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A escola Procter & Gamble 
Empresa completa 175 anos como principal formadora de profissionais  
de marketing para o mercado — beneficiando até os concorrentes

Por Jack Neff, do advertising age

Embora a influência da P&G na 
área de marketing possa não ter sido 
sentida durante o primeiro século 
da empresa, certamente tem sido 
marcante desde o início dos anos 
1930, uma década terrível para a 
economia global mas um período 
fértil à P&G e o marketing.

Em 13 de maio de 1931,  o executivo 
da P&G Neil McElroy lançou o famoso 
memorando delineando o sistema 
de gestão de marca. O argumento foi 
usado para pleitear um budget maior 
e a contratação de mais “profissionais 

das marcas” e “assistentes de 
profissionais das marcas” para o 
departamento de promoção, com a 
finalidade de avaliar meticulosamente 
mercados locais fracos e fortes, para, 
então, desenvolver planos com foco 
em aspectos deficientes do negócio e 
assegurar que “a quantidade de dinheiro 
solicitada produza bons resultados a 
um custo razoável por case”.

Esse memorando ajudaria a gerar um 
exército de gerentes analíticos de marca, 
numa estrutura que se tornaria modelo e 
uma fonte de talentos ao mercado.

marcas, na metade dos anos 1990.
Foi esta tradição em guiar 

o caminho que instigou o ex-
diretor e CEO Ed Artzt a realizar 
discurso em 1994, durante 
evento da Associação Americana 
de Agências de Publicidade, 
alertando sobre o potencial da 
publicidade “interativa” a fim de 
mudar paradigmas. Os primeiros 
esforços da P&G na área provam 
que a companhia desenvolveu-se 
acreditando que a web se tornaria 
um meio adequado à publicidade. 

Empresa abriu caminhos no rádio, na TV e no digital

Para ilustrar o longo alcance da influên
cia de P&G, o vicepresidente de de

senvolvimento de negócios globais da 
Procter & Gamble Co., Jeff Weedman, 
gosta de falar sobre como era trabalhar 
na Duncan Hines durante os anos 1970. 

Naqueles dias, ele se sentava ao lado 
do futuro CEO da General Electric, Je
ffrey Immelt, e próximo a Brian Swette, 
que se tornaria o número dois para ou
tro exaluno da P&G, Meg Whitman, no 
eBay. Depois, Weedman se mudou pa
ra Crisco, empresa na qual se reporta
va a Scott Cook, que deixou o posto para 
fundar a Intuit e foi substituído por Steve 
Ballmer, que mais tarde se tornou o CEO 
da Microsoft.

Quão onipresentes são os profissionais 
de marketing treinados pela P&G? “Eles 
estão por toda parte”, diz o exCMO glo
bal da P&G, Jim Stengel.

Cada vez mais, os “proctoids”, como 
já foram chamados os profissionais da 
empresa, estão liderando a concorrên
cia contra a P&G. Os CEOs de seis prin
cipais rivais da empresa começaram as 
carreiras na Procter — e, em certos ca
sos, passaram a maior parte de suas vi
das profissionais ali. E, infelizmente para 
a P&G, alguns dos mais bemsucedidos 
dentre seus rebentos seguem trabalhan
do na mesma indústria, incluindo aqui o 
CEO da Estée Lauder, Fabrizio Freda, e o 
CEO da Unilever, Paul Polman. E duran
te anos a P&G foi vencida nas categorias 
de higiene e limpeza por outro exaluno 
de sucesso, Bart Becht, que, como CEO e 
presidente da Reckitt Benkiser, superou a 
P&G nas linhas de produtos mais relevan

tes, pela maior parte da década anterior.
Enquanto ver o sucesso de seus exalu

nos é lisonjeiro de muitas maneiras para 
a P&G, Bill Schmitz, analista do Deutsche 
Bank, ressalta que a trajetória da carrei
ra destes executivos levanta questões so
bre a política de retenção de talentos da 
P&G. Schmitz destaca especificamente 
o caso de Freda, que ele diz não ter sido 
apontado como uma estrela na P&G, mas 
produziu resultados estelares consisten
tes na Estee Lauder.

