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Por unanimidade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou, ontem, sem 
restrições, a aquisição de todos os ativos da empresa Gillette Company pela Procter & Gamble 
Company . Na sessão de ontem, o Conselheiro do CADE Luiz Carlos Delorme Prado acompanhou 
os pareceres da Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, e da Secretaria 
de Acompanhamento Econômico (Seae), do Ministério da Fazenda.  
 
O conselheiro concluiu que “a operação não traz conseqüências prejudiciais ao mercado brasileiro, 
uma vez que a Procter & Gamble possui uma participação muito pequena nos mercados 
mencionados”. Com esse argumento, votou pela aprovação, sendo acompanhado pelos demais 
conselheiros, segundo informou a assessoria, por meio de nota, emitida no início da noite pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 
 
A nota informa ainda que “a operação foi apresentada tempestivamente e os mercados relevantes 
analisados foram de desodorantes, escovas dentais manuais e elétricas, cremes dentais, 
enxaguatórios bucais e espumas de barbear”.  
 
Em janeiro deste ano, a norte-americana Procter & Gamble havia anunciado a compra da 
fabricante de baterias e lâminas de barbear Gillette, que tem sede em Boston, por US$ 59 bilhões. 
Com a aquisição foi criada a maior indústria de produtos para o consumidor do mundo. No Brasil, 
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que avalia a concentração do mercado, começou 
a analisar a aquisição no final de março passado. O ato de concentração foi analisado pelo 
Conselheiro Relator, Luiz Carlos Thadeu Delorme Prado, que entendeu que a aquisição não 
representava uma concentração de mercado e sugeriu a aprovação sem restrições.  
 
Líder mundial 
Ao todo, as duas empresas têm mais de 140 mil funcionários. A expectativa, na época do anúncio, 
é que com a aquisição os ganhos da Procter & Gamble seriam ampliados em mais US$ 16 bilhões, 
apenas com a melhoria de eficiência. Com o negócio, a P&G espera crescer acima  do previsto e 
elevou sua meta de aumento anual de vendas.  
 
Antes da aquisição as previsões variavam entre 4% e 6%, agora a expectativa é de ampliar os 
negócios em até 7%, com possibilidade de superação dessa marca.  
 
A compra da Gillette é o maior negócio realizado pela P&G. A empresa, com sede nos Estados 
Unidos, atua em mais de 80 países nas áreas de higiene pessoal, beleza, saúde e nutrição animal 
e é proprietária de marcas mundiais como Pampers, Tampax, Max Factor e Wella além de Ariel, 
Always, Pantene. A Gillete foi fundada em 1901, e era dona de marcas como Mach3, Duracell, 
Oral-B. A empresa possui 30 mil funcionários e atuava em 14 países. 
 
Em nota, divulgada no início do ano, após o anúncio da aquisição, a direção da P&G informou que 
o acordo havia sido aprovado por unanimidade pelo conselho de diretores de ambas as 
companhias, em 27 de Janeiro de 2005. Segundo a nota, a P&G concordou em emitir 0.975 cotas 
de suas ações regulares para cada cota das ações regulares da Gillette. Com base no preço de 
fechamento do mercado de ações em 27 de janeiro de 2005, o que representou um ágio de 18% 
para os acionistas da Gillette.  
 
A P&G adquiriu todo o negócio da Gillette, incluindo as fábricas, os centros técnicos e outras 
instalações. Ainda de acordo com a nota divulgada pela empresa, a transação está sujeita a certas 
condições como a aprovação dos acionistas da Gillette e da P&G, bem como a liberação dos 
órgãos regulatórios, que segundo estima a direção da companhia, em comunicado, deverá estar 
concluído no outono de 2005, no hemisfério norte.  
Marcas 



A P&G possui 16 marcas de US$ 1 bilhão cada. A Gillette traz mais cinco marcas, criando um 
portfolio de 21 marcas de US$ 1 bilhão, segundo nota divulgada pela assessoria da empresa. 
Ambas as companhias possuem escala global e têm produtos sendo comercializados em todo o 
mundo.  
 
Segundo informa ainda, as duas empresas priorizaram o crescimento em mercados em 
desenvolvimento. A P&G planeja alavancar a sua capacidade de penetração no varejo e acelerar a 
penetração das marcas da Gillette em mercados em desenvolvimento como a China, Rússia, 
México, Turquia, entre outros.  
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