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Gilbert Cloyd, diretor de tecnologia da Procter & Gamble (P&G), abre uma fralda descartável em 
uma mesa na sede da companhia em Cincinnati (EUA). Com uma borda ligeiramente elástica e um 
forro básico, ela é um protótipo que, caso se mostre comercialmente viável, poderá vir a 
simbolizar a tentativa mais arrojada da P&G de disputar o mercado que mais cresce no mundo: os 
bilhões de pessoas de baixa renda dos países em desenvolvimento. 
 
A síntese: produzir uma fralda que custe não mais que um ovo fresco para uma mãe chinesa — 
ou cerca de US$ 0,10. Para uma empresa acostumada a vender detergentes, cremes dentais e 
loções de beleza para o grupo de l bilhão de consumidores mais ricos do mundo, a produção de 
itens mais baratos marca uma mudança radical em seu modelo de negócios. 
Quando o principal executivo da P&G, AG Lafley, decidiu em 2000 mudar a política, lembra Da-
ley, a direção chegou à conclusão de que a empresa não tinha estratégia e nem estrutura de 
custos para servir o consumidor de renda mais baixa. "O que aconteceu nos últimos cinco anos foi 
uma das transformações mais dramáticas que já vi na minha carreira. Nós agora temos todas as 
nossas funções concentradas nisso", diz Clayt Daley, diretor financeiro da P&G. 
 
A maior fabricante de produtos de consumo do mundo destina cerca de 30% do US$ 1,9 bilhão 
que gasta todos os anos com pesquisas e desenvolvimento aos mercados de baixa renda --um 
aumento de 50% em relação há cinco anos. A transformação deu-se em três áreas: a maneira 
que a P&G descobre o que os consumidores querem; como isso afeta a pesquisa e o 
desenvolvimento; e como a companhia vem reequipando seus sistemas globais de produção para 
que eles possam fazer produtos de uma forma mais barata. 
 
As equipes de pesquisadores da P&G gastam dias, às vezes semanas, nas casas das pessoas 
estudando seus hábitos. Pesquisadores vêm observando, por exemplo, a frequência com que as 
pessoas escovam os dentes na Venezuela, lavam as roupas na Rússia e usam toalhas no México. 
 
Na China, a pesquisa para o protótipo da fralda levou pesquisadores da P&G aos lares mais pobres 
de Xangai, onde o uso de fraldas é quase inexistente. A P&G estava, até recentemente, vendendo 
um produto parecido com a Pampers para os 8% mais ricos da população.  
 
A maioria das mães usa trapos como fraldas ou veste seus bebês em roupas desenhadas com 
aberturas entre as pernas para permitir a passagem de xixi e coco. Ficou claro que a barreira ao 
uso de fraldas era cultural e não necessariamente uma questão de disponibilidade de recursos. 
Muitos chineses acreditam que as fraldas descartáveis provocam infertilidade ou pernas tortas. 
Kathy Fish, vice-presidente da área de pesquisas para cuidados com bebes, diz que "foi muito 
importante para nós não assumir que essas pessoas não tinham dinheiro para comprar uma 
fralda, e sim entrar de fato na China e entender o consumidor". 
 
Outras revelações surgiram no México, desta vez em relação aos absorventes higiénicos. Desde o 
começo dos anos 1990, a P&G oferecia ao mercado um absorvente, inicialmente feito nos Estados 
Unidos, com um forro interno de plástico. As vendas não cresciam. Muitas usuárias sentiam-se 
desconfortáveis com o plástico no úmido clima mexicano. 
A P&G constatou que as mulheres mexicanas de renda mais baixa enfrentam longas jornadas no 
transporte público até seus locais de trabalho, frequentemente com acesso muito difícil a 
banheiros que permitam a mudança de um absorvente. 
 
A camomila surgia frequentemente nas conversas com as mulheres, o que levou a P&G a 
incorporar uma loção à base dessa flor na parte do absorvente que fica em contado com a pele. 
Desde o lançamento em 2003 do novo produto, conhecido como Naturella, a P&G dobrou sua fa-, 
tia no mercado mexicano de absorventes higiênicos. 
 



Reunir tantas descobertas sobre o consumidor também ajudou a P&G a projetar produtos mais 
eficientes do ponto de vista dos custos. Na China, por exemplo, a P&G constatou que os 
consumidores muito pobres estavam acostumados a lavar as mãos diversas vezes ao dia para 
compensar a acidez da água local. Em resposta, a P&G produziu uma versão de seu detergente 
China Tide sem amaciante. 
 
A P&G também trabalhou com "bebês virtuais", em telas de computador, para aperfeiçoar o 
desenho de fraldas e conseguiu fabricar produtos "melhores e mais baratos", diz Cloyd. 
A empresa também está usando idéias de fora.  
 
A P&G emprega uma companhia indiana para fazer os tubos dos cremes dentais que vende na 
China. Cloyd estima que a inovação mais barata permite a P&G obter um retorno 40% maior 
sobre os produtos "em todas as nossas linhas". Economias igualmente significativas vieram do 
reequipamento dos sistemas de fabricação da P&G. 
 
