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Aquisições, expansão e comunicação: os primeiros 25 anos de história

25 anos da P&G no brasil

É uma companhia jovem aqui no País. 
Lembro-me de que quando saí daqui, há 
16 anos, éramos uma empresa pequena 
e hoje somos uma das maiores empresas 
de consumo massivo do Brasil, através de 
nosso crescimento orgânico em muitas de 
nossas marcas além de aquisições — como 
a Wella, Clairol e Gillette. Principalmente 
a ultima, que nos deu uma massa crítica 
grande por aqui. Vejo a evolução como um 
enorme sucesso, principalmente nos últi-
mos cinco anos quando aceleramos ainda 
mais nosso crescimento. Desde nossa en-
trada, crescemos, em média, 23% ao ano. 
É um índice realmente invejável para uma 
indústria, em qualquer ramo, ainda mais 
nessa área de consumo massivo. 

200 lançamentos em um ano

Hoje o Brasil tem uma classe C muito 
maior. E essa classe média deseja produ-

negócios

A ambição da P&G no Brasil
Ao assumir, em dezembro de 2012, a presidência da Procter & Gamble no Brasil, 
Alberto Carvalho tornou-se o primeiro executivo local a ocupar o posto desde a 
chegada da multinacional ao País, há 25 anos. A ascensão inédita vem acompanhada de 
responsabilidade proporcional ao feito: transformar a percepção de marca alcançada 
durante a gestão do egípcio Tarek Farahat em disputa pela liderança nas categorias em 
que ainda não se tornou referência. Na entrevista abaixo, Carvalho explica como a 
inovação e um número recorde de lançamentos — serão 200 até julho de 2014 —  
nortearão a estratégia de crescimento da companhia nos próximos anos. 

Por roseAni roChA rrocha@grupomm.com.br

tos de muito melhor qualidade que antes. 
Queremos trazer o melhor da P&G para 
eles. E é isso que vou fazer. Trabalhei com 
Brasil no meu cargo anterior, porque era 
responsável pela marca Gillette global-
mente e o País é um dos mercados-cha-
ve da Gillette em nível global. Obviamen-
te, já sabia há algum tempo que viria diri-
gir a empresa aqui. Então, desde a minha 
chegada em janeiro, até um pouco antes, 
comecei a desenhar os planos, toda es-
tratégia para trazer essa inovação de ma-
neira muito mais rápida. Já começamos, 
com os lançamentos de Pantene Experts, 
Ariel Pods, Always Platinum, White Strips. 
São inovações que antigamente demora-
vam muito tempo para chegar ao Brasil.

desejos da classe c

Achava-se, e era verdade, que o consu-
midor brasileiro ainda não estava prepa-
rado para querer e pagar por esses pro-
dutos. Havia a questão financeira e tam-

bém o desenvolvimento do próprio con-
sumidor, que foi se aprimorando, queren-
do produtos de melhor qualidade. Um 
exemplo é o White Strips, que estamos 
vendendo quatro vezes mais do que es-
timamos, porque a classe C deseja esse 
produto. Estamos trazendo agora o Pan-
tene Experts, lançado este ano, nos Esta-
dos Unidos. O Ariel Pods, que nos Esta-
dos Unidos é o Tide Pods, lançamos um 
ano atrás. O que acontecia antes: a gen-
te achava que um produto como o White 
Streaps ia ser apenas para a classe A ou 
B+, porque custa R$ 60, R$ 70. E o que sur-
preendeu é que muita gente da classe C 
está disposta a pagar esse valor, porque 
tem um benefício muito grande para eles. 
A mesma coisa está acontecendo com os 
outros produtos. Esperamos, obviamente, 
que as classes C, B e A o comprem, mas 
a grande quantidade de pessoas – afinal, 
somos uma empresa de consumo massi-
vo – está na classe C, que cresceu muito 
nos últimos anos. 

