
P&G Experience, inciativa da 
Procter & Gamble, realizada 
em São Paulo, em setembro, 
mostrou de que forma a com

panhia entende e conhece, na prática, os 
hábitos, necessidades e sonhos do consumi
dor brasileiro. O evento foi também a porta 
de entrada para diversos lançamentos ino
vadores e inéditos das marcas da empresa 
no País. Entrevistamos Juliana Morett i , 
gerente de coloração e cuidados com a pele 
da P&G Brasil, responsável por alavancar a 
participação das marcas Wella, Koleston e 
Olay no País. A executiva atuou na entrada 
da P&G Brasil no segmento de cuidados com 
a pele com os produtos da marca Olay e mais 
recentemente no lançamento das linhas de 
coloração Koleston Espuma e Pró-Vital. 

Quais são os desafios para uma 
companhia global como a P&G 
conquistara consumidora brasileira? 
A P&G foca em três pilares: em 1º, enten
der os diferentes perfis de consumidoras; 
em 2 o, estudar as necessidades do merca
do de beleza, por exemplo, conhecendo as 
diferentes formas de compra. No caso da 
categoria de Skin Care, a maior parte das 
vendas está concentrada no door to door, 
ou seja, é um desafio para a marca Olay, 
da P&G, fazer com que as consumidoras 
passem a consumir este tipo de produto no 
varejo. Em 3 o, aproximar a marca da con
sumidora brasileira, adaptando suas fór
mulas, comunicação e oferecendo produtos 
destinados às necessidades locais, a f im de 
conquistar a sua lealdade. 

Quais são as maiores diferenças entre 
as consumidoras de produtos de beleza 
nas regiões brasileiras, principalmente 
Sudeste e Nordeste? 
Há muitas diferenças nas necessidades 
das consumidoras de cada região, assim 
como diferentes formas de entendimento 
da comunicação. Por exemplo, a pele das 
consumidoras do Nordeste é bem diferen
te das consumidoras do Sudeste por conta 
do clima quente, a forma de compra, etc. 
Dessa forma, as consumidoras nordestinas 
consomem muito mais loção e as consumi-

doras do Sudeste usam bem mais cremes 
(concentrado). Além disso, é preciso explo
rar temas locais no Nordeste, relevantes 
para a região, trabalhando fortemente as 
ações que gerem experimentação e fidelida
de, uma que vez que são pessoas que costu
mam consumir muitos itens locais. 

De que maneira o P&G Experience 
ajuda a decifrar essa consumidora? 
O P&G Experience tem como objetivo mos
t rar como a companhia atende o mercado 
brasileiro apresentando as inovações e de
monstrando como entendemos e estudamos 
o consumidor e o shoper. A estrutura do 
evento é elaborada para que as pessoas 
presentes passem por uma 'experiência de 
marca', entendam e vivenciem o universo 
P&G. É justamente neste evento que a 
P&G mostra seu trabalho e relacionamento 
com os consumidores. 

Quais são os desafios de se introduzir 
marcas novas em mercados tão disputados? 
O mercado de Skin Care é muito disputado 
e de grande importância no Brasil , por isso 
a marca Olay é um bom exemplo, já que 
chegou ao Brasi l em dezembro de 2010. 
Um dos grandes desafios para a marca é 
ingressar em um mercado de compra dife
renciada e desenvolver uma comunicação 
dirigida a todas as consumidoras, já que 
grande parte das vendas de Skin Care é 
realizada no porta a porta. Acima de tudo, 
precisa ser relevante para a consumidora, 
a fim de chamar sua atenção para um uni 
verso de compra na farmácia no qual ela 
não está tão habituada a comprar. A Olay 
é uma marca global com mais de 50 anos 
de história, que conta com uma vasta gama 
de produtos para atender às necessidades 
específicas de cada mulher. No Brasi l , a 
marca conta com 2,0% de market share (va
lor) no mercado de cuidados faciais (Fonte: 
Nielsen - T.Brasil - Maio /Junho de 2011). 

De que maneira a inovação está presente 
no dia a dia da empresa? 
Inovação é um dos pilares de desenvolvi
mento da P&G. A empresa sempre esteve 
focada, por meio de inovações de produtos 

e estratégias de negócios, em conquistar 
mais consumidores em todos os merca
dos em que atua. Estudar o consumidor 
e seus hábitos de compra é parte da es
tratégia de cada marca. 

Como está estruturada a parte produtiva 
da P&G no Brasil em produtos de beleza? 
A planta do Rio de Janeiro atende toda a 
l i n h a de cuidados com os cabelos. Lá são 
produzidos produtos das marcas Pante-
ne, H & S , Soft Color, Wel laton e Koles
ton. Todos os produtos da l inha Olay são 
importados. 

Qual a importância da embalagem como 
estratégia para a marca dos produtos P&G? 
A embalagem é fundamenta l . Fazemos 
vários testes de desenvolvimento de em
balagens para verificar se a comunicação 
é efetiva, se ela explica claramente os 
benefícios dos produtos e pr incipalmen
te, se o consumidor entendeu o que a 
marca quer t r a n s m i t i r na embalagem do 
produto. Por exemplo, a P & G faz uso da 
tecnologia Eye Tracker, uma ferramen
ta que estava disponível no último P&G 
Experience, que permite saber para onde 
os usuários/consumidores estão olhando 
quando entram em um ponto de venda. 
Nossas embalagens seguem padrões glo
bais, mas realizamos adaptações locais. 
www.pg.com/pt_BR 
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http://www.pg.com/pt_BR
Text Box
Fonte: Embanews, São Paulo, ano 22, n. 260, p. 58, nov. 2011. 