Se perder pessoas para um competi
dor torna a competição melhor, “também 
faz com que todos nós tenhamos que nos 
esforçar mais”, diz Marc Pritchard, Global 
BrandBuilding Officer da P&G. “Sempre 
terá alguns profissionais que você se arre
penderá ao ver ir embora. Mas é um sis
tema muito competitivo. Algumas pesso
as conseguem (ascender na companhia) 
e outras não. Na maioria dos casos, fun
ciona do jeito que deveria (a nosso favor)”.

Independentemente, seria possível 
ocupar toda uma associação da indús
tria de marketing usando somente ex
alunos da P&G.

Uma pesquisa feita no LinkedIn (veja 
mais no quadro) encontrou cem CMOs 
atuais de outras empresas que inicia
ram suas carreiras na P&G — um núme
ro maior do que registrado pela Nestlé, 
Unilever e Kraft Foods combinadas. No 
geral, mais de 5,2 mil exfuncionários da 
P&G agora são listados no LinkedIn co
mo tendo deveres de marketing em ou
tra empresa, ainda que este número fique 
aquém das sete mil pessoas das áreas de 
marketing, pesquisa de marketing, de
sign e relações públicas trabalhando na 
área de Global BrandBuilding da P&G.

Treinar todos esses profissionais de 
marketing para benefício de outras em
presas não causa impacto à P&G?

“O tempo que você investe (nos profis-
sionais), de fato, é perdido”, atestou Prit
chard. “Às vezes, o mais certo para esses 
profissionais é realmente seguir com a 
carreira. É o curso normal dos negócios. 
Mas parte de nossa cultura é tão forte que 
uma vez que se tenha sido um P&Ger, vo
cê sempre será P&Ger — e simplesmente 
temos afinidade com esse pes soal, não im

Em 1932, a P&G lançaria a primeira 
novela de rádio ( “Puddle Family”, na 
WLW, de Cincinnati, para testar a ideia 
antes da implantação nacional, com 
“Ma Perkins” em 1933). O ímpeto por 
propostas inovadoras de marketing e 
mídia continuou por décadas. A P&G 
estava entre os primeiros anunciantes 
na TV quando levou as novelas de rádio 
para as telas, em 1950. Estava entre os 
primeiros grandes players a acreditar 
na TV a cabo, ao final dos anos 1970 e 
começo dos 1980, e entre os primeiros a 
lançar websites corporativos e de suas 

Os P&Gers, em números
Dentre os profissionais na rede LinkedIn há: 

22.461 “ex-alunos” da P&G 

5.237 ex-funcionários da P&G 
citando deveres relacionados ao 
marketing nas descrições

713 CEOs de grandes e pequenas 
empresas que já trabalharam na P&G

318 Vice-presidentes de marketing 
que pertenceram aos quadros da P&G

100 CMOs que passaram pela P&G 
em algum momento da carreira

A sede da Procter & Gamble,  
em Cincinnati (EUA)
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Os esforços para criar uma “cultura de produtividade”
A Procter & Gamble Co. poderia 

ter escolhido um momento melhor 
para completar 175 anos, dada a 
controvérsia sobre o desempenho 
recente, uma vez que vem perdendo 
mercado para rivais de grande e 
pequeno porte. A grande questão agora 
é descobrir quando a P&G poderá 
celebrar ao melhor estilo — revertendo 
a situação.

Direto do front, o chairman e  
CEO Bob McDonald, há pouco 
mais de três anos no cargo, tem 
falado bastante a respeito da 
cultura da empresa, destacando 
especialmente o propósito da 
companhia de tocar e melhorar 
vidas e a “cultura de produtividade”, 
que  deseja implementar.

