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DIVULGAÇÃO SANTHER

Aron: “Buscamos 
formas de ser mais 
eficientes no que 
fazemos, além de 
formas de agregar 
valor ao nosso 
negócio”
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POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

EDUARDO M. ARON ASSUME PRESIDÊNCIA 

DA SANTHER E DÁ ANDAMENTO A 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO QUE PREVÊ 

LANÇAMENTOS INOVADORES PARA 2022

A 
despeito do cenário tempestuoso que cerca os segmentos atrelados 

ao desempenho econômico do País, a Santher segue investindo em sua 

capacidade produtiva e dá continuidade ao planejamento estratégico 

traçado para curto, médio e longo prazos. No último ano, a empresa, gerida 

pelas japonesas Daio Paper e Marubeni desde 2020, destinou um aporte de  

R$ 200 milhões a seus ativos e portfólio. Como resultado direto do investimento concretizado 

em 2021, estão os lançamentos de uma fralda infantil e um absorvente feminino, ambos com 

diferenciais competitivos que os inserem no mercado premium. 

Para fabricar os novos produtos, o aporte foi direcionado a incrementos tecnológicos dos 

equipamentos envolvidos na produção, além das áreas de Pesquisa & Desenvolvimento e 

Marketing. “O investimento também inclui lançamentos programados para este ano, em outras 

áreas da empresa, também muito estratégicas, nas quais queremos avançar”, revela Eduardo 

M. Aron, presidente da companhia, que assumiu o cargo em janeiro último.

Formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, o executivo reúne uma bagagem 

que alia experiências em diferentes áreas. A trajetória inclui o início da carreira na Johnson & 

Johnson, passa por vivências internacionais na sede norte-americana da companhia, e soma 

passagens importantes nas multinacionais Kimberly-Clark e Pfizer e na brasileira Guabi. “Até 

que o mercado me ofereceu essa posição na Santher, que tem a ver com a minha experiência 

pregressa em gerência geral e também no setor de higiene”, resume Aron.

Na entrevista a seguir, ele conta como tem sido a integração com o time e com os acionistas 

japoneses, faz uma análise do contexto atual para o segmento tissue e antecipa as frentes 

de trabalho às quais a Santher dedica-se para não só manter como alavancar o seu 

posicionamento estratégico. 
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go aberto. Então, de janeiro para cá, não 
houve muita mudança no que já estava 
em andamento desde a minha chegada 
e a transição realizada. É importante 
destacar que também estamos apren-
dendo a trabalhar com os japoneses. 
O que posso adiantar é que buscamos 
construir um time cada vez mais unido, 
sempre sonhando alto. Esse é o estilo 
que queremos implementar.

O Papel – Na prática, como tem sido 
os primeiros desdobramentos da sua 
gestão?

Aron – Já lançamos dois produtos com 
tecnologia japonesa. O primeiro deles é 
uma fralda com cobertura diferenciada e 
proteção ao bebê que nunca tivemos no 
Brasil, com a marca Personal baby. O se-
gundo é um absorvente feminino super 
premium com a marca SYM premium. São 
apenas alguns exemplos dos incrementos 
que os japoneses já estão aportando por 

O Papel – Como foi o seu ingresso na 
presidência da Santher?

Eduardo M. Aron, presidente da 
Santher – Entrei na empresa no final 
do ano passado, em um esquema de 
transição muito interessante: passei três  
meses acompanhado pelo José Rubens 
de la Rosa, o presidente anterior. Ele 
me deu suporte no processo transitó-
rio, o que me permitiu a implementação 
de mudanças, como a reestruturação 
da área de Marketing e de Vendas, por 
exemplo. Também neste período, fui me 
integrando à cultura japonesa. A partir 
de janeiro, o José Rubens executou um 
plano que já tinha em mente, de se afas-
tar de funções executivas, e eu ocupei o 
posto. Agora já estamos encarando 2022 
com alguns profissionais que eu trouxe 
para a equipe, complementando a es-
trutura da Santher, e nos integrando ao 
time dos expatriados.

O Papel – De que forma a sua baga-
gem no segmento tissue somada à 
cultura organizacional recente da  
Santher, com os acionistas japoneses, 
irão pautar a sua conduta como líder?