Três anos atrás a P&G instalou uma fábrica experimental no Vietnã chamada The Garage (A 
Garagem). Foi a primeira tentativa da P&G de encontrar um meio mais barato de fabricar 
produtos para mercados de baixa renda e envolveu uma linha de fabricação de fraldas de baixo 
custo da China. Mesmo assim a Garagem já é "uma peça de museu", diz Harrison. Desde então a 
P&G aperfeiçoou um novo sistema que reduziu o custo das linhas de produção de fraldas em 30% 
comparado há três anos. 
 
Uma rede de 150 "construtores de máquinas de baixos custos" no Brasil, China, Vietnã e índia 
fornece à P&G componentes para o sistema de fabricação que são montados em segredo em 
Xangai. "Nós pegamos nossa abordagem de produção sofisticada e de alta velocidade e a 
combinamos com a rede de fornecimento de baixo custo para criar uma base tecnológica que nos 
permite ser muito mais eficientes do ponto de vista da produção e do custo do capital, do que o 
normalmente disponível ao mercado nessas operações de baixos custos", diz Harrison. 
 
A mesma abordagem permitiu à P&G vender seus absorventes higiénicos Naturella no México a 
um preço 20% menor que seu produto que já existia naquele mercado. O sucesso do sistema tem 
sido tão grande que a P&G está começando a trocar as linhas antigas de produção de fraldas na 
América do Norte pelas linhas mais baratas da Ásia. 
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Brasil inova em produtos básicos 
Daniela D' Ambrosio 
 
O pioneirismo e a importância do Brasil na estratégia mundial da Procter & Gamble para 
conquistar consumidores de baixa renda podem ser traduzidos em uma única palavra: básico. Foi 
no Brasil que a gigante mundial de bens de consumo inovou ao criar a versão básica de dois 
importantes produtos do seu portfólio:. fraldas e absorventes. 
 
A Pampers Básica e o Always Básico, criados há cerca de dois anos, surgiram no país para atender 
os consumidores de baixo poder aquisitivo — público que não conseguia ter acesso aos produtos 
Premium e de maior valor vendidos mundialmente pela companhia. Hoje, o conceito já foi 
exportado para outros países em desenvolvimento como Ásia, Tailândia, Vietnã, China, índia e 
México. 
 
Mais do que exportar a nova versão - - que custa cerca de 65% do preço da Unha mais cara—a 
subsidiária brasileira consegue tirar boa parte do seu resultado desses produtos.  



No caso das fraldas, a versão básica já responde por 50% do volume de vendas da empresa no 
país. Apesar de ser mais em conta, a Pampers Básica corresponde a uma fatia importante da 
receita da categoria na P&G: 45%. 
 
A Procter & Gamble, que faturou R$ 1,4 bilhão no ano passado, é líder no mercado de fraldas 
descartáveis no Brasil. E o fato de ter um produto mais acessível em seu portfólio foi fundamental 
para conquistar a liderança. Segundo dados da AC Nielsen de julho/agosto de 2005, a P&G tem 
27% do mercado em valor e 21 % em volume.  
 
No segmento de absorventes, a empresa está na segunda posição, atrás da Johnson & Johnson 
(dona da marca Sempre livre), com 23% de participação de mercado em valor e 22% em volume. 
 
Diante desses resultados e do pioneirismo na elaboração de produtos de baixo custo, a filial da 
Procter no Brasil alcançou posição estratégica no negócio. "O Brasil é fundamental na estratégia 
da empresa de atender um número maior de consumidores", diz Pedro Martins da Silva, diretor de 
relações externas da P&G. Silva lembra que a P&G tem forte atuação em economias maduras, 
como Europa e Estados Unidos, mas a taxa de expansão desses mercados está abaixo da meta de 
crescimento da empresa. "O ganho maior vem dos países em desenvolvimento." 
 
O desenvolvimento de produtos de preços mais baixo colocou o Brasil no intercâmbio global de 
fornecimento de máquinas e equipamentos de fraldas - - uma mercadoria de alta tecnologia. 
"Quebramos o paradigma de multinacional que importa o modelo pronto do produto", afirma 
Silva. 
 
Além das versões básicas, a Procter mantém no país as chamadas marcas de "combate", com 
apelo ainda mais popular, a exemplo do detergente em pó Pop e do absorvente Ela -com forte 
atuação no Nordeste e preço até 50% mais barato do que a linha Always. No mercado de sabão 
em pó, a Procter - dona das marcas Ariel, Ace, Bold e Pop enfrenta a concorrência da Unilever, 
que tem o líder Orno, além de Minerva e Brilhante. Em absorventes, os principais adversários são 
J & J e Kimberly Clark. 
 
Conhecer o consumidor e entender as suas necessidades é uma fórmula muito usada no Brasil 
para atingir o público de baixa renda. Uma das peculiaridades do mercado brasileiro que levaram 
a gigante mundial a desenvolver um novo produto é a disseminação do uso do sabão em pedra. 
 
Apesar de todos os avanços tecnológicos do sabão em pó, a P&G lançou há três meses o Ace 
barras, seu primeiro sabão em barra. "É um hábito muito forte da consumidora brasileira, por isso 
apostamos nesse nicho trazendo algumas inovações, como perfume e adição de glicerina", diz 
Silva. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 nov. 2005. Empresas p. B5. 
 
 
 