O executivo vem conseguindo 
algum progresso. Os ganhos fiscais 
do último trimestre, divulgados 
no final de outubro, superaram 
com folga as estimativas da 
P&G e mostraram progresso na 
disputa por mercado. A P&G teve 
o market share reduzido nos EUA 
e também perdeu espaço em 55% 
das operações internacionais. Mas 
houve grande avanço em relação 
ao trimestre anterior, quando a 
P&G perdeu mercado em 85% 
das operações. A empresa acaba 
ancorando a estratégia no modelo 
de negócios previamente testado, 
cortando gastos e prometendo, para 
o ano que vem, lançar um processo 
“descontínuo de inovação”, por meio 
do qual criará novas categorias e 
tornará obsoletos produtos antigos.

um “grande progresso inicial” na 
reviravolta da P&G. Mas ressaltou que 
este é apenas o primeiro passo em 
uma disputa com concorrentes que 
também têm grandes profissionais 
nas próprias equipes. “Acho que é cedo 
demais para declarar vitória”, afirma 
o analista ali Dibadj, da Sanford C. 
Bernstein. Ele gosta do novo foco no 
corte de gastos. Mas acrescentou: “não 
estamos vendo grandes resultados 
nos produtos top, mesmo com todo o 
investimento em marketing”.

“Não é segredo que tivemos uma 
fase difícil no último ano”, afirmou Marc 
Pritchard. “Parte do 175º aniversário é 
recuar um passo e dizer: ‘o que fazemos 
de melhor?’. Então, fizemos isso. E é um 
modelo realmente bom.” Não se trata de 
movimento de volta às origens com foco 
na velha fórmula problema-solução e 
em números brutos de audiência na TV. 
“Agilidade e uma criatividade incrível 
continuam fundamentais para ser 
significativo, relevante e moderno, hoje 
em dia”, argumenta Pritchard.

O profissional reconhece que a 
P&G não conseguiu transmitir uma 
“mensagem de superioridade” boa o 
suficiente, em anúncios recentes — e 
uma razão para isso é o menor número 
de inovações arrasa-quarteirão para 
mostrar. “Essa é uma das razões pelas 
quais estamos insistindo na inovação 
descontínua”, comentou Pritchard. 

Os resultados deste último trimestre 
conferem, no mínimo, mais tempo 
e fôlego à empresa. O analista do 
Deutsche Bank, Bill Schmitz, citou 

porta se tenham saído porque não estava 
dando certo para eles na P&G ou se foram 
embora, mas desejavam não ter ido. Com 
certeza este também é um bom benefício”.

Então, como a influência da P&G mol-
da uma indústria ou o marketing como 
um todo? Para Alfredo Gangotena, CMO 
da Mastercard, a característica marcante 
dos funcionários da P&G, em todo lugar, 
é “claramente o poder do lado esquerdo 
do cérebro — análise, lógica, construção 
das propostas do negócio. Porque são tão 
fortes no lado esquerdo, isso os permite 
chegar às áreas comandadas pelo lado 
direito do cérebro de um jeito mais de-
safiador. É como se você possuísse um 
barco de velejar com uma quilha muito 
poderosa, de modo que você pode colo-
car o poder que quiser nas velas. Se vo-
cê for para o lado criativo sem a quilha, 
pode ser arremessado.”

Pritchard, no entanto, afirmou que a 
influência da P&G em marketing vai além 
da exportação de talentos. “Somos bas-
tante orgulhosos da influência que temos 
em marketing e construção de marcas, em 
geral”, afirmou. “É parte do nosso DNA, 
parte da nossa história. Minha observa-
ção tem sido, humildemente, de que as 
pessoas olham para a P&G e dizem ‘como 
será que eles têm trabalhado (determina-
da área)? Todo o mercado se interessou 
muito quando começamos a investir pe-
sado no digital ou quando começamos a 
impulsionar o branded entertainment.”

Tradução: Isabella Lessa
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1534, p. 34-35, 5 nov. 2012.




