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Consumo per capita da marca é de R$ 12 ao ano, contra R$ 54 da Unilever; estratégia passa 
pela adaptação ao gosto local  
 
O brasileiro gasta por ano de R$ 10 a R$ 12 com produtos da americana Procter & Gamble 
(P&G) dona de marcas como Pampers, Gilette, Always, Pantene, Koleston, Oral-B, Duracell e 
Pringles. O mexicano desembolsa R$ 35 e o americano, o maior consumidor da companhia 
hoje, R$ 200. O baixo número brasileiro em comparação a outros mercados pode ser explicado 
pela entrada tardia da empresa no país, há 21 anos. Sua maior rival é a anglo-holandesa 
Unilever, há 80 anos no país, onde mantém presença muito mais significativa. Considerado o 
faturamento de R$ 10,3 bilhões em 2008, para uma população total de 191 milhões, a 
Unilever garante volume de vendas per capita equivalente a R$53,9. 
 
Com a compra da Gillette há quatro anos, a P&G ganhou força no Brasil e seu portfólio de 
produtos cresceu. O desafio agora é unir a força da P&G internacional às sutilezas do 
consumidor local. "Estamos apenas no começo do caminho. Nossa estratégia de crescimento 
tem como alicerce a manutenção da boa qualidade dos produtos e a oferta de um portfólio 
diversificado para atender diferentes camadas da população", avisa o egípcio Tarek Farahat, 
presidente da P&G no Brasil de 2006 e apaixonado pelo país. 
 
Treinado para despistar resultados regionais, Farahat conta apenas que a companhia faturou, 
no ano fiscal terminado junho de 2009, US$ 79 bilhões. O Brasil encontra-se entre os 15 
maiores mercados da P&G. "Nossa posição oscila por causa do câmbio. Uma hora estamos em 
10a lugar, em outra em 11º e, às vezes, em 14a. Mas isso não importa porque o que interessa 
mesmo é crescer em Real", explica Farahat. 
 
Diz ele que em 2009 a filial brasileira vai crescer acima do mercado e ampliar participação em 
várias categorias de produtos. Os mais representativos da operação brasileira são das marcas 
Gillette e Pampers. Cerca de 80% que a P&G vende no país são produzidos em suas fábricas 
em Anchieta (SP), Louveira (SP), Manaus (AM) e Rio de Janeiro (RJ). Os 20% são importados, 
como as pilhas Duracell e Gillette Mach3. 
 
O executivo, que já trabalhou na Arábia Saudita, França, Alemanha e Venezuela, diz que gosta 
do Brasil por dois motivos. O primeiro é que ele, sendo egípcio, não se sente estrangeiro aqui. 
O segundo é que assistir o consumo crescente dos brasileiros por produtos de limpeza e 
higiene pessoal o anima a criar novas estratégias de competição. "Com a crise, ninguém 
deixou de tomar banho ou de escovar os dentes. Brasileiro gosta muito de consumir produtos 
a partir do visual, do cheiro e da textura e estamos atentos a isso", conta Farahat, que já 
autuou no país, entre 1999 e 2002, como diretor de marketing da P&G. 
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