Aron – Essa ideia de conhecer a cul-
tura oriental mais de perto me atraiu 
muito. Os japoneses têm qualidades 
muito claras, a começar pela resiliência. 
Eles enfrentam desafios com coragem, 
são muito aguerridos e comprometidos 
– sem falar na competência técnica das 
empresas. A Marubeni está no setor de 
reflorestamento, commodities e muitos 
outros, sendo muito estratégica e capita-
lizada, enquanto a Daio é uma empresa 
de consumo de sucesso na Ásia. Então 
eles estão trazendo para a Santher uma 
cultura global de cooperação e estraté-
gia, além de aportar tecnologia de pon-
ta. A forma como trabalhamos, como 
cooperamos uns com os outros, como 
enxergamos os desafios, como nos ques-
tionamos para encontrar soluções novas 
e criativas, já começou a ganhar corpo 
no ano passado. Gosto muito de traba-
lhar em time, criar confiança e ter diálo-

aqui, agregando competitividade não só 
à estratégia comercial, mas também à 
produção e ao portfólio da Santher. Por 
outro lado, somos uma empresa brasi-
leira, ágil, agressiva, próxima ao cliente, 
criativa e aberta a novidades. É como se a 
Santher tivesse ganhado um turbo, que se 
reflete em solidez do capital, visão global 
e tecnologia de ponta, que potencializou 
o que ela sempre foi.

O Papel – Partindo para o contexto 
que envolve o segmento tissue atual-
mente, qual análise você faz a respeito 
desse cenário e quais são as medidas 
estratégicas adotadas pela Santher 
para seguir atuando de forma compe-
titiva?

Aron – A inflação atinge vários seto-
res, mas não acredito que possa ser re-
passada para o consumidor, afinal, ele já 
está enfrentando a inflação da gasolina, 
da energia, do supermercado, do gás e as-
sim por diante. A Santher optou por não 
fazer um repasse integral dos custos, por 
acreditar que tem de manter a atrativida-
de dos produtos que leva ao mercado. O 
setor todo sofreu e vem sofrendo com a 
rentabilidade, mas precisamos atuar com 
uma visão de longo prazo, investindo 
em formas mais otimizadas de produ-
ção e de vendas. Muitas vezes, podemos 
fazer vendas mais rentáveis, a partir de 
itens mais rentáveis. A indústria tem  
de se reinventar para enfrentar os desa-
fios do contexto que a envolve. Acho que 
este ano ainda será desafiador. Estamos 
acompanhando a subida do preço da 
maior matéria-prima de papel higiênico, 
o que era um fator absolutamente ines-
perado. Então teremos de pensar em for-
mas de entregar valor para o consumidor 
e para os acionistas ao mesmo tempo. Aí 
é que entra a prática da inovação, de todo 
o esquema de produtividade nas vendas 
e da organização do nosso portfólio. Essa 
conduta nos ajuda a manter a calma com 
a situação de curto prazo. Temos uma 
visão macro de construir uma presen-
ça importante no Brasil e na América  

TEMOS UMA 
VISÃO MACRO 
DE CONSTRUIR 
UMA PRESENÇA 

IMPORTANTE 
NO BRASIL E NA 

AMÉRICA LATINA. 
APESAR DE 

VIVENCIARMOS 
UM ANO DIFÍCIL, 
POSSUÍMOS UM 

MERCADO EM 
POTENCIAL A 

EXPLORAR NOS 
PRÓXIMOS ANOS
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PERFIL DO EXECUTIVO 
Nome completo: Eduardo M. Aron

Formação acadêmica: Graduação em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e 

especializações em Estratégia e Gestão Geral pela Columbia University e Stanford, nos Estados 

Unidos. Especialização no Instead, na França, sobre Estratégia do Oceano Azul.

Cargo atual: Diretor-presidente da Santher.

Principais aprendizados corporativos: No longo prazo, as empresas de consumo que vencem são 

aquelas que colocam os consumidores e clientes como prioridade.

Principais conquistas pessoais: Tive vivências interessantes e intensas em grandes empresas 

como Johnson’s, Kimberly-Clark e Pfizer. Uma conquista pessoal é conseguir estar sempre aberto a 

aprender, tanto com os acertos quanto com os erros.

