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Fernando Scheller

“Compre batom, compre ba-
tom!” Quem tem mais de 30
anos se lembra bem da propa-
ganda que orientava os filhos a
hipnotizarem os pais para que
eles comprassem chocolate. A
Gillette, centenária marca de lâ-
minas e aparelhos de barbear da
Procter & Gamble (P&G), tenta
agora fazer mais ou menos o
mesmo com o público masculi-
no. Todo o marketing da compa-
nhia está focado em um objeti-
vo: convencer o brasileiro a fa-
zer a barba mais e mais vezes.

É uma estratégia vital já que
90% dos negócios da Gillette se
concentram no produto que é
sinônimo de categoria no País –
apesar da recente expansão da

linha para o segmento de cosmé-
ticos. A Gillette faz parte de um
segmento que rendeu US$ 8,4
bilhões à P&G em 2011. Segun-
do maior mercado para a mar-
ca, o Brasil é hoje prioritário no
lançamento de novas tecnolo-
gias em lâminas.

Segundo a empresa, que res-
ponde por 80% das vendas de
aparelhos de barbear no País, o
brasileiro ainda faz pouco a bar-
ba: apenas 2,4 vezes por sema-
na, contra 4 vezes do japonês e 5
do americano. A meta é intensi-
ficar o hábito. Com esse intuito,
a Gillette montou campanhas
como Cara de Ontem – que mos-
tra as vantagens do visual mais
“limpo” na vida profissional – e
pagou para mudar o visual de
figuras conhecidas pela barba,

como o cantor Bel Marques, do
grupo Chiclete com Banana.

Na mesma linha, criou a cam-
panha Vai Amarelar?, com astros
do UFC, que se tornou um dos
20 vídeos mais vistos no YouTu-

be no mundo, com mais de 2
milhões de acessos. Com o obje-
tivo de associar a barba bem fei-
ta à imagem de sucesso, a em-
presa ampliou a contratação de
atletas como garotos-propa-
ganda, uma tradição iniciada
nos anos 1940. O tenista Roger
Federer, o jogador de futebol
Paulo Henrique Ganso e Muri-
lo Endres, da seleção brasileira
de vôlei estão entre os esportis-
tas que representam a marca
atualmente.

Além do marketing, a área de-
senvolvimento de produtos
também tem papel fundamen-
tal no aumento da frequência
do barbear. O objetivo é criar
tecnologias que reduzam a irri-
tação da pele – o mais recente
exemplo é um aparelho com cin-

co lâminas. A empresa sustenta
que o produto pode ser reutili-
zado mais vezes e tem um custo-
benefício melhor que as opções
mais baratas. O investimento
no conforto, diz José Cirilo Tei-
xeira, diretor de marketing da
Gillette Brasil, não visa o lucro
por unidade, mas o volume de
vendas, que só crescerá se cada
brasileiro se barbear mais.

Vaidade. Apesar de represen-
tar um desafio no quesito fre-
quência, o brasileiro é um dos
mais abertos a novidades de be-
leza masculina, afirma o presi-
dente mundial da Gillette, Patri-
ce Louvet. Por isso, a Gilette re-
duziu o tempo para lançar no
País as novidades desenvolvi-
das na matriz. Há dez anos, um
produto lançado nos Estados
Unidos – onde a marca nasceu,
em 1901 – demorava cinco anos
para chegar ao Brasil. Hoje, a es-
pera não supera 12 meses.

“O brasileiro está consumin-
do os produtos de ponta. É exi-
gente em relação aos próprios
cuidados com a beleza”, afirma
Louvet. Diante dessa realidade,
além de novidades para a barba,
a Gillette também acredita no
potencial do mercado brasilei-
ro para a venda de outro tipo de
lâmina, pensada para aparar os
pelos do corpo.

O time brasileiro busca um
novo gancho de marketing para
a depilação masculina. “O hábi-
to ainda é associado a quem pra-
tica atividades físicas e tem cor-
po musculoso. Mas o nosso fo-
co será a higiene”, explica Tei-
xeira. Segundo ele, uma pesqui-
sa interna mostra que 50% dos
homens já aparam os pelos do
corpo – só não contam para nin-
guém. Com o novo produto, a
Gillette quer falar diretamente
da prática, tirando a depilação
masculina “do armário”.
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Sinônimo de lâminas de barbear, a
Gillette precisa mudar hábitos
do brasileiro para vender mais
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C0mo crescer
quando já
se é líder

Publicitários brasileiros
foram premiados pelo
Google na semana passada

STREET VIEW DIFERENTE

O vencedor, a AgênciaClickIsobar, fará um Street
View das calçadas de SP. Cadeirantes da AACD
mapearam os trechos com câmeras panorâmicas
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Google elege

● Imagem do sucesso
A campanha ‘Cara de Ontem’
associa êxito profissional e apa-
rência. O jogador Ganso é barra-
do pelo segurança do clube ao
chegar sem ter feito a barba.

Nichos.
Gillette
expandiu
marca para
cosméticos e
agora
aposta na
depilação
masculina
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Cadeira de rodas

nbs 2012: 12 novas
contas e o Profissional de  
Atendimento do Caboré.
Se você quiser ligar pra 
dar os parabéns ou pra 
dar sua conta, o telefone 
do Alê é 3131 5099.

Antes de mais nada, muito obrigado a você que votou no Alê no Caboré. Com um atendimento  
assim, que é apaixonado pelo que faz e reverencia a boa propaganda, o trabalho da agência  
não poderia ser outro. E trabalho sério, corajoso e eficaz é sempre reconhecido. Seja pelo maior  
prêmio de comunicação do país, seja no dia a dia. Tanto que só neste ano a nbs ganhou 12  
novas contas. Contas que, segundo o próprio mercado, serão super bem atendidas.nobullshit.com.br

ANDORINHA | ANDRADE GUTIERREZ | BATAVO | BOB’S | BOM NEGÓCIO | BRASIL BROKERS | CCAA | CLUB MED | CONTAX | EPAREMA | GALLERIA SHOPPING | GRADIENTE | JK IGUATEMI

MONTILLA | MULTIGRIP | NATU NOBILIS | O BOTICÁRIO | OI | PASSPORT | SULAMÉRICA SEGUROS E PREVIDÊNCIA | SUVINIL | THE COCA-COLA COMPANY | XANTINON

ALEXANDRE GRYNBERG. PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO CABORÉ 2012.
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