
o início de 2005, quando a Procter & 
Gamble adquiriu a Gillette por cerca de 
US$ 57 bi lhões, a meta do grupo era 
usar o negócio para liderar o mercado 

mundial de aparelhos de barbear, desodorantes, 
xampus e pastas de dente. Logo no primeiro ano, 
o lucro l íquido chegou a US$ 1,89 b i lhão, valor 
36% superior ao registrado no ano anterior. Com o 
tempo, po rém, o incremento financeiro deixou de 
ser o único benef íc io do negóc io . A empresa nova
ta, dona de 23 marcas globais, t a m b é m passou a 
ser a principal plataforma para a P&G no esporte. 

A escolha tem como justificativa o públ ico 
consumidor dos produtos no mundo. Dentre as 
marcas que c o m p õ e m a P&G, muitas es tão rela
cionadas às mulheres. A Gillette, com itens para 
barbear, tem l igação expl íc i ta com homens. 

"Apostamos nos principais esportes direcio
nados ao públ ico masculino, nosso públ ico-a lvo, 
como futebol, golfe e tênis" , explica Poliana Sou
sa, gerente de marketing da marca no Brasil. 

No futebol, a Gillette patrocinou a Copa do 
Mundo até 2006. Só depois do té rmino desse 
acordo, contudo, é que a marca adotou plano mais 
agressivo para a modalidade no Brasil. A empre
sa fechou com a se leção brasileira em 2010, com 



foco no Mundial da Áfr ica do Sul. Depois, renovou o contrato e ampliou o vínculo às 
se leções sub-17, sub-20, sub-23 e feminina. Os aportes foram sugeridos pela Koch 
Tavares, agênc ia de marketing esportivo que assessora a P&G no país. 

A aposta mais clara da Gillette no futebol brasileiro contrasta com o planejamento 
global da marca. Em 2010, a marca foi uma das patrocinadoras dos Jogos Ol ímpicos 
de inverno, em Vancouver. Meses depois, a P&G anunciou acordo com o Comi tê O l ím
pico Internacional (COI) t a m b é m para a ed ição de verão . O vínculo com a entidade 
abarca todas as compet i ções oficiais até 2020 e inclui 22 marcas, com destaque para 
a Gillette. As novidades mudarão a forma de apoiar o esporte, pelo menos no Brasil. 

"Pensamos em investir em esportes como golfe, tênis, atletismo e natação por
que queremos formar atletas com futuro para medalhas", sugere a gerente de marke
ting, em referência ao caminho a ser tomado pela companhia. Nesse sentido, o golfe 
ganha força por integrar o programa dos Jogos Ol ímpicos de 2016, que acontecerão 
no Rio de Janeiro. O esporte, muito mais segmentado e direcionado a um públ ico com 
maior poder aquisitivo, já es tá no o rçamento de marketing esportivo da marca. 

A companhia de tém os naming rights de um torneio organizado pela Confedera
ção Brasileira de Golfe (CBG), a Gillette Golf Cup, desde 2008. No tênis , iniciou em 
2010 um patrocín io ao Aberto do Brasil, maior compet ição local. E, em setembro, fe
chou t a m b é m com a equipe brasileira que disputa a Copa Davis e com Thomaz Belluc-
ci, número 1 do país. A empresa não divulga quanto investe em cada modalidade. 

As propostas da Gillette passam por diferentes focos: a companhia investe em 
eventos de esportes de nicho, patrocina a se leção brasileira de futebol, possui uma 
sér ie de investimentos no tênis e ainda precisa fazer assoc iação aos Jogos Ol ímpicos. 
Um leque que exige propostas distintas para uma at ivação eficiente. 

Para traduzir a missão da d i reção da empresa no Brasil em números , pesquisa 
divulgada no fim de agosto de 2010 apontou que apenas 1% do públ ico no país indicou 



a Gillette como patrocinadora da se leção brasileira. O estudo foi feito pelo Grupo GfK 
e se baseou em mil entrevistas feitas em 12 regiões metropolitanas com homens e 
mulheres de mais de 18 anos, d is t r ibuídos entre as classes A, B, C e D. O mesmo 
levantamento revelou que 37% dos brasileiros não lembram das marcas da Copa, 
sinal do potencial a ser explorado por quem está ligado de alguma forma ao evento. 

A principal aliada da Gillette para isso é a Koch Tavares. O papel da agênc ia no 
planejamento da marca para o Brasil es tá na busca por modalidades e atletas que me
reçam investimentos por parte da companhia. Após essa etapa, a função da agênc ia 
é pensar maneiras de ativar os patrocín ios fechados. 

"Temos de encontrar as oportunidades certas e associar objetivos da marca aos 
que o esporte oferece", explica Fabricia Navarro, diretora de atendimento da agênc ia . 

Para a at ivação, a empresa usa eventos própr ios ou de terceiros, caso de uma 
entrevista coletiva realizada com Mano Menezes e jogadores do passado e do presen
te da se leção brasileira. Os participantes foram contratados apenas para o evento, que 
contou com uma sér ie de atividades para reforçar a ideia de t rans ição de gerações . 
Nele, a repet ição de uma fó rmula que deu certo no passado, com os atletas fazendo a 
barba durante a coletiva e sendo fotografados ao testar o produto. 

Durante uma entrevista coletiva que antecedeu partida da equipe brasileira na 
Copa Davis, a empresa repetiu a ideia e uniu nomes de peso da histór ia do tênis a 
Thomaz Bellucci e Ricardo Mello, atletas da geração atual. "Não basta patrocinar", 
argumenta Fabricia. "Tem que inserir o torneio na mídia e fazer com que a marca tenha 
fácil ident i f icação por meio do esporte". 

A t rad ição da Gillette na área, conclui a diretora, torna a tarefa menos complica
da. Nos próx imos anos, o projeto de at ivação de patrocín ios da Gillette no Brasil deve 
dar ênfase à l igação da marca com os Jogos Ol ímpicos. Para 2012, a marca cogita 
até a cr iação de um time de atletas patrocinados no país sul-americano. Investir no 
esporte é, historicamente, uma estratégia que faz parte do dia a dia da empresa. 

Mas a história t ambém mostra que os focos - e as maneiras de comunicar isso -
têm sido muito diferentes (leia mais na próx ima página) . 
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