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Pampers, Gillette, Ace, Du-
racell, Oral B, Wella e Vick são 
algumas das marcas da Procter 
& Gamble no mercado brasileiro 
e fazem parte de uma estratégia 
que tem proporcionado cresci-
mento de mais de 20% ao ano 
para a companhia nos últimos 
sete exercícios. E a operação 
nacional, que é comandada pelo 
egípcio Tarek Farahat e emprega 
2.700 pessoas, vê caminhos para 
galgar mais espaço. “O Brasil 
tem um mercado relativamente 
pequeno, com baixo consumo 
per capita, o que representa um 
grande potencial de crescimen-
to”, diz o presidente de operações 
globais, Robert McDonald.

O executivo ressaltou na se-
mana passada, durante evento 
comemorativo dos 20 anos da 
companhia no País, a importância 
das nações emergentes na estra-
tégia de crescimento global, em 
virtude da grande população e do 
aumento de consumidores nesses 
mercados. “São Paulo é uma cida-
de que quer atrair investimentos 
estrangeiros, ao lado de Dubai e 
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Cingapura. E nós queremos aju-
dá-la nisso”, afirmou, revelando a 
intenção da companhia de trazer 
mais produtos para cá — sem, no 
entanto, dizer quais.

Para McDonald, o Brasil ofe-
rece boas oportunidades para 
mais investimentos e aumento 
das exportações, além de seu po-
tencial para continuar sendo uma 
importante base regional. A fábri-
ca de Manaus, por exemplo, além 
de abastecer o mercado nacional 
com produtos Gillette, exporta 
para mais de 20 países.

O executivo não se mostrou 
preocupado com possíveis efeitos 
da crise econômica norte-america-
na sobre os negócios da empresa. 
“Mesmo com restrição ao crédito, 
não haverá problema para o vare-
jo, já que a crise é mais no setor 
financeiro. E, no nosso caso, pro-
duzimos produtos que as pessoas 
precisam consumir”, disse.

No campo da publicidade, os 
olhos do Anunciante do Ano da 
edição 2008 do Festival de Cannes 
são para as novas mídias. “Somos 
conhecidos por sermos anuncian-

tes de televisão, mas, dentro do 
conceito de inovação do grupo, 
temos buscado cada vez mais 
atuar nas novas mídias, e sempre 
com a idéia de continuidade da 
comunicação. Ou seja, em todos 
os momentos de contato com 
o consumidor”, diz o diretor de 
mídia no Brasil, Pedro Silva.

Maior empresa de bens de 
consumo do mundo, presente em 
80 países e com alcance de mais 
de 3 bilhões de consumidores, a 
P&G teve vendas líquidas de US$ 
76 bilhões em 2007. É também 
o maior anunciante (só nos EUA 
foram mais de US$ 5 bilhões 
investidos em propaganda em 
2007, segundo a TNS Media In-
telligence), à frente da Unilever. 
Mas, por aqui, enquanto a rival 
é a segunda colocada no ranking 
Agências & Anunciantes, a 
P&G é a 36a, com investimento 
em mídia de quase R$ 63 milhões 
auferidos em 2007. Sua verba 
é distribuída entre F/Nazca 
Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, 
MatosGrey e Publicis. 

Felipe Turlão

Participação do público e in-
teratividade serão as marcas do 
VMB 2008, o principal evento do 
ano da MTV Brasil, que acontece 
na terça-feira, 2, em São Paulo. Em 
sua 14a edição, a festa que premia 
artistas e videoclipes do pop rock 
nacional dará aos telespectadores 
a oportunidade de ver a cerimônia 
do jeito que quiserem.

Por meio de votações pré-
vias realizadas no portal MTV 
e de um sistema interativo que 
funcionará no local da festa, os 
convidados, os apresentadores 
e o público poderão escolher as 
próximas atrações e quadros.

A MTV comercializou as seis 
cotas de patrocínio máster do 
evento, pelo valor médio de R$ 5,2 
milhões cada. Os compradores: Oi, 
Nokia, Fiat, Adams e Nova Schin 
(cerveja e refrigerantes).  Foram 
negociadas cotas de apoio, cujas 
marcas serão expostas na festa. 
São: Itaú, UOL, McDonald’s, Sadia, 
Senac, Bic, Buscofen, Honda e 
Listerine. Cada uma foi negociada 
pelo valor de R$ 208 mil.

Bárbara Sacchitiello
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