inovação no brasil

Inovação não é só você criar produtos para 
um país. É preciso maximizar a escala em 
nível global. O que fazemos é entender o 
consumidor nos países-chave do mundo 
e através desse entendimento desenvol-
vemos produtos que vão atender às ne-
cessidades e às aspirações daquele con-
sumidor. O Brasil está na pauta de todas 
as nossas marcas, com relação à inovação. 
Um produto lançado primeiro nos EUA 
não quer dizer que não tenha sido estu-
dado para o consumidor brasileiro. Foi. 
Dou vários exemplos. Na Gillette, lança-
mos o Mach3 Sensitive, para peles sen-

a aquisição da Perfumarias Phebo 
s.a. foi a porta de entrada utilizada pela 
gigante de bens de consumo norte-
americana Procter & Gamble para 
ingressar no brasil, em 1988. dez anos 
depois, a Phebo foi vendida para a sara lee 
e hoje está nas mãos da casa Granado. já 
a P&G seguiu voo solo e firme no mercado 
brasileiro, calcada em uma estratégia 
cautelosa de introduzir aos poucos os 
produtos do portfólio que explorava 
internacionalmente e, paralelamente, 
realizar aquisições.

em 1993, a empresa adquiriu as 
marcas de absorventes ela e livre & atual 
e três anos depois foi a vez da área de 
detergentes em pó da bombril. em 2005, 
em uma negociação global, pagou us$ 
57 bilhões pela Gillette, o que também se 
refletiu no mercado interno.

o ano de 1997, todavia, é citado 
pela própria companhia americana 
como um marco em sua trajetória no 
País, pelos investimentos de us$ 200 
milhões destinados a desenvolvimento 
de produtos, fábricas locais e pesquisa 
e desenvolvimento. na época, foram 
lançadas as batatas fritas Pringles (que foi 
vendida pela P&G em 2012), e introduzidos 

no mercado local os absorventes femininos 
always e os detergentes em pó ariel, ace e 
bold. também foi o período em que começou 
a expandir sua operação no segmento de 
limpeza, ampliando as fábricas de salvador 
e a da rodovia anchieta, em são Paulo. e as 
unidades de louveira (sP) e rio de janeiro 
(rj) iniciaram a produção de itens em 
segmentos variados: alimentos, proteção 
feminina, ração animal, cuidados com o bebê, 
beleza e lar.

Hoje, a companhia possui marcas fortes 
em categorias diversas, como as fraldas 
Pampers, xampus e condicionadores 
Pantene e Head & shoulders, amaciante 
downy, creme dental oral-b, pilhas duracell, 
dermocosméticos olay, tinturas Wella, 
lâminas de barbear Gillette, perfumador 
de ambiente Febreze e vick, além das 
mencionadas always, ariel e ace. 

O brilho das estrelas
no mundo todo, a P&G investiu us$ 

nove bilhões em marketing, no ano passado. 
no brasil, apostar pesadamente em 
publicidade, tanto quanto em produtos, 
certamente fez a companhia de 175 anos 
conquistar aqui, em 25, uma performance 
invejável no período.

a operação brasileira está entre as dez 
maiores das 75 que a P&G tem globalmente 
e que sustentam um faturamento de us$ 
83,6 bilhões registrado em 2012. o egípcio 
tarek Farahat, que presidiu a P&G brasil 
durante seis anos finalizados em 2012, 
quando assumiu a presidência da P&G para 
a américa latina, foi o grande responsável 
por acelerar a introdução de novos produtos 
no mercado local e guiar a companhia a uma 
média de crescimento de 23% ao ano e um 
faturamento de r$ 4,5 bilhões. atualmente, 
a companhia disputa mercado em 14 
categorias no País. 

o principal viés da estratégia 
publicitária da P&G nos últimos anos tem 
sido apostar no brilho das celebridades 
locais e dar relevo à marca corporativa. 
algumas estrelas, como a top model Gisele 
bündchen, representam até mais de uma 
marca — ela é a garota-propaganda de 
Pantene e oral-b, por exemplo. Xuxa causou 
frisson ficando morena temporariamente 
com Koleston e sabrina sato já fez 
trabalhos para Wella. no time de Gillette, 
uma das marcas com maior faturamento, 
já brilharam nomes como ronaldo e Kaká 
e, depois da copa das confederações, foi 
escalado o trio lucas, oscar e Paulinho. 

outra iniciativa de comunicação recente 
da P&G que teve grande repercussão nas 
redes sociais foi a campanha da africa 
utilizando a hilariante proficiência em inglês 
do técnico joel santana. o último vídeo 
“donti révi caspa” já teve mais de 20 milhões 
de visualizações no Youtube. 

