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Nem todos conhecem a companhia Procter & Gamble pelo seu nome. Mas é impossível não se 
deparar, no dia a dia, com marcas como Duracell, Gillette, Hipoglós, Pampers, Ariel, entre 
tantas outras. Como disse a diretora de assuntos corporativos da P&G Brasil, Gabriela Onofre, 
“o que nós somos é uma corporação conhecida por criar marcas consagradas”. Essa estratégia 
começa a tomar novos rumos, e a P&G quer agora mostrar quem está por trás das marcas.  
 
Uma das ações para isso é o acordo com o COI, que fará com que o nome da empresa esteja 
diretamente ligado aos três próximos Jogos Olímpicos. E a P&G Brasil só tem a ganhar com 
isso, já que em 2016 as Olimpíadas serão realizadas no Rio de Janeiro. Não é à toa que, 
segundo Gabriela, a companhia brasileira, que hoje ocupa a 12ª posição entre todas as 
subsidiárias do mundo, quer rapidamente ficar entre as cinco maiores globalmente. 
 
Como você vê a imagem da marca Procter & Gamble no Brasil? 
 
Desconhecida. A Procter & Gamble, como marca de companhia, é muito conhecida em meios 
acadêmicos e de quem atua em alguma área ligada ao marketing e comunicação. O que nós 
somos é uma corporação conhecida por criar marcas consagradas, como o Philip Kotler (um 
dos gurus do marketing) costuma citar em suas obras. Somos uma empresa global, com 173 
anos de mercado, mas cujos consumidores não ligam marcas líderes como Gillette, Pampers e 
Duracell como sendo da P&G. Mesmo porque, globalmente, até o final de 2009, a Procter 
nunca havia sido tratada como marca. Começamos justamente aqui no Brasil, com o 
“Caminhão e o Avião do Faustão”, e a “P&G 5D Experience”, a nossa primeira loja conceito do 
mundo, no shopping Market Place, em São Paulo. Um espaço de mais de 150 metros 
quadrados, altamente tecnológico, que recebeu os consumidores de setembro a dezembro do 
ano passado. Toda construção de marca leva tempo para ser concretizada. Para isso é 
necessário uma sólida estratégia de comunicação. 
 
A Procter & Gamble fechou um acordo com o COI (Comitê Olímpico Internacional) e 
será patrocinadora dos próximos três Jogos Olímpicos (Londres/2012 e Rio/2016 e 
2020, com sede ainda indefinida). Isso irá ajudar no projeto de construção da 
marca? 
 
Sim, e esse é um dos motivos da decisão corporativa de ligar o nosso nome a esse importante 
evento esportivo. E será super-relevante para a marca aqui no Brasil, já que teremos uma 
Olimpíada aqui em 2016. Fora isso, as pessoas querem saber quem está por trás das marcas 
que consomem, o que a empresa faz, como ela age. Hoje, com as redes sociais, tudo é 
comentado. E, quanto mais você se expõe, mais tem a ganhar. Quando alguém chega ao 
consumidor e diz que Duracell, Gillette, Koleston e Pantene são produtos de uma mesma 
companhia, ele responde com um “não acredito”, mas com uma expressão positiva, pois as 
nossas marcas investem em qualidade e inovação. Só para esclarecer, nosso acordo com o 
COI começou nos Jogos Olímpicos de Inverno realizados no ano passado, em Vancouver 
(Canadá). 
 
Qual a relação da empresa no Brasil com o resto do mundo? 
 
Somos a 12ª no ranking de todas as companhias da Procter no mundo. E nosso foco é estar no 
mínimo entre as cinco, que é algo normal se você vir a posição que outras multinacionais 
ocupam no País. Temos potencial de mercado, uma classe C que cresce cada vez mais. É tudo 
questão de tempo. Temos apenas 23 anos de Brasil, e não sei quando isso irá ocorrer. Mas se 
continuarmos com essa velocidade de investimento e crescimento, isso não irá demorar muito.  
 
Por exemplo, há pouco tempo éramos o 40º anunciante do País. Passamos a figurar entre os 
25 primeiros e hoje estamos no Top 10. 
 
