
No Brasil, as duas companhias serão unificadas sob um único presidente 
Daniela Dambrósio, de São Paulo 
 
Quase um ano depois do anúncio da compra da Gillette pela Procter & Gamble e dois 
meses após a efetiva aprovação do negócio, as duas subsidiárias brasileiras começam 
a compartilhar detalhes de processos e modelos de gestão. Um estudo mais minucioso 
das duas equipes também já começou a ser feito. Ao fim do processo, restará apenas 
uma estrutura unificada, com um único presidente.  
 
A idéia é reproduzir no Brasil tudo o que está sendo feito globalmente. "Vamos 
aproveitar o que há de melhor dos dois lados", afirma Pedro Martins da Silva, diretor 
de relações externas. "A situação do Brasil reflete o modelo mundial, uma sinergia que 
levará em conta as melhores lideranças e processos." 
 
Fisicamente, as duas empresas continuam em endereços distintos. A sede 
administrativa da Gillette foi mantida, por enquanto, e as estruturas ainda estão 
separadas. Alguns profissionais, no entanto, já começam a mudar de área. Como os 
portfólios são complementares e as plantas estão em lugares distintos, é muito 
provável que as fábricas sejam mantidas. A Procter mantém três unidades em Louveira 
(SP), Rodovia Anchieta (SP) e Salvador (BA), enquanto a Gillette tem uma fábrica em 
Manaus. "Estamos estudando a logística, mas são negócios distintos, com processos de 
produção diferentes e difíceis de consolidar", diz Silva. 
 
Globalmente, a Gillette é bem menor que a P&G - tem 30 mil funcionários, contra 110 
mil da Procter. No Brasil, porém, as duas empresas têm praticamente o mesmo 
tamanho - até porque a Gillette está no Brasil há 79 anos e a Procter há apenas 16. A 
líder em lâminas de barbear tem 1,3 mil funcionários, enquanto a dona das marcas 
Ariel, Ace e Pringles emprega 1,5 mil pessoas no país. 
 
Ambas mantêm estratégias agressivas de marketing nos mercados onde atuam. Há 
menos de dois meses, a Gillette lançou o Sensor 3 para reconquistar consumidores que 
migraram para os descartáveis de alta performance e preços baixos. Negociou com o 
varejo o tabelamento de preços do produto durante três meses. 
 
A Gillette não divulga o faturamento no Brasil, mas a América Latina representa 12% 
dos negócios da multinacional no mundo. O Brasil é um mercado de 1 bilhão de 
lâminas de barbear por ano - o que o coloca entre os três principais países 
consumidores, ao lado da China e dos Estados Unidos. 
 
A P&G, que faturou no Brasil R$ 1,4 bilhão no ano passado, foi pioneira ao lançar no 
Brasil as versões básicas das fraldas Pampers e do absorvente Always. A fralda básica 
já responde por 45% das vendas de fraldas da P&G. O conceito já foi exportado para 
outros países em desenvolvimento, como Ásia, Tailândia, Vietnã, China, Índia e 
México. A gigante mundial de consumo também enfrentou a ira da rival Unilever ao 
variar o tamanho das embalagens - fora dos padrões acordados pelo setor - e lançar 
versões de diferentes tamanhos para cada rede varejista. 
 
A Procter, que também comprou globalmente a Wella, levou dois anos para consolidar 
as operações no Brasil. Os funcionários da Wella do Rio de Janeiro foram transferidos 
para São Paulo e os escritórios de vendas espalhados pelo Brasil também foram 
consolidados em uma única unidade. 
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