outra parte fundamental da evolução 
da percepção da P&G junto ao público 
foi a iniciativa de expor fortemente na 
mídia sua marca institucional, encurtada 
para o atual P&G desde 2010. coube ao 
apresentador Faustão a missão de ser 
o principal comunicador da mudança — 
adotada anteriormente pela companhia em 
outros países, especialmente asiáticos, nos 
quais a pronúncia do nome Procter & Gamble 
era considerada difícil. ainda com Faustão, 
outra estratégia bem-sucedida: a promoção 
avião do Faustão, que está na sétima edição, 
50% maior do que a anterior, por conta do 
resultado positivo para a P&G. 

completando a estratégia de 
comunicação estão os eventos olímpicos. a 
companhia é uma das patrocinadoras máster 
da olimpíada do rio de janeiro em 2016, 
repetindo a dose de londres 2012, ocasião 
em que chamou atenção globalmente pela 
emotividade da campanha “the best job 
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Barbeadores 

1 P&G

2 Bic

3 Hypermarcas

Cuidados com o cabelo

1 Unilever 

2 L’Oréal

3 P&G

Fraldas

1 P&G

2 Kimberly-Clark

3 Hypermarcas

Higiene bucal 

1 Colgate-Palmolive

2 P&G

3 Johnson & Johnson

Sabão para lavar roupa

1 Unilever 

2 Química Amparo 

3 P&G
Fonte: Euromonitor International

A escalada como anunciante
Evolução dos investimentos da P&G 
em mídia no mercado brasileiro

2012 R$ 395 milhões (7º lugar)

2011 R$ 372 milhões (7º lugar)

2010 R$ 295,6 milhões (10º lugar)

2009 R$ 150,8 milhões (23º lugar)

2008 R$ 64,9 milhões (54º lugar)
Fonte: Agências e Anunciantes Meio & Mensagem

síveis. Para essa marca, na verdade, nos 
baseamos majoritariamente no consu-
midor brasileiro. A América Latina foi a 
primeira região para onde expandimos e 
agora está no mundo inteiro. Partiu daqui 
o conhecimento inicial do consumidor. O 
Proglide lançamos primeiro nos EUA, aí 
deu uma estimativa melhor de qual era a 
demanda. Então, pudemos expandir pa-
ra o resto do mundo. Hoje tem o Progli-
de em todos os países em que atuamos.

o case gillette na índia

A situação na Índia era bem diferente, por-
que os hábitos de fazer a barba lá eram bem 

diferentes. Não tinha água corrente, luz, to-
dos faziam com um creme de barbear que 
era meio grosso. E obviamente o poder de 
compra das pessoas era muito menor do 
que em um país como o Brasil. Desenvol-
vemos um produto especialmente para 
aquela faixa econômica da Índia e que tam-
bém seria usado em muitas partes do mun-
do que têm aquelas mesmas característi-
cas. Foi e continua sendo um sucesso mui-
to grande na Índia. O espírito é o mesmo: 
entender do consumidor o que ele quer, o 
que está precisando. No Brasil, tivemos, no 
passado, vários desenvolvimentos pareci-
dos com este: Always Básica, Pampers Bá-
sica, que hoje é a nossa Super Seca. Aqui 

não vemos a necessidade ainda de ter um 
produto, como na Índia, com diferença de 
preço tão grande, porque aqui temos água 
corrente, luz, as pessoas se barbeiam com 
mais  frequência do que na Índia. São há-
bitos diferentes de uso. 

categorias estratégicas

Temos várias categorias aqui no País e 
nossas cinco grandes categorias são as de 
barbear, fraldas, cuidados com o cabelo, 
higiene bucal e detergente. As outras ca-
tegorias também são muito importantes 
para compor todo nosso portfólio — ab-
sorventes, creme contra assaduras com 
Hipoglós, a linha Vick, a de baterias e vá-
rias outras. As diferenças são mínimas em 
relação a outros mercados da região em 
termos de importância e rentabilidade.

venda direta para o consumidor

Vender diretamente é uma possibilidade 
no futuro, mas acho que está muito dis-
tante ainda, na parte de consumo massivo. 
Quando você analisa livros, vê a Amazon, 
a maioria está sendo vendido hoje pela in-
ternet, assim como muitos outros objetos 
e itens. Mas consumo massivo tem ques-
tões como o tamanho, quando você pen-
sa em comprar é porque precisa usar na 
hora. Vai levar um tempo para uma em-
presa vender diretamente ao consumidor.

