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OFed, banco central
americano, manteve

os juros em 5,25% e elimi-
nou formalmente seu viés
de alta, o que lhe dá a fle-
xibilidade para cortar as
taxas caso a economia do
país desaqueça mais.

* * *

n A Motorola, dos EUA,
alertou para um prejuízo
no primeiro trimestre por
causa de vendas de celula-
res mais fracas do que o
esperado e anunciou a
nomeação de dois executi-
vos para as diretorias
financeira e operacional.

* * *

n A Dell, fabricante ame-
ricana de PCs, lançou na
China um micro na faixa
de US$ 335 a US$ 520 e
disse que quer comerciali-
zá-lo em mercados emer-
gentes como o Brasil.

* * *

n O Morgan Stanley ven-
ceu recurso contra veredic-
to que o condenava a pagar
mais de US$ 1,6 bilhão a
Ronald Perelman, investi-
dor que alegava ter sido
enganado pelo banco sobre
a saúde da fabricante de
aparelhos elétricos Sun-
beam, que ele comprou mas
que acabou falindo. Perel-
man ainda pode apelar.

n A DaimlerChrysler deci-
dirá logo se venderá ou
não a subsidiária america-
na Chrysler, disse o dire-
tor-presidente desta, Tom
LaSorda, em reunião com
concessionários da marca.

* * *
n A Basf, química alemã, e
a Monsanto, firma ameri-
cana de biotecnologia,
anunciaram uma colabora-
ção de US$ 1,5 bilhão para
pesquisa e desenvolvimen-
to de variedades mais
resistentes de milho, soja,
algodão e canola.

* * *
n A ACS, empreiteira
espanhola, disse que paga-
rá US$ 1,8 bilhão à firma
de investimentos Custodia
por 25% da rival alemã
Hochtief.

* * *
n A Atlas Copco, fabricante
sueca de equipamentos
industriais, disse, sem
revelar valores, que con-
cluiu a aquisição da fabri-
cante suíça de compresso-
res para gás natural
GreenField.

* * *
n Berstelsmann, Morgan
Stanley e Citigroup vão
criar um fundo de US$ 1,3
bilhão para aquisições no
setor de mídia.

I NTERNAC IONAL

A Lan, companhia aérea
chilena, confirmou um

pedido de 15 aviões  A320
da Airbus, informou a
fabricante européia de
aviões. A preço de tabela, o
pedido vale US$ 1 bilhão.

* * *

n A Coeur d’Alene Mines,
mineradora canadense,
anunciou a construção de
uma usina de flotação em
sua mina Martha, na pro-
víncia de Santa Cruz, na
Argentina, ao custo de US$
13,9 milhões. Ela deve
ficar pronta no fim do ano.

* * *

n Henry Paulson, secretá-
rio do Tesouro dos EUA,
disse que planeja para
julho uma visita extensa à
América Latina. Ele tam-
bém elogiou a economia
peruana, que cresceu 8%
em 2006, a taxa mais alta
dos últimos 11 anos.

Envie seus comentários a: 
americas@wsj.com

n A Bavaria, subsidiária
colombiana da cervejaria
britânica SABMiller, disse
que quitou US$ 494 milhões
de sua dívida externa.

* * *
n A Antad, associação que
reúne 12.000 varejistas
mexicanos, informou que
as vendas de seus associa-
dos cresceram 12% em feve-
reiro ante o mesmo mês de
2005, para US$ 2,7 bilhões,
graças em parte ao aumen-
to de 11,2% em espaço de
vendas.

* * *
n A Electricidad de
Caracas deverá concluir o
processo de nacionaliza-
ção até o fim de abril,
disse Julián Nebreda, pre-
sidente da distribuidora
venezuelana, que era da
americana AES.

R E G I O N A L

POR DEBORAH BALL
THE WALL STREET JOURNAL

Com dificuldades para vender
seus sabões em pó, margarinas e
sopas para americanos e euro-
peus, a Unilever está mudando
seu foco para um mercado que
considera mais promissor: o
mundo em desenvolvimento. 

Muitas empresas estão agora
considerando seriamente países
como a Índia e a China. Mas o
diretor-presidente da Unilever,
Patrick Cescau, está dando um
passo a mais — tirando de fato
recursos, pessoal e projetos da
base da Unilever na Europa
Ocidental e colocando-os em
mercados menos maduros. 

Isso significa que marcas
como o azeite de oliva Bertolli —
que já foi uma das jóias das
marcas italianas da Unilever —
tiveram seus orçamentos redu-
zidos, enquanto produtos bási-
cos como o detergente em pó

S u n l i g h t ,
popular na
África do
Sul, estão
recebendo
uma nova
a t e n ç ã o .
Depois de
anos defen-
dendo seus
temperos ,
sabonetes e
x a m p u s
contra gené-

ricos mais baratos, a empresa
está oferecendo-os para uma
nova onda de consumidores no
Brasil, na Índia e no Vietnã.

A Unilever enfrenta grande
pressão para mudar. Há anos
ela vem perdendo fregueses em
muitos mercados para rivais
como a americana Procter &
Gamble Co., que se mostraram
mais criativas no lançamento
de novos produtos.

No mercado alimentar, com
marcas como chás Lipton,
maionese Hellmann’s e marga-
rina Doriana, a Unilever segue
em terceiro lugar atrás da suíça
Nestlé SA e da americana Kraft
Foods Inc. Alguns de seus pro-
dutos, como margarina e molho
de macarrão, enfrentam dura
concorrência por parte de mar-
cas próprias de supermercados,
geralmente mais baratas.

Se Cescau não conseguir
fazer as vendas da Unilever
decolar, a empresa pode virar
um alvo para famintas firmas
de participações. Várias empre-
sas de aquisições de Londres
manifestaram interesse em
fazer uma oferta pela Unilever
nos últimos meses. Elas não
avançaram além da fase explo-
