
Quando diretores da indústria
farmacêutica Nycomed Takeda
convocaram agências de publici-
dade para discutir a campanha
seguinte da Neosaldina, o medi-
camento era, de longe, líder de
mercado. As grandes casas suge-
riram propagandas que apresen-
tavam o problema (dor de cabe-
ça) e a solução (analgésico). Foi
então que uma pequena agência
disse que era hora de rever a fór-
mula: a concorrência iria au-
mentar e precisava-se de uma
identidade forte que transfor-
masse o medicamento em uma
marca.

Os colaboradores da Santa
Clara foram parar atrás dos bal-
cões das farmácias e descobri-
ram que os consumidores cha-
mavam o remédio por um apeli-
do. “Foi então que vimos que o
mote da campanha era chamá-
lo de Neosa”, afirma Ulisses
Zamboni, presidente da Santa
Clara. “Nós éramos as zebras do
processo. Mas vimos que os ge-
néricos iriam se tornar uma rea-
lidade e a Neosaldina tinha que
se destacar: precisava virar uma
commodity.” Cinco anos de-
pois de seu lançamento, a cam-
panha ganhou prêmio global de
melhor estratégia de marketing
OTC (Over-the-counter), con-
cedido pelo Nicholas Hall Awar-
ds 2011.

Isso só foi possível porque,
quando Zamboni decidiu abrir
a agência, em 2006, resolveu in-
corporar o lado consultivo no
processo. “Tradicionalmente, o
modelo de remuneração das
agências é pelo repasse de mí-
dia — ou seja, pela compra de es-
paço publicitário. Não mudei is-
so, mas incorporei a questão da
consultoria nos serviços presta-
dos”, diz o executivo.

Outro case de sucesso é a loja
‘Quem disse, Berenice’, do gru-
po O Boticário. “Fizemos con-
sultoria de brading: marca, cor
e classe social”, conta Zamboni.
“Em 2008, adotamos uma técni-
ca que quase não era usada no
Brasil. Muita gente disse que
não iria dar certo, mas foi muito
bem-sucedida.” O executivo se
referia à tática de guerrilha que
é usar uma mídia exterior inusi-

tada. O cliente era a o canal Fox
que queria promover os seria-
dos da programação, como Dex-
ter, 9 mm e Prison Break. “Fize-
mos um acontecimento: prende-
mos pessoas nos postes e com is-
so chamamos atenção. Foi um
sucesso.”

Outro pioneirismo foi gerar
conteúdo na web pelos consu-
midores. O desafio era pedir pa-
ra os internautas produzirem
funk — que serviria para divul-
gar o segundo CD do gênero mu-
sical do Luciano Huck. “Confes-
so que a gente recebeu muitas
coisas que são impublicáveis,
mas foi um sucesso. Muita gen-
te disse que não daria certo, afi-
nal, estávamos em 2006. Mas ti-
vemos mais de 1 milhão de visi-

tas”, lembra Zamboni.
A inovação, no entanto, não

pode parar no tempo. Por isso, a
agência Santa Clara já está se pre-
parando para os próximos anos.
Uma das novidades é usar o “de-
sign thinking” na concepção das
campanhas. “Poucas pessoas co-
nhecem ou já usaram de verda-
de”, diz Zamboni. Outra novida-
de é a contratação de uma equipe

especializada em criação digital.
“Muitas agências fazem as cam-
panhas pensando de forma tradi-
cional (revista e televisão) e adap-
tam para o mundo digital. Isso
não dá certo. No nosso caso, o di-
gital faz parte do processo e, mui-
tas vezes, é o primeiro meio. Se
der certo na internet, dá certo
nas outras mídias”, acrescenta.
“Não queremos mais monólogos.

Estamos na fase do diálogo e isso
fica mais fácil no on-line.”

Um exemplo foi a campanha
do medicamento Nebacetin,
que trata e previne infecções de
pele. Por ter esse efeito de res-
tauração, a proposta criada era
pedir para que mandassem fo-
tos antigas para serem restaura-
das. Fizeram a restauração de
um retrato amarelado pelo tem-
po do casal mais antigo do Bra-
sil — no vídeo, Dona Otacília e
Sr. José Francisco contam as
suas lembranças.

Não à toa, a agência Santa Cla-
ra deve ter um aumento de 18%
na receita neste ano, apesar do
aumento da concorrência e da
dificuldade para o mundo publi-
citário. A companhia ficou em
terceiro lugar no ranking de me-
lhor agência independente da
América Latina, neste ano,
atrás apenas da Circus e Loduc-
ca. Em 2011, a casa ficou na pri-
meira colocação do levantamen-
to. “Desde 2007, quando con-
corremos pela primeira vez, es-
tamos entre as cinco brasileiras
mais premiadas e entre as cinco
independentes de toda a Iberoa-
merica. Temos ao todo mais de
20 troféus, sendo oito de ouro.
Isso só foi possível por causa da
nossa gestão interna.”

Foram três fases — a de 2006
a 2008 consistiu em uma gestão
totalmente horizontal, em que
todo mundo tinha voz e poder
de veto. “Não tínhamos crachá.
Depois, fizemos uma época de
transição e, hoje, existem algu-
mas estruturas de liderança,
mas a parte técnica de criação é
bem horizontal”, comenta.

Hoje, a Santa Clara tem 60
funcionários e as equipes são
formadas por projeto. “Não exis-
te um número específico de pes-
soas em branding, por exem-
plo. Isso nos faz mais pé no
chão”, acredito, acrescentando
que no portfólio a agência aten-
de a 18 marcas.

Outra diferença é o clima or-
ganizacional. O fato de Zambo-
ni ter se formado em psicanáli-
se acaba tendo impacto no dia a
dia da companhia. “Muitas ve-
zes, os profissionais vêm do
mercado viciados em metodolo-
gia e, quando chega aqui, desco-
brem que damos muito valor ao
lado humano”, conta. ■
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