimos, lembrando um pouco do que foram cada um 
dos obstáculos vencidos pelo mundo neste período. 
 

Fonte: Propmark, São Paulo, 12 set. 2011, p. 11. 
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