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Fabricante de Pantene, Gillette
e Ariel faz sua maior ação
de marketing da história do país

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.br

O egípcio Tarek Farahat, presi-
dente da Procter & Gamble no
Brasil, garante que não passa
uma noite sem assistir a novela
Passione, da TV Globo. Mais do
que um hobby, o comandante
da indústria de bens de consu-
mo sabe que, para engordar a
receita no Brasil, precisará en-
tender e cativar a classe C. De-
pois de ter feito uma ação de

marketing no BBB 10, a P&G,
que completou 22 anos de Brasil
ontem, resolveu se associar ao
apresentador Fausto Silva no
“avião do Faustão” para lançar a
maior ação de marketing de sua
história no país e também di-
vulgar a marca corporativa.

Quanto a P&G está
investindo nesta ação?
É um valor grande, o maior já
investido pela companhia no
país, mas não posso detalhar.
Contudo, a partir da distribuição
de grandes prêmios (como car-
ros e eletrodomésticos), nossa
meta é fortalecer as marcas da

Procter e também associá-las ao
nome da P&G. O Faustão atinge
de 80 milhões a 90 milhões de
brasileiros no final de semana.

Quanto espera crescer
a partir desta ação?
O objetivo é crescer nossas
marcas de forma a atrair o con-
sumidor. Faustão é um progra-
ma brasileiro e Oral-B, por
exemplo, é uma tecnologia glo-
bal. A combinação pode trazer
bons resultados. Se você não
tem boa tecnologia, pode apa-
recer em todos os programas de
tevê que não vai adiantar. Se
não entregar valor ao consumi-

dor, ele não vai comprar. Por
outro lado, se você tem tecnolo-
gia, mas detém uma marca ‘si-
lenciosa’, ninguém vai saber. É
preciso ter as duas coisas.

Quais marcas ainda não são
tão conhecidas do público?
A marca Gillette é conhecida por
todos, assim como Pampers. Já
Pantene, que é mais recente no
país, está crescendo, assim como
Oral-B. Contudo, precisamos
fortalecer produtos como o deso-
dorante Gillette, o xampu Head &
Shoulders e o creme dental Oral-
B. O brasileiro associa muito a
marca à escova dental. ■

Para atrair classe C, P&G aposta no Faustão
ENTREVISTA TAREK FARAHAT Presidente da Procter & Gamble no Brasil

Bertrand Langlois/AFP

Cerca de 300 mil pessoas, segundo os sindicatos, e 65 mil, de acordo com a polícia, fizeram uma manifestação ontem em Paris contra a reforma do
sistema de aposentadoria promovida pelo governo conservador do presidente Nicolas Sarkozy. A manifestação de Paris é a mais importante das 230
convocadas em todo o país contra a reforma do sistema de aposentadorias vigente desde 1983, que prevê aumentar de 60 a 62 anos, a partir de 2018,
a idade para ter direito a se aposentar. Os transportes públicos, os aeroportos e as escolas da França foram afetados pela nova greve e protestos.

PROTESTOS EM PARIS

“Se você tem
tecnologia,
mas detém
uma marca
silenciosa,
o consumidor
dificilmente
saberá.”

Murillo Constantino

Obama promete diálogo aberto com Irã
Os Estados Unidos estão abertos à diplomacia com o Irã, mas
o país precisa provar que suas ambições nucleares são pacíficas,
disse o presidente americano, Barack Obama, ao falar ontem
à Assembleia Geral da ONU. “Os Estados Unidos e a comunidade
internacional buscam a resolução de suas diferenças com o Irã. A porta
permanece aberta à diplomacia, se o Irã escolher caminhar através dela”,
declarou Obama no encontro anual dos líderes mundiais. Reuters

Jason Reed/Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 11.
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