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A Procter & Gamble não anunciou no Super Bowl, a final do campeonato de futebol 
americano, em 2005. Neste ano, no entanto, depois de comprar a Gillette em 
outubro passado, decidiu entrar em campo e apresentar dois anúncios de seu novo 
aparelho de barbear de cinco lâminas, o Fusion, que custou mais de US$ 6 milhões. 
 
O anúncio começa com um helicóptero surgindo no deserto do Mojave em direção a 
um laboratório onde dois cientistas desembarcam, inserem dispositivos em 
aparelhos eletrônicos e mostram o "milagre do Fusion". As imagens não poderiam 
ser mais adequadas para duas empresas que tentam mostrar como a fusão de suas 
forças fez com que os US$ 57 bilhões que a Procter & Gamble pagou pela "rainha 
das lâminas de barbear" tenham valido a pena. 
 
Executivos dos dois lados dizem que a Gillette desenvolveu o Fusion sozinha. O 
marketing de lançamento também foi comandado pela própria Gillette, que 
escolheu usar os cientistas em vez de seu caro garoto-propaganda, a estrela do 
futebol David Beckham. 
 
O novo produto, que foi lançado na sexta-feira nos Estados Unidos, chegará aos 
pontos-de-venda com 180 mil mostruários na próxima semana, uma marca que 
levou um ano para alcançar com o aparelho anterior, o Mach3, em 1998. 
Posteriormente, a Procter & Gamble levará o Fusion para a China e Leste Europeu, 
onde a Gillette tem fraca presença. 
 
Obter um aumento superior a 10% na receita com os aparelhos de barbear, um 
setor no qual a Gillette possui participação de 72% no mercado, será a principal 
meta, mas a Procter & Gamble espera fazer mais. A Gillette vem mostrando papel 
apenas secundário no mercado de cremes de barbear nos EUA e ficou para trás no 
crescente mercado de produtos de higiene masculinos. 
 
Para reverter a situação, a Procter & Gamble juntou seu grupo de produtos de 
barbear com a unidade artigos de beleza e conferiu-lhe "prioridade extremamente 
alta", diz o diretor de finanças da Procter & Gamble, Clayton C. Daley Jr. Pela 
primeira vez, a Gillette lançará produtos de barbear sob a mesma marca do novo 
aparelho, como o gel de barbear Fusion HydraGel. 
 
A linha Fusion, incluindo uma versão com bateria que custará US$ 11,99, terá 
preços 30% acima do que os produtos Mach3, em um momento no qual a Procter & 
Gamble não encontra condições para elevar os preços do sabão em pó Tide ou do 
creme dental Crest. 
 
O banco de investimento americano Morgan Stanley prevê que o Fusion arrebatará 
15% do mercado neste ano e elevará o lucro da Procter & Gamble em US$ 120 
milhões. Era justamente nisso que a Procter & Gamble apostava quando comprou a 
Gillette. 
 
A compra da Gillette foi benéfica ao balanço da Procter & Gamble, que anunciou na 
sexta-feira um aumento de 29% no lucro do segundo trimestre fiscal. A inclusão 
das atividades da Gillette também contribuiu para o resultado, segundo a Reuters. 
O lucro da companhia cresceu para US$ 2,55 bilhões no período, ante US$ 1,98 
bilhão no mesmo período do ano anterior. O resultado ficou acima das expectativas 
dos analistas. 
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