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A empresa The Gillette Company quer aumentar em 30% as vendas de lâminas de barbear 
descartáveis, ao colocar no mercado uma nova versão da linha Prestobarba, marca que em 
2006 completa 30 anos de mercado. O foco agora está todo direcionado para o produto 
Prestobarba Excel Sport, que vem acompanhado de uma campanha para o público entre 15 e 
25 da classe C, estrelada pela banda CPM22. A Leo Burnett é a responsável pela comunicação.  
 
Prestobarba é uma denominação utilizada em toda a América Latina. Em outros mercado este 
mesmo produto tem nomes diferentes - nos Estados Unidos, por exemplo, a linha chama-se 
Good News.  
 
Hoje, 65% do que o mercado - e do que a Gillette - vende são de lâminas de barbear 
descartáveis, o que justifica a aposta da empresa. O Prestobarba Excel, com qualidade 
superior ao Prestobarba, está no mercado há dois anos.  
 
O lançamento, a versão Sport, para os jovens, aproveita o embalado da Copa do Mundo para 
chegar às mãos do consumidor em duas versões - uma verde e outra amarela. "Não é um 
produto voltado para o mundial, mas vamos aproveitar", diz o gerente de produtos da marca, 
Alexandre Toledo. Com a chegada da versão Excel Sport às gôndolas, a linha Prestobarba 
passa a contar com seis produtos diferentes.  
 
"Nossa missão, agora, é conquistar o público mais jovem", comenta Toledo, ao informar que o 
Prestobarba Excel detém 8% das vendas de lâminas descartáveis e a empresa quer dar um 
"up grade" de 30% nestas vendas. O mercado de lâminas de barbear tem índice de penetração 
de 90% no País. O Brasil, informa a Gillette, é um dos maiores consumidores deste produto, 
mundialmente falando. Por aqui se vende em média 1 bilhão de lâminas ao ano.  
 
Diz Toledo que a campanha dará um forte suporte para apresentação do Prestobarba Excel 
Sport. Isso porque, além de forte presença na mídia, também serão desenvolvidas ações de 
responsabilidade social com o público jovem. A primeira remessa do produto que chega às 
lojas vem acompanhada da promoção do tipo "achou ganhou". "Além da campanha e da 
promoção, vamos abastecer o ponto-de-venda com material de campanha", revela Toledo. A 
nova campanha é chamada de "Atitude Prestorba Excel Sport. Escolha o melhor Prestobarba e 
concorra a prêmios irados". Foi criada e coordenada pela Outlook,Capi Marketing Promocional.  
 
kicker: Lâminas descartáveis representam 65% das vendas do segmento. Mercado brasileiro é 
um dos maiores consumidores do mundo  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 29 e 30 abr. e 1 e 2 maio 2006, Comunicação, p. 
C-7. 


