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A partir de janeiro, o sabonete
Phebo, lançado em 1930, volta a
exalar a antiga fragrância que per-
deu nos últimos anos, depois que
a fábrica criada em Belém (PA)
passou às mãos da Procter &
Gamble – por US$ 50 milhões,
em 1998 – e desta para a Sara
Lee, que a vendeu em janeiro pa-
ra a Casa Granado. Mais: a antiga
embalagem – um luxo para a épo-
ca – volta, embora sem o papel
toalha que envolvia o sabonete,
mas com o antigo design que fez
do produto um ícone. As caixas
de madeira, que eram usadas para
presente, também deverão voltar.

Estas novidades são parteda es-
tratégia do inglês Christopher
Freeman, controlador da Casa
Granado há 11 anos, para reposi-
cionar o Phebo no mercado pre-
mium, de onde saiu quando, com
a intenção de ganhar escala com o
produto, a Procter & Gamble am-
pliou a sua distribuição. Isso aca-
bou fazendo com que o sabonete
perdesse a aura de produto pre-
mium, usado apenas em momen-
tos especiais, para se transformar
numa commodity, isto é, apenas
mais um entre tantos, vendido em
qualquer lugar edisputando a pre-
ferência pelo preço.

“O potencial do Phebo é muito
grande e o investimento que esta-
mos fazendo é para que ele recu-
pere a sua posição no mercado de
maior poder aquisitivo”, diz Free-
man, que adianta os estudos para
levar a marca a outros produtos,
como desodorantes, deo-colônias
e xampus. Para tal, ele está con-
cluindo investimento deR$30mi-
lhões em uma fábrica que preten-
de inaugurar em janeiro, em Jape-
ri, no Estado do Rio.

O sabonete, porém, continuará
a ser produzido na tradicional fá-
brica de Belém. Hoje, além dessa
unidade, a Casa Granado tem ou-

tra, na Zona Norte do Rio, de on-
de saem os produtos da linha Gra-
nado, entre os quais o tradicional
Polvilho Antisséptico, que até o
imperador D. Pedro II e os repu-
blicanos Ruy Barbosa e José do

Patrocínio chegaram a usar.
Com uma previsão de fatura-

mento de R$ 100 milhões este
ano, 25% acima do registrado no
ano passado, Freeman revela que
Phebo responde por 55% dos ne-

gócios. Mas acrescenta que, além
do Phebo, a empresa continua a
produzir o sabonete de Glicerina
Granadoe, para conquistar merca-
do no exterior, lançou uma linha
comfragrâncias da Amazônia, en-
tre as quais a de sabonetes líqui-
dos, e outra que carrega o nome
da ilustradora botânica inglesa
Margareth Mee (1909-1988).

“As vendas externas estão ca-
minhandoumpoucodevagar, por-
que são marcas importantes no
mercado brasileiro, mas desco-
nhecidas no exterior”, diz Free-
man, sem abrir mão da intenção
de queessas vendas venhama res-
ponder por 20% do negócio. Suas
armas são justamente os extratos
de guaraná, pitanga, açaí, cupua-
çu e acerola, inusitados lá fora e
quecarregamumcheirodebrasili-
dade. “Temos como reforçar as
vendas internas com produtos tra-
dicionais, entre os quais os sabo-
netes Granado, sem perder de vis-

ta essa estratégia externa.”
Entreos sabonetesGranado, es-

tão, além dos de glicerina, os sul-
furosos, de enxofre, antissépticos,
lanolina e coco. Todos tradicio-
nais desde a aberturada Casa Gra-
nado e com consumidores fiéis.
Seguindo uma tendência que tem
contagiado o varejo, a marca tam-
bém conta hoje com uma linha
pet, para animais de estimação.

NOVOS PRODUTOS
A grande aposta da Granado para
crescer em 2005 tem a ver com a
tendência do mercado, onde mar-
cas tradicionais emprestamopres-
tígio para produtos complementa-
res. A própria Granado chegou a
produzir para a Sara Lee os deso-
dorantes Phebo, na fábrica do
Rio, antes de adquirir a marca. “É
natural que, nessa indústria, possa-
mos buscar complemento emarti-
gos de toucador.”

E paraquem pensa que o famo-
so Polvilho Antisséptico Granado
perdeu o fôlego, Freeman diz se
orgulhar de todos os meses enviar
uma remessa de 800 mil unidades
para o varejo. É certo que em
1958, esse volume chegava a 1
milhãopor mês, mas erauma épo-
ca em que o produto não enfrenta-
va concorrentes nem inovações
tecnológicas.

E se um produto de toucador
puxaoutro,Freemann está tãoem-
polgado em recuperar a antiga es-
sência do Phebo que já sonha em
entrar com força no mercado de
deo-colônias. Também atento ao
crescimento do mercado de deso-
dorantes roll-on, aqueles com bo-
linha que gira nas axilas, o empre-
sário deve lançar a linha Phebo
nesse formato.

“Nossas marcas são muito tra-
dicionais e respeitadas, e podem
se espalhar por mais de 50 itens
de higiene pessoal, com novos
aromas, semperder as característi-
cas tradicionais.” A nova fábrica
é um estímulo para as aspirações
de Freeman.●

ResgatedoantigoglamourdaPhebo
Granado aposta na recuperação de mercado pela marca, amplia o leque de produtos e planeja construir nova fábrica

O inglês Christopher Freeman, de
57 anos, fez carreira no BankBos-
ton, em Londres, até chegar ao
Brasil, onde começou a atuar em
negócios envolvendo aquisições.
Há 11 anos, recebeu a missão de
preparar a Casa Granado para a
venda. Freeman conta que ficou
tão impressionado com a sua his-
tória, o seu passado e o estado de
conservação da fábrica, mais o
empenho dos funcionários e a po-
pularidade da marca, que acabou
decidindo ele mesmo colocar um
ponto final na sua carreira finan-
ceira e tornar-se um industrial.

Comprou a Granado e tratou
de dar escala aos produtos. É cer-
to que, nesse processo, acabou
por abrir mão de antigos ícones,
como a substituição por embala-
gemplástica da latinha que emba-
lava o Polvilho Antisséptico Gra-
nado, que teve a fórmula aprova-
da pelo sanitarista Oswaldo Cruz.
Mas teve o cuidado de manter a
identidade visual, a mesma do
Phebo que agora quer recuperar.

A história da Granado começa
com o desembarque no Brasil do
português José Antonio Coxito
Granado, em 1860, com 14
anos. Ele começa a trabalhar co-
mo lavador de frascos em uma
botica, que acaba comprando em
1869 e, um ano depois, estampa
o nome Casa Granado na porta.
Em Belém, outros portugueses
começaram a produzir, em
1930, um sabonete com odor de
rosa, o Phebo, que muitos jura-
vam ser semelhante ao inglês
Pears. Este sabonete conquistou
consumidores Brasil afora.● C.F.

ÍCONES – Casa Granado na era imperial, o polvilho e o sabonete
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