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R$
734,5 mi
foi a verba da P&G
em propaganda
em 2010

Constelação.
Seleção, Fernanda
Torres e Gisele: armas
para vender mais

Para cada produto, uma celebridade
Para bancar time de estrelas em campanhas, Procter&Gamble aumenta investimentos e entra na lista dos dez maiores anunciantes do País
Marili Ribeiro

Um batalhão de estrelas foi convocado nos últimos quatro anos
para acelerar o crescimento da
Procter & Gamble no Brasil. Capitaneado por Gisele Bündchen
à frente da linha de cabelos Pantene, o time contou com o jogador Kaká até o ano passado(agora substituído por Ganso) e com
a Seleção Brasileira de Futebol
para os artigos de barba Gillette.
EaindacomasFernandas–Montenegro e Torres – para ajudar a
vender o sabão líquido Ariel.
A aposta para dar maior visibilidade às suas marcas fez a companhia pôr a mão no bolso. Somente no ano passado, aumentou em 152% os investimentos
em propaganda em relação a
2009. A P&G foi, entre os 30
maiores anunciantes do País, a
que mais aumentou exposição

em mídia em 2010 pelos dados
do Ibope Monitor, com R$ 734,5
milhões aplicados. Pulou do 23º
lugar para a 9ª posição.
Destaque. Impulsionada pelo

ganhodemercadodamarcaPantene, que saiu de praticamente
zero há três anos para atingir 8%
departicipação no ano passado –
encostando na vice-líder, a
L’Óreal, que só perde para a linha Seda, da Unilever –, a filial
brasileiravoltouachamaraatenção da matriz. Já tinha experimentado esse privilégio na década de 90 com o sucesso de vendas das fraldas Pampers. E só
agora volta à posição de destaque. A expectativa é que o País
fique entre os cinco maiores em
faturamento do grupo. Hoje está
entre os 15.
Com o sucesso de Pantene,
muito dele atribuído à garota-

propaganda Gisele, a empresa
decidiu investir na marca de sabão Ariel. Mas não na categoria
pó–emquenuncachegouadecolar diante doOmo, da Unilever–,
e sim na variação líquida, já bem
sucedida na Argentina e Chile.
Deu certo.
“Estreamos há três anos e hoje estamos puxando a categoria,
com ritmo de crescimento de
30%aoano,oqueobrigouosconcorrentes a lançarem suas versões”, festeja Gabriela Onofre,
diretora de assuntos corporativos da P&G. A Unilever, que em
2004 havia retirado das gôndolas o Omo líquido por falta de
aceitação,retornoucomoproduto há pouco mais de um ano.
Para fechar a trinca de marcas
que vem impulsionando a verba
de marketing da P&G no Brasil
está a Gillette, líder global na categoria. Lá fora, tem entre seus

CRONOLOGIA

Apostas da P&G
em marketing

2008
Lança Ariel líquido
Empresa aposta em mercado
praticamente inexistente

2007
Contrata Gisele Bündchen
A marca Pantene era desconhecida e teve a fórmula alterada para agradar a consumidora brasileira

garotos-propaganda os campeõesRoger Federer, tenista, Tiger Woods, golfista e Thierry
Henry, jogador de futebol.
“NoPaísdofutebol, nãopoderíamos ter um francês para expressar os atributos esportivos
da marca”, diz Gabriela. Foi assim que Kaká foi contratado pa-

2009
Gillette vai de Seleção
Fecha contrato de patrocínio
até a Copa do Mundo de 2014,
que será no Brasil

ting tiveram nos últimos anos,
mas insiste que não foi uma virada, já que a companhia sempre
manteve presença na mídia.
“Quando o negócio é saudável e
ganha escala, pode-se investir
mais. E não foi só em marketing,
até porque temos bem menos
verba que os concorrentes. Para
crescer,fizemos mudanças organizacionais e aumentamos nossa presença no varejo”, diz ela.

