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A.G. Lafley tornou a Procter & Gamble grande de novo. Mas ele não se deixa esquecer do "inferno 
das commodities". A P&G foi eleita recentemente a terceira empresa mais admirada do mundo. O 
chefe da companhia, Alan Lafley, no entanto, parece angustiado. "É tão duro crescer", lamenta. "E 
quanto maior você é, mais difícil fica." 
 
O que se admira na P&G - a volta do crescimento do lucro e da receita nos mais de cinco anos sob 
seu comando - é exatamente o mesmo que torna o trabalho do executivo cada vez mais 
complicado. No ano passado, a P&G comprou a Gillette, por US$57 bilhões. Da noite para o dia, a 
empresa de 169 anos ficou 20% maior. Dois anos antes, a P&G havia comprado a Wella, uma 
fabricante alemã de xampus, por US$ 5,7 bilhões, e ou¬tros dois anos antes, a Clairol, também 
de produtos para o cabelo, por US$5 bilhões. 
 
Como fazer a empresa continuar a crescer, diz Lafley, é a última coisa a deixar sua mente quando 
inicia suas meditações, prática que aprendeu para ajudá-lo a ficar calmo. O mais recente informe 
anual da companhia está repleto de referências a "estratégias de crescimento", "crescimento 
orgânico (das próprias operações, sem incluir aquisições)" e a "uma de nossas maiores 
oportunidades de crescimento" que, no caso, quer dizer a Gillette. 
 
Em outras épocas o crescimento havia se mostrado enganoso para a empresa. Nos anos 90, a 
P&G traçou metas ambiciosas, baseadas na inovação e em grandes investimentos em pesquisa e 
desenvolvimento.Tropeçou feio. 
O retorno total aos acionistas caiu 35% em 2000, o ano em que Lafley assumiu o comando. Foi 
uma indicação surpreendente para uma empresa que até então era um modelo de conformidade. 
O meditativo Lafley é uma estranha mistura, parte tradicionalista, parte adepto a novas idéias. 
Conhecido por todos como "A.G." - seu pai era "A.F." e seu avô, também, "AG." -, Lafley 
trabalhou na P&G quase toda sua vida labo¬rai. Esse tipo funcionário costumava ser chamado de 
"cria", um comentário depreciativo para o tipo de pessoa engajada na empresa disposto a 
trabalhar toda a vida em uma grande companhia. 
 
Se Lafley é uma "cria", é de um tipo diferente ao de seus antecessores. Formou-se no Hamilton 
College, no norte do Estado de Nova York, e obteve seu MBA na Harvard School of Business. Seu 
pai trabalhou em Schenectady (Nova York), no departamento de recursos humanos da General 
Electric, da qual o Lafley filho agora faz parte do conselho de administração. 
 
A carreira de Lafley na P&G também não foi a tradicional história de alta devoção ao trabalho. No 
início dos anos 90, ele comandava as operações da P&G na Ásia, de representatividade limitada 
na em presa, nas proximidades de Kobe, no Japão, onde estava na época do terremoto, em 1995. 
Depois disso, foi encarregado das operações mundiais de produtos de beleza. 
 
Desde então, a Ásia e o setor de beleza foram as pontas-de-lança de sua estratégia de 
crescimento. As vendas na China subiram de US$ 90 milhões em 1993 (quando Lafley estava 
diretamente encarregado) para quase US$ 3 bilhões atualmente. A média de idade dos 
funcionários da empresa é de 38 anos, sendo que 40% deles juntou- 
se à companhia em função das aquisições. Não são "crias" da P&G. A equipe gerencial mudou no 
tavelmente e agora está mais alinhada com a estratégia da empresa. Apenas 10 dos 35 diretores 
da empresa em 19,99 continuam lã. Dos 44 diretores listados no info me anual de 2005,22 
nasceram fora dos Estados Unidos (a empresa indica o país de nascimento de cada um, passando 
por Palestina, Colômbia e Moçambique). 
 
É de surpreender, no entanto, que ainda seja uma empresa predominantemente masculina. Em 
1999, apenas três dos principais diretores eram mulheres.  



Em 2005, havia 6 mulheres entre os 44 diretores, um número pequeno para uma companhia que 
obtém quase metade das vendas com "beleza e saúde", fabricante de produ¬tos como Tampax e 
Pampers e cujo lucro com produtos de beleza dobrou nos últimos cinco anos. 
 
Lafley gosta do setor de beleza -e concentrou as aquisições da P&G na área - porque e 
praticamente baseada em marcas dos fabricantes. Há pouca concorrência de "marcas próprias" 
dos varejistas -algo que poderia jogá-lo no "inferno das commodities", no qual muitas empresas 
oferecem o mesmo produto, com baixas margens. 
 
Nos Estados Unidos isso é associado ao Wal-Mart, onde 120 milhões de pessoas fazem compras 
todas as semanas. A rede varejista mudou radicalmente o equilíbrio de forças entre fabricantes, 
varejistas e consumidores. Quase 17% das vendas mundiais da P&G são feitas em lojas do Wal-
Mart e a empresa mantém uma equipe permanente de 200 pessoas em Bentonville (Ar-kansas), 
sede da rede. 
 
Lafley precisa, agora, aferrar-se a suas marcas, o que no momento quer dizer focar-se na Gillette, 
a empresa que também fabrica escovas de dente e as pilhas Duracell. Surpreendentemente, 
persuadir os funcionários da Gillette a abandonar seus antigos costumes esta sendo mais difícil do 
que se previa; e apesar de todas as sinergias entre seus produtos, as duas empresas têm uma 
diferença fundamental: uma os vende para homens; a ou¬tra, para mulheres. Levará entre "mais 
um ano e 15 meses" para di gerir, diz Lafley. (Tradução de Sabi-noAhumada) 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