O que ainda almeja conquistar: Colaborar para elevar a Santher em direção à liderança de mercado 

em papel e celulose e personal care.

Latina. Apesar de vivenciarmos um ano 
difícil, possuímos um mercado em po-
tencial a explorar nos próximos anos. 
Assim, a princípio, a ideia é mantermos 
a nossa estratégia, mesmo diante das difi-
culdades do contexto atual.

O Papel – O que contemplou o inves-
timento de R$ 200 milhões concreti-
zado pela empresa recentemente? A 
quais frentes o aporte foi destinado 
e qual é o status atual dos direciona-
mentos?

Aron – Uma parte deste montante foi 
direcionada ao lançamento da fralda e do 
absorvente. Isso englobou investimentos 
no processo fabril, no marketing e em 
pesquisa. No que compete à parte técni-
ca, foram feitas adaptações em máquinas 
já existentes. O aporte também vai servir 
para concretizar lançamentos que estão 
programados para este ano, em outras 
áreas da empresa, também muito estra-
tégicas, nas quais queremos avançar. As 
novidades trazem inovações relevantes 
ao mercado e logo serão divulgadas. A 
previsão é que em abril seja feito o pri-
meiro lançamento e, em agosto, o outro. 
O que posso adiantar é que o consumidor 
brasileiro gosta muito de produtos bem-
-acabados e de alta performance, carac-
terísticas que vamos oferecer a partir de 
produtos com padrão asiático.

O Papel – Quais são as suas perspec-
tivas para o desempenho da empresa 
neste ano?

Aron – Há muito trabalho a ser feito 
no curto prazo, até mesmo no que defi-
nimos como “execução”. Estamos visitan-
do todos os clientes que podemos, bem 
como comercializando todos os itens 
desejados no tempo certo? Com essas 
duas questões já encontramos uma sé-
rie de respostas que trazem centenas de 
oportunidades. Isso vale para qualquer 
empresa. Há muitas frentes de melho-
ria que podem ser eficazes para o curto 
prazo, sem esquecer do planejamento 
mais relevante de longo prazo. Temos 
de buscar este balanço entre o tático e o 
estratégico. E certamente atuamos em to-
dos estes eixos. Queremos adotar formas 
mais eficientes para execução do que pre-
tendemos, além de buscar agregar valor 
ao nosso negócio. Quando falo em valor 
agregado, ele se estende a todas as áreas, 
da forma de comprar matéria-prima até 
o formato de vendas ou a distribuição do 
produto final. Se extrairmos um pouco 
de valor de cada processo, por exemplo, 
é possível compensar uma parte dos re-
flexos trazidos pela inflação. Em resumo, 
estamos apertando o cinto, reduzindo 
custos e melhorando nossa eficiência – 
e fazer mais com menos é um conceito 
bastante forte na cultura japonesa.

O Papel – Estendendo o olhar para o 
médio e longo prazos, o que você vis-
lumbra para a Santher no contexto fu-
turo esperado para o segmento tissue?

Aron – Nossa intenção não é brigar 
em preço, pois isso destrói a margem do 
varejo, do concorrente e da própria em-
presa. Nossa intenção é oferecer benefí-
cio agregado para o consumidor. Quanto 
mais avançado o produto, melhor para 
todos. Temos um contato muito próximo 
com os nossos consumidores, pois traba-
lhamos na criação de situações para es-
tarmos sempre conectados. No ano pas-
sado, por exemplo, apuramos que a mãe, 
ficando em casa durante a pandemia, se 
apropriou do conceito de produtividade. 
Então, em vez de escolher uma fralda que 
demandava até seis trocas diárias, expe-
rimentou e aderiu ao hábito de usar uma 
nova fralda que era trocada apenas três 
vezes ao dia – um produto que, além de 
absorver, deixa a pele do bebê respirar, 
evitando assaduras. Em várias categorias, 
a partir de conversas com outros setores, 
notamos esse fenômeno – que alia a qua-
lidade do produto adquirido com a pro-
dutividade que ele oferece – se fortalecer. 
Esse é um dos motivos por trás do fato de 
vermos a parcela de produtos premium 
crescer no mercado, mesmo em períodos 
de recessão econômica. As nossas apostas 
futuras seguirão essas tendências.   
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