ra representar a marca no País,
agora trocado por Ganso. Mas,
para a diretora, a melhor tacada
foi associar a Gillette à Seleção
Brasileira. A marca será patrocinadora até 2014, quando acontece a Copa do Mundo no Brasil.
Gabriela reconhece o impulso
que os investimentos em marke-

Lançamentos. Outro ponto
que ela ressalta é que os bons resultados de venda deram à filial
o poder de trazer marcas que
não comercializava aqui. Caso,
por exemplo, das linhas de belezaOlay, dexampu Head&Shoulders e de absorventes Naturella.
A concorrência acusou o golpe.
Consultados, alguns reconheceramque aP&G estámais ativado
que eles gostariam.

enquanto estão enroscados, ele
vaiempurrandoaesposaparapegar o controle remoto e ligar a
televisão. É divertido. O fundo
musical é o clássico “O Portão”,
dorepertório de RobertoCarlos.
“Nesse filme ela age como
qualquer mulher esperando o
marido. É a Amélia dos sonhos
masculinos”, brinca John, autor
doroteiroproduzidopelaO2Filmes. “Mas as mulheres também
vão se sentir vingadas ao ver a
mulher mais cobiçada do mundo numa situação tão familiar.”
A campanha terá desdobramentos com filmes de 30 segun-

dos em linguagem de sitcom,
com pequenas histórias sobre a
rotina vivida pelo casal. “O efeito Gisele tem sido fundamental
para a construção da imagem de
qualidade que a marca quer passar”, diz Marcelo Miranda, diretor de marketing da Sky. Atualmente, a empresa detém 26% de
participação de mercado.
Um viral com 16 segundos em
que Gisele aparece lavando o
chãoenquanto cantarola amúsica de Roberto Carlos foi postado
no YouTube. Até sexta-feira,
mais de 260 mil acessos foram
registrados. / M.R.

Making of

Gisele vira
dona de casa
para a Sky
Pode ser que Ricardo John, diretor de criação da agência de propagandaGiovanni+DraftFCB,tenha realizado o sonho de todo o
homem,comoeleimaginaterfeito ao pôr a top model Gisele
Bündchen no papel de “Amélia,
a mulher de verdade” da canção.
Mas o que ele quer mesmo com o

novo comercial da Sky, que estreia hoje à noite, é chamar atenção para a operadora de televisão por assinatura Sky, que paga
a conta para ter a bela e cara supermodelo em sua campanha.
“A Gisele fez uns 15 filmes para a Sky. Aos poucos, estamos
desconstruindo a imagem de celebridade inatingível que ela
tem, por ter chegado aonde chegou, e fazendo a top assumir um
lado atriz, que éuma possibilidadeconcreta para a carreira dela”,
diz John. A modelo brasileira já
fez uma pontinha na produção
americana “Táxi”.

REPRODUÇÃO

Em casa. A bela veste avental, mas não abre mão do make up
Gisele é garota-propaganda
da Sky desde 2008. No atual comercial – que terá estreia com
um minuto de duração –, ela surge de vestido de chita e avental,
sugerindo que estava envolvida

com tarefas domésticas. Magérrima, ela solta os cabelos e corre
para os braços do amado (interpretado pelo ator Augusto Madeira) após ouvir o barulho do
portão. Há um terno abraço e,

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 fev. 2011, Negócios, p. N6.
PAULO PINTO/AE

Os feirantes que
faturam meio bilhão
Como Raimundo e Carlos
Roberto transformaram
uma banca de frutas em
Minas em uma rede de
hortifrúti com 31 lojas
Naiana Oscar

Raimundo e Carlos Roberto são
dois mineiros típicos: pagam para não gastar o sotaque carregado falando deles mesmos. Até
duas semanas atrás nunca haviam sido entrevistados por um
jornalista. Envergonhados e
bem ao estilo de Minas, passaram a conversa enchendo a mesa
de pães de queijo, bolos caseiros,
sorvete, sucos de fruta e todo o
tipo de quitute. Entre uma resposta e outra, um espaçado gole
de café. Não sabiam contar como transformaram uma pequena banca de frutas numa rede
com 31 lojas e faturamento anual
que já beira os R$ 500 milhões, o
Oba Hortifrúti.
Amigos, com o mesmo sobrenome Alves, os dois preferem falar defrutas, verdurase legumes.

