
P&G anuncia corte no alto escalão e foco nas suas principais marcas 
 
A Procter & Gamble irá reduzir o seu primeiro escalão e reorganizará suas operações 
internacionais na tentativa de aumentar a produtividade do seus negócios, que somam US$ 
76,5 bilhões. O corte abrangerá 15% do quadro total de gerentes gerais e profissionais de 
níveis superiores a este. 
 
A maior produtora de artigos de consumo do mundo, cujas marcas incluem Gillette, Tide, Olay 
e Pantene, tem por meta acelerar o crescimento da produtividade anual mensurada como o 
valor de vendas por empregado de %% atualmente para 7% ou 8% ao longo dos próximos 
cinco anos, quando concluirá a integração da sua aquisição da Gillette, ocorrida em 2005. 
 
Laíley, o executivo-chefe, retratou as iniciativas a analistas na semana passada como parte do 
desenvolvimento continuado da empresa, e não como uma resposta às incertezas econômicas 
nos EUA, afirmando que a P&G está "projetada para crescer em tempos bons assim como em 
tempos desafiadores." 
 
"Enquanto considerávamos a conclusão da integração da Gillette, sabíamos que teríamos a 
oportunidade e a capacidade de nos concentrarmos mais atentamente na produtividade", 
disse. 
 
Lafley, que se tornou executivo-çhefe em 2000, delineou uma série de metas desenvolvidas ao 
longo dos 18 meses passados, que incluem a manutenção do quadro de empregados em nível 
estável ou em queda, mantendo, ao mesmo tempo, o aumento das vendas orgânicas na meta 
anual existente, de 4% a 6%.  
 
A P&G aumentará gradualmente o foco dos seus esforços em torno das 41 marcas com 
faturamento superior a US$ 500 milhões como o detergente Tide. 
 
As 250 marcas restantes estão sendo divididas em três categorias: "astros futuros" que têm 
potencial de crescimento, ou "jóias locais", que são fortes em países ou regiões específicos, e 
"com desempenho abaixo da média do setor", que serão desativadas ou vendidas. 
 
As unidades de negócios e marcas com desempenho superior da P&G, como os mercados da 
China e Rússia e o setor de cuidados com beleza, terão permissão para elevar os custos de 
despesas gerais à razão de metade do nível de faturamento. 
 
A maioria das suas demais unidades serão mantidas a uma taxa de crescimento zero de 
despesas gerais indiretas, ao passo que os setores com desempenho inferior serão mantidos a 
uma taxa de despesas gerais negativa. "Estamos assumindo a estrutura que temos agora, que 
apreciamos muito, e a tornaremos mais produtiva, de muitas formas", disse Lafley. 
 
Internacionalmente, a P&G afirma que está se movimentando cada vez mais na direção de 
uma abordagem de "centro e periferia", na administração de empresas em regiões como o 
Sudeste da Ásia e os Bálcãs, em substituição ao modelo de empresa em único país, que 
comandou a sua expansão global. A P&G informou, através de sua assessoria de imprensa, 
que os cortes não afetam o Brasil. 
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