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Empresa segue política mundial de focar classe C e lança Pop Odd com Seiva de 
Alfazema. Enquanto muitas empresas mundo afora procuram voltar os olhos para 
uma classe mais abastada da população, o que, aliás, é bem comum com 
lançamentos e up-grade de produtos, a Procter & Gamble, mundialmente, está 
seguinte justamente o caminho inverso. Quer estar mais próxima dos pobres. 
Pobres, mas com algum poder de compra, vale lembrar.  
 
Esta estratégia global da P&G ocorre em todas as categorias na qual a multinacional 
trabalha. Das famosas fraldas Pampers ao absorvente higiênico Always. Como 
resultado da atual política, que começou a ser implantada a partir de 2002 pelo 
novo CEO da multinacional, é apresentada no Brasil uma nova ação de co-branding 
(quando duas marcas se unem num mesmo produto). Ou seja, o detergente em pó 
Pop Poder Odd ganha a versão com a marca Seiva de Alfazema. Aquela colônia que 
veio para o portfólio da P&G, quando ela adquiriu a Phebo no Brasil, em 1988. 
Inicialmente, as vendas começam pelo mercado nordestino, o que é devidamente 
explicado pela Procter & Gamble, mas depois seguem para todo o Brasil.  
 
"No Nordeste se concentram cerca de 80% das vendas da colônia Seiva de 
Alfazema. Além disso, é onde nossa marca de detergente em pó Pop é mais 
vendida", explica o gerente de marketing para as categorias de sabão em pó e em 
barra da P&G, Rodrigo Finotti. Nacionalmente, a marca Pop Odd detém, dentro de 
todo o mercado de sabão em pó, 1,4% de participação nas vendas. O índice de 
penetração de detergente em pó nos lares do País é de 98%, segundo dados da AC 
Nielsen fornecidos pela fabricante.  
 
A marca de sabão em pó da P&G mais vendida é Ace, com 5,3% de participação 
dentro de toda a categoria. Numa escala decrescente de preços, a linha de sabão 
em pó da P&G é composta por Ariel (2,9% de market share), Ace, Bold (2,5%) e 
Pop Odd. Neste mercado, a líder ainda é a Omo (Unilever), responsável por quase 
40% das vendas. Como um todo, a comercialização de sabão em pó no Brasil 
cresce em média de 6% a 10% por ano, segundo informações da P&G.  
 
Aliás, a P&G já buscou um enfrentamento maior com outra gigante, a Unilever, ao 
lançar no Brasil a sua marca mundial Ariel. O produto, inclusive, chegou ao País 
com um posicionamento de preço um pouco acima de Omo. Hoje, uma caixa de 
Ariel e uma de Omo custam praticamente o mesmo preço. Só que a P&G, no 
momento, não vê sua marca de maior valor agregado com o mesmo entusiasmo. 
Tudo, voltando, pela nova política mundial da companhia de dar mais atenção aos 
consumidores da classe C. "No mundo todo há uma quantidade muito grande de 
pessoas pobres. É para elas que queremos vender", afirma Finotti.  
 
Salto na participação  
 
Agregado a este fato, soma-se outro. Em dois anos, a categoria de sabão em pó 
popular saltou em participação de 25% para 41%. Portanto, é verdade que o CEO 
mandou, mas também é bom lembrar que não há fabricante que resista a atuar 
neste segmento. Ele não pára de crescer.  
 
Alguns fatores explicam a razão de o sabão em pó popular ter se transformado 
numa coqueluche para os negócios. "Há seis anos, 2/3 dos gastos dos brasileiros se 
concentravam no supermercado. Agora, é apenas 1/3", diz Finotti, ao reforçar que 
o dinheiro da população foi diluído com outros gastos, como o telefone celular. 
Resultado: sobrou menos para o sabão em pó.  
 



Mas tem também outro detalhe e, neste caso, ponto para o marketing das 
fabricantes, que passaram a investir num produto mais barato, no entanto com 
valor agregado. Cada fabricante tenta fisgar a consumidora com um cheiro 
diferente, adição de amaciantes e até estrelas de TV para divulgar a marca, assim 
como fez Ype (líder de mercado em detergentes e sabão em pedra) com a recém-
lançada marca Tixen - que hoje já tem 6,6% de participação no segmento de 
detergente em pó. A atriz da Rede Globo Suzana Vieira foi a protagonista de uma 
ampla campanha para lançamento de Tixen.  
 
No caso da linha Pop Odd, com esta novidade adicionada de Seiva de Alfazema, 
ficará com duas versões. "Esperamos que as vendas sejam divididas meio a meio", 
diz Finotti, do marketing da P&G. A caixa de Pop Odd com Seiva de Alfazema tem 
425 gramas, enquanto a Pop Odd tem 500 gramas. O preço é o mesmo. 
"Descobrimos que Seiva de Alfazema é uma herança cultural. Ela vem para 
aumentar a relevância do produto." Para divulgar o lançamento haverá patrocínio a 
um bloco infantil no carnaval de Salvador 2006, além de material para ponto-de-
venda, merchandising em televisão e peças para rádio.  
 
Histórico de marcas  
 
A colônia Seiva de Alfazema pertencia ao portfólio da Phebo e foi adquirida pela 
P&G em meados de 1988. A marca Odd, por sua vez, era da Bombril. Quando a 
P&G fez negócios com a Bombril, em 1997, deixou com a empresa brasileira a 
licença para continuar fabricando o detergente Odd, enquanto o sabão em pó 
passou para o controle da Procter & Gamble. Vale lembrar que, nesta época, foram 
adquiridas de uma só vez as marcas Quanto, Odd Fases e Pop.  
 
A partir daí, a P&G começou a transformar uma plataforma regional de marcas em 
mundial. A Quanto, aos poucos, virou Ace, que hoje também tem a sua versão em 
barra. Odd deu origem ao Bold, e Pop se transformou em Pop Odd. "Apesar de 
alguns serem produtos mais em conta, precisam oferecer limpeza para a roupa da 
consumidora. A performance é muito importante", destaca Finotti.  
 
Embora seja a maior anunciante mundial - teve budget de US$ 7,92 bilhões em 
2004, montante 17,6% superior a 2003 -, a P&G não aparece entre os grandes 
compradores de mídia no Brasil. Ainda mundialmente, a General Motors fica na 
segunda colocação, na frente da Unilever, a terceira. "Isso tem a ver com a nossa 
escala de negócios. A expansão da P&G na América começou a partir dos Estados 
Unidos e o Brasil foi um dos últimos países onde chegamos", explica o gerente de 
marketing. Na América Latina, a P&G estão à frente do Brasil em faturamento 
países como México e Venezuela, onde a companhia atua há muito mais tempo. De 
acordo com Rodrigo Finotti, na região a P&G perde para a Unilever no Brasil, 
Argentina e também no Chile.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 jan. 2006, Comunicação, p. C-6. 