a força da marca institucional

Quando saí daqui, as pessoas não conhe-
ciam a marca Procter & Gamble. Há uns 
dois anos, tomamos a decisão de assumir 
o P&G, o que já acontecia em alguns paí-
ses, porque é muito mais fácil. E começa-
mos a anunciar, utilizamos todos os nos-
sos meios de comunicação. Para isso te-
mos nossos embaixadores, como Faustão 
e Luciano Huck, que ajudaram muito nas 
promoções que fizemos no mercado. Nos-
sos comerciais na televisão sempre eram 

encerrados com o P&G ao final. Há dois 
anos, somente 10%, ou seja, um em cada 
dez brasileiros, conhecia a marca P&G. 
Hoje, são nove entre dez! Isso é muito im-
portante, não apenas pelo orgulho de você 
dizer que trabalha em uma empresa que 
todo mundo conhece. O mais importante 
é que uma pessoa que compre um Progli-
de e sabe que é P&G, encontra depois um 
Pantene ou um Head & Shoulders, vê que 
também são da P&G, e já imagina que se-
ja da mesma qualidade, porque é da mes-
ma empresa. E decide comprar, experi-
mentar. Isso aconteceu realmente. Antes, 
tínhamos um número ‘x’ de marcas por 
lar, que, atualmente, aumentou em quase 
50%. Estamos muito felizes com essa es-
tratégia de alavancar a marca institucio-
nal P&G e a gente vai continuar. 

guinada digital

Tivemos muita felicidade de desenvolver 
comerciais para a área digital que hoje são 
muito vistos no Brasil. Dos dez mais vistos, 
se não me engano, sete ou oito são da P&G.  
O primeiro é nosso, da  Oral-B, em que o Ro-
drigo Faro faz a boquinha da periguete. O se-
gundo era o da Gillette, o “Vai amarelar?” e 
o terceiro já é o do Joel, com Head & Shoul-
ders. Aí é que está a criatividade de nossas 
agências e equipes de marketing, porque 
Head & Shoulders era um nome difícil de 
pronunciar. E eles utilizaram o Joel porque 
todo mundo lembra da entrevista que ele 
deu na Copa da África do Sul, que foi muito 
engraçada. A marca deu um salto grande de 
conhecimento, já teve impacto importante 
no negócio. A gente vê que nessa área digital 
ainda tem muito para fazer, permite você ter 
muita flexibilidade, brincar muito, conver-
sar com os consumidores de maneira dife-
rente.  Pode ter uma ação com um tipo de 
consumidor, outra ação com outro tipo de 
consumidor. Dá para direcionar o diálogo 
de maneira mais precisa entre consumido-
res. Vamos dar mais ênfase  a essa área di-
gital ainda no futuro.

in the world” sobre a atuação das mães na 
formação dos atletas.

os saltos de investimento da p&g 
em mídia (veja quadro ao lado) — deixam 
evidente o propósito de brigar pelas 
primeiras posições em todas as categorias 
em que atua. e elas serão cada vez 
mais numerosas: acelerar o número de 
lançamentos da empresa no país é a 
principal missão do presidente alberto 
carvalho:  ao longo do próximo ano, a meta 
é colocar 200 novos produtos nas gôndolas 
dos pontos de venda em território nacional. 

Alberto Carvalho, presidente da P&G do Brasil
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Os guardiões da imagem da P&G no Brasil
Sete agências cuidam das principais marcas da empresa no País

Africa: multimarcas P&G Institucional, Gillette Desodorante e Digital para 
Gillette e para quase todas as marcas.

Publicis: Oral-B, Vick e Metamucil

Grey: Gillette Lâminas Male + Downy + Pantene + Wella Koleston, Wella 
ProSeries, Hipoglós. 

Wieden + Kennedy: Olimpíadas Institucional P&G 

9ine: Duracell

Leo Burnett: Always, Naturella, Tampax, Gillette Shave Preps e ACE

F/Nazca: Pampers, Ariel, Olay e Head &Shoulders 
Fonte: Procter & Gamble

Marcas líderes nas cinco principais categorias para a P&G Brasil
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1577, p. 24-25, 16 set. 2013.