Mas existe um projeto de crescimento ano a ano? 



 
O que queremos sempre é crescer acima do mercado. No ano passado o PIB brasileiro cresceu 
mais de 7%, enquanto nós crescemos 20%. Este ano a estimativa é de um crescimento entre 
4% e 5%, enquanto nós pretendemos manter o ritmo e crescer cerca de três vezes mais que o 
País. Conhecemos bem as particularidades do mercado e temos marcas líderes e consagradas 
para nos alavancar. 
 
Qual é a particularidade do mercado brasileiro? 
 
A consumidora brasileira é muito exigente, o que é ótimo para quem tem produtos de alta 
qualidade. Do ponto de vista da limpeza, ela quer a casa cheirosa, o cabelo igual da Gisele 
Bündchen e a roupa sempre branquinha. E, como afirmei anteriormente, com as classes mais 
baixas tendo um maior poder aquisitivo, as pessoas querem pagar um pouco a mais por um 
produto de performance maior. E nós estamos do lado dessa classe também, a partir do 
momento em que nossa marca está no “Domingão do Faustão”, que é visto pela família.  
 
Apoiamos o Carnaval, a seleção brasileira de futebol, com a Gillette, e vamos nos ligar ainda 
mais em esportes com outras marcas. 
 
Quanto vocês investem em comunicação no mercado brasileiro? 
 
Não divulgamos nossa verba. 
 
Por quê? 
 
Motivos de concorrência. Mas existe o número do Ibope Monitor, que analisa apenas compra 
de mídia. E por esse ranking a P&G investiu R$ 700 milhões em 2010. 
 
Quem são as agências da companhia no País? 
 
Leo Burnett Tailor Made (Always, Naturella, Duracell e Koleston), Publicis Brasil (Oral-B, Vick e 
o que a empresa chama de SIM – Sistema Integrado de Mídia, uma área de inteligência de 
mídia), Grey Brasil (Hipoglós e Pantene), AlmapBBDO (Gilette), F/Nazca S&S (Pampers, Ariel, 
Head & Shoulders e Olay) e Wieden + Kennedy Brasil (projeto Olimpíadas). Em marketing 
digital a nossa conta toda está com a Africa. Já em BTL temos a New Style, Mix Brand 
Experience e Ponto de Criação. Na área de design, a Ana Couto Branding & Design, Indio da 
Costa e Tátil. Por fim, a Ketchum Estratégia, que faz nosso trabalho de relação públicas. 
 
As agências de publicidade foram selecionadas por alinhamento? 
 
Sim. 
 
Mas as ações da Procter em publicidade são feitas aqui, regionalmente ou 
globalmente? 
 
Trabalhamos em parceria regional e global. O entendimento dos brasileiros sobre suas regiões 
e os hábitos do consumo de mídia, a gente trabalha com o grupo global ou regional, pensando 
o que fazer com as marcas. O regional cuida sempre do produto e, eventualmente da parte de 
propaganda. Esse grupo de marketing fica no Panamá e, pelo motivo dessa diversidade do 
Brasil, pode até criar duas ações distintas – uma para nós, e outra para o resto da América 
Latina. Por exemplo, no caso de Pampers, o briefing sai direto desse grupo do Panamá para a 
Saatchi & Saatchi, globalmente, e para a Del Campo Nazca S&S (Argentina), regionalmente.  
 
As agências de publicidade que cuidam de nossas marcas no Brasil não criam o filme de 30 
segundos que vai para a TV, mas sim todo o resto da comunicação – mídia impressa, ações de 
ativação de marca, trabalhos diferenciados para chegar aos pontos de contato. O filme de 30 
segundos é só a ideia inicial, e serve de briefing para outras ações que são realizadas pelas 
nossas agências no País. 
 



Quais as principais ações de marketing da Procter & Gamble previstas para 2011? 
 