Não é de estranhar. Trabalham
com isso desde que eram meninos em Belo Horizonte. Aos 15
anos, Carlos Roberto viajava de
ônibus até São Paulo para fazer
compras no Ceasa. Raimundo
era ajudante numa quitanda do
mercado municipal. Estavam no
mesmo ramo sem se conhecer.
O mais tímido deles foi o mais
ousado. Assim que conseguiu
juntar dinheiro, Carlos Roberto
montou um negócio que no fim
da década de 70 parecia promissor. Numa época de inflação alta,venderfrutas,verduraselegumes a um preço único era sucesso garantido entre consumidores.Raimundochegoucomofuncionário e logo virou sócio do sacolão. O modelo, criado em Minas, foi copiado no País inteiro,
mas só vingou até o Plano Real.
Com a estabilidade econômica, as lojas começaram a quebrar
emsériee, para não desaparecer,
osdois tiveramde mudar aestratégia. “Para trabalhar com preços diferentes tivemos de investir na qualidade dos produtos”,
conta Raimundo. “Muito caminhão de banana teve de dar meia

Modelo. O Oba não é o único a

● Modelo

ALBERTO
SERRENTINO
SÓCIO-SÊNIOR DA GS&MD

“A estratégia das redes de
hortifrúti é levar a experiência
da feira livre para um ambiente
controlado, com estacionamento,
ar condicionado. Essa é uma
fórmula inovadora, de origem
brasileira, que está dando certo e
sendo copiada por outros
empreendedores no País”

volta porque não estava no nível
que queríamos comprar.” Hoje
são 300 fornecedores no Brasil e
no exterior.
A seleçãodos produtos éo carro-chefe do negócio. O Oba quer
ser uma feira livre “vip”, sem refugo, com estacionamento e ar
condicionado. As unidades mais
completas são equipadas com
restaurante, padaria e prateleiras que vendem de água sanitária a comida para cachorro – são
maisde12 militensna rede.Lembra um supermercado. “Mas isso não somos nem queremos

veis. “Além de serem os produtos com melhor margem, é o que
diferencia um varejista do outro”, diz Alberto Serrentino, sócio-sênior da consultoria Gouvêa de Souza.

Expansão. Carlos e Raimundo devem abrir sete novas lojas
ser”, diz Carlos Roberto, como
se respondesse a um xingamento. Eles já foram convidados a integrar a associação do setor mas
se recusaram. “Nosso negócio é

hortifrúti”, intervém Raimundo
tentando encerrar o assunto.
Eles trabalham na verdade
com o segmento mais nobre de
um supermercado: os perecí-

adotar esse modelo. Já existem
dezenas de redes regionais com
a mesma proposta. A Hortifruti,
com operação no Espírito Santo
e no Rio de Janeiro, é a mais profissionalizada delas. No ano passado, recebeu uma injeção de R$
160 milhões de um fundo administrado pela BR Investimentos,
do economista Paulo Guedes.
No Oba, com unidades em São
Paulo, Minas e Distrito Federal,
é tudo muito familiar. Os parentes dos dois sócios estão por toda parte: no caixa, no estoque, na
reposição, na gerência. A expansão é feita apenas com recurso
próprio. Sete novas lojas devem
ser inauguradas nos próximos
dois anos, nos mesmos estados
onde atua. Uma delas será integrada a um complexo comercial
no bairro da Mooca, zona leste
de São Paulo.
Como a Hortifruti, do Rio, as
lojas Oba também têm chamado
a atenção de investidores. Os
amigosjá receberampropostas e
dizem que atualmente estão na
mira de um interessado. Querem vender? A resposta foi um
demorado gole de café com pão
de queijo.

