
O anúncio publicado em 1904

no Brasil advertia não haver

menor risco em se cortar

O valor da navalha
de segurança

A figura de George Washington

em anúncio testemunhal

publicado nos Estados Unidos

em 1908. Analogia entre a

conquista da liberdade do

homem ao se barbear sem

ajuda do barbeiro e a

liberdade das colônias
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Os jornais do mundo anunciaram

recentemente a venda da Gillette para

a Procter&Gamble. A operação teria

envolvido a fantástica cifra de US$

57 bilhões - 48% desse montante atri-

buído ao valor da marca pelos discu-

tíveis critérios da Interbrand e outras

consultorias do gênero. É o momento

de refletir sobre o sucesso de uma

empresa que, embora conservadora

na sua comunicação, no seu nasce-

douro incorporou à sua razão social o

mais vigoroso conceito de que se tem

notícia na história da propaganda: Sa-

fety Razor, que em bom português

quer dizer navalha de segurança.

Quando King Gillette, que usou bi-

gode em toda a sua vida adulta - se

fez uso de seu produto foi apenas para

aparar as beiradas -, lançou no início

do século 20 o aparelho com lâminas

de barbear descartáveis, fez questão de adotar

o conceito de segurança como principal apelo

de vendas. Com

isso conseguiu

introduzir no in-

consciente de

milhões de cida-

dãos do mundo

o temor da desa-

gradável rotina

de expor o pes-

coço à lâmina

para lá de afiada

de um barbeiro

nem sempre

atento a seu ofí-

cio.

O certo é que

o conceito de se-

gurança (apoia-

do pelo slogan

O mascote Barbelino como agente
de marketing direto em anúncio
que enfatiza a higiene da pele



"Economia de tempo e dinheiro") norteou

toda a comunicação da empresa durante quase

duas décadas, inclusive em nosso país, onde a

Gillette foi apresentada aos brasileiros por

Louis Hermanny através de anúncios publica-

dos em revistas a partir de 1904. Disseminado

o hábito de se barbear em casa, essa relação

custo-benefício do slogan inicial assumiu a

pauta da comunicação do produto, doravante

(após os anos 30) apresentado como "custa

menos porque dura mais".

Da Segunda Guerra até os anos 60, a empre-

sa, então às voltas com concorrentes de peso -

como Eversharp e Wilkinson e outros de me-

nor qualidade, como Probak e Lâminas Pal -,

investe no slogan "A sua melhor imagem".

King Gillette, homem vaidoso, que exibiu o

seu rosto na embalagem e rodapé dos anúnci-

os durante 50 anos, se vivo fosse (faleceu em

1932) certamente teria se identificado com o

novo apelo de mídia. Era o tempo do "Barbe-

lino" e "Zé Carioca" adotados como mascotes

pela companhia. Daí por diante a marca se for-

talece com inovações tecnológicas e ações

pontuadas em torno do esporte.

Na verdade, desde 1910 a empresa identifi-

cara o esporte como um nicho a ser explorado.

Patrocinava John McCraw, o famoso jogador

de baseball e anos mais tarde (1935) investia

no Campeonato Mundial dos Pesos Pesados.

No Brasil não seria diferente. Nos anos 50 lan-

çava campanha com os maiores craques do fu-

tebol da época e em 1970 contratava Pelé

como garoto-propaganda.

Nesse mesmo ano viabili-

zava a transmissão da

Copa do Mundo pela TV.

Patrocinava todas as Co-

pas: 74, 78, 82 (quando o

Brasil vibrava com a emo-

ção do personagem Pa-

checo camisa 12 da

seleção, símbolo do torce-

dor, criado pelo cartunista

Wilson Perón, da Almap),

86, 90, 94...

King Gillette acertara

na mosca ao definir, já em

1905, em anúncio publi-

cado em "O Malho", os

atributos de seu invento:

manejo fácil, máxima

rança e máximo asseio.

No mais, foi garantir as suas patentes e estabe-

lecer sistemas de distribuição que mesmo an-

tes da Primeira Guerra garantiram o produto

nos principais mercados do mundo.

economia, absoluta segu-

Anúncio dos anos 50 publicado na revista

O Cruzeiro
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Baltazar, craque do Corinthians, em anúncio da

década de 50. A figura de King Gillette

ainda era exibida nas embalagens do produto