Começamos com tudo no último Carnaval. E aqui cito um exemplo de quando eu digo como as 
agências de publicidade brasileiras trabalham nossas marcas fora do filme de 30 segundos. A 
Grey Brasil aproveitou o samba-enredo da Vila Isabel, que falava sobre cabelos, e a Pantene 
patrocinou a escola carioca. Esse patrocínio se estendeu para Caras e Rede Globo, e 
trouxemos inclusive a Gisele Bündchen, que é garota-propaganda da marca, para desfilar. 
Também tivemos promoção com os consumidores e programa de relacionamento com os 
clientes. Na Bahia, a Duracell patrocinou o trio da Daniela Mercury e a Oral-B, o camarote da 
cantora, que também foi estendido para a revista Caras. E a Gillette patrocinou o Camarote 
Expresso 2222 (da Flora Gil, mulher de Gilberto Gil) e o trio do Chiclete com Banana, banda do 
Bell Marques. O cantor ainda proporcionou para nós a ação mais comentada do Carnaval de 
2011 para a Gillette, criada pela New Style, na qual tirou a barba que cultivava há mais de 30 
anos, e que, assim como a bandana, era sua marca registrada. 
 
Foram mesmo R$ 2 milhões o valor pago ao cantor, como saiu na mídia? 
 
Não. Realmente muita gente divulgou isso, mas esse valor foi o patrocínio ao trio Chiclete com 
Banana. O ato dele ter tirado a barba foi mais uma ação dentro desse investimento. 
 
Dentre as marcas da P&G no Brasil, há alguma que pode ser considerada o carro 
chefe? 
 
A companhia, globalmente, cresce muito em beleza feminina e masculina. Lançamos Head & 
Shoulders, aqui para o Brasil trouxemos Olay, estamos investindo muito em Koleston. Mas 
claro que marcas como Gillette, que no País tem 82% do mercado, merecem sempre muita 
atenção. 
 
Vocês são líderes globais com 23 marcas. E no Brasil? 
 
Aqui somos líderes em 14 segmentos. 
 
E por que essa intenção de sair da área de alimentos e vender a Pringles, outra 
marca que é líder global, para a Diamond Foods? 
 
Há um tempo a companhia tinha grandes marcas de alimentos. Mas quando resolvemos que 
nosso foco global seria nas áreas de higiene e beleza, fomos nos desfazendo dessa marca, e 
sobrou apenas a Pringles. E não faz sentido você ter apenas uma marca em um segmento 
grande, pois o custo é muito alto. É preciso ter um grupo de engenharia, de pesquisa e 
desenvolvimento diferente do que temos para outros segmentos. E isso para cuidar de uma 
marca só. Até demoramos para vender a Pringles. Foi o tempo certo de achar um bom 
comprador, pois quando você se desfaz de uma marca consagrada, quer que ela continue bem 
mesmo estando em outra companhia. 
 
A empresa investe muito em sustentabilidade e responsabilidade social. Quais as 
principais ações da P&G nessas áreas? 
 
Posso citar algumas, pois temos muita coisa. Por exemplo, na parte social temos uma parceria 
global com a Unicef, por meio de Pampers, na qual no mês de maio temos a semana do bebê, 
cujo foco é ensinar a importância da primeira infância. Com a Duracell fazemos todos os anos 
o “Natal 8x mais feliz”, para a Pastoral da Criança. Apoiamos o teste do pezinho feito pela 
Apae, já que eles possuem laboratórios para identificar doenças genéticas. Lançamos um 
produto chamado PUR, um pozinho destinado às cidades onde não existe água potável. Um 
saquinho de quatro gramas é capaz de transformar, em 20 minutos, 10 litros de água 
contaminada em 10 litros de água potável. 
 
Por meio das ONGs, desde 2004, mais de 1 bilhão de litros de água já foram distribuídos em 
países da África (que tem um índice de HIV muito alto, com muitas mortes por diarreia, 
devido, principalmente, à falta de água potável), em nações que sofreram catástrofes naturais 



(Chile, Haiti, Paquistão, Japão) e outros. Agora temos um target global de 5 bilhões de litros 
até 2012. Queremos distribuir o produto no Brasil que, segundo a Unicef, possui um índice de 
10% da população que não tem água potável, em locais como a Amazônia e o Nordeste. 
Estamos conversando com a Fundação Amazônia Sustentável. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 2 maio. 2011, p. 17 
 


