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Quando o egípcio Tarek Fara-
hat assumiu a presidência da
Procter & Gamble Brasil em
2006, um dado de mercado o
assustou. A marca de xampus e
condicionadores Pantene, um
dos carros-chefe da gigante
global de consumo Procter &
Gamble, muito forte nos Esta-
dos Unidos e em outros merca-
dos ao redor do mundo, era um
verdadeiro fracasso no Brasil.
Ela não chegava a representar
nem um traço nas vendas de
produtos para cabelos no país.
Quatro anos depois, a Pantene
ganhou volume e hoje respon-
de por 8% do mercado nacio-
nal de produtos para cabelos
em faturamento, segundo le-
vantamento da Nielsen de se-
tembro e outubro de 2010. No
Rio de Janeiro, a marca é líder
em xampus e condicionadores,
com 12% de mercado, segundo
Thiago Icassati, diretor de pro-
dutos da P&G.

O Brasil é o maior consumi-
dor mundial de condicionado-
res e o segundo maior compra-
dor de produtos gerais para ca-
belos - o primeiro é os Estados
Unidos. A P&G calcula que en-
tre xampu, condicionador,
máscara e creme de tratamento,
os brasileiros gastam por volta
de US$ 3,5 bilhões por ano (cer-
ca de R$ 6 bilhões).

Embora este mercado cresça
abaixo do PIB — aproximada-
mente 5% ao ano —, as brasilei-
ras estão adquirindo, cada vez
mais, produtos de maior valor
agregado, o que também signi-
fica mais caros. Isso explica a
razão para a Pantene, marca de
produtos capilares representada
pela modelo Gisele Bündchen,
apresentar crescimento anual
de 50% a 60% desde 2007.

Por trás da mudança no há-
bito de compra da brasileira,
que passou a fazer alisamento e
chapinha e a demandar mais

itens para cuidar das madeixas,
a P&G também reformulou sua
linha de produtos e passou a in-
vestir em comunicação mais
agressivamente desde 2007.

Liderança
O ano de 2011 será de muito
trabalho e investimentos para a
marca. A meta é conquistar a
liderança do mercado brasilei-
ro de produtos para cabelos,
missão que poderá ser alcança-
da até 2012. “Se continuarmos
registrando o mesmo cresci-
mento agressivo que atingimos
nos últimos três anos, em dois
anos seremos a marca mais
vendida do país”, acredita Ga-
briela Onofre, diretora de as-
suntos corporativos da P&G.

Hoje, a líder deste segmento
é a Seda, da Unilever, seguida
por Elsève, da L´Oréal. Pante-
ne ocupa o terceiro lugar. “Es-
tamos próximos de L´Oréal”,
garante Icassati.

Ultrapassar a gigante france-
sa e também a anglo-holandesa
Unilever é a ordem de Farahat,
que planeja ver a operação bra-
sileira líder do mercado interno
e também posicioná-la como a
mais importante do mundo para
a Pantene. Hoje, os maiores
consumidores da marca são os
Estados Unidos e o Japão. O
Brasil, estima a subsidiária, en-
contra-se em quinto lugar.

Carnaval 2011
No próximo ano, a P&G con-
duzirá o maior investimento
em marketing da sua história
no Brasil. A companhia vai
patrocinar, pela primeira vez,
o Carnaval da Globo e também
uma escola de samba — a es-
colhida foi a Unidos de Vila
Isabel, do Rio de Janeiro, cujo
samba-enredo será “Mitos e
histórias entrelaçadas pelos
fios de cabelo”.

A P&G quer colocar Gisele
Bündchen para desfilar na ave-
nida, mas a modelo ainda não
confirmou sua presença. ■

Divulgação

Gabriela Onofre, diretora de assuntos
corporativos da Procter & Gamble:
patrocínio da escola de samba
Unidos da Vila Isabel no Rio

“Se continuarmos
crescendo nos
mesmos níveis
dos últimos
três anos — por
volta de 50% a 60%
por ano —, em dois
anos atingiremos
a liderança do
mercado brasileiro
de produtos
para cabelos

Gabriela Onofre,
diretora de assuntos
corporativos da P&G

FIOS DE OURO

Pantene desfila
no Carnaval para
lavar mais cabelos
Marca da P&G planeja saltar de terceira para primeira colocada
em um mercado que movimenta R$ 6 bilhões por ano no Brasil

R$ 6 bi
é quanto o Brasil gasta por
ano para cuidar dos cabelos.
Este valor inclui de xampu
e condicionador a creme de
pentear e máscaras para os fios.

PARTICIPAÇÃO

8%
é o percentual atingido pela
marca Pantene no mercado
brasileiro de produtos para
cabelos, segundo os dados
Nielsen de setembro/outubro.

RIO DE JANEIRO

12%
é a participação da marca
Pantene no mercado carioca,
o primeiro a ser trabalhado
pela empresa. Segundo
a P&G, ela é a líder no estado.

GAMES

Sony vende mais de 60 milhões
de unidades do Gran Turismo
A Sony anuncia que as vendas do jogo Gran Turismo 5, exclusivo para
PlayStation 3, já ultrapassaram a marca de 60 milhões de unidades
mundialmente. A série foi criada em 1997 e conta com mais de mil carros
das maiores fabricantes do mundo, além de suporte à tecnologia 3D,
danos ao veículo em tempo real, efeitos climáticos dinâmicos, corrida
de kart e a comunidade onde os jogadores podem interagir on-line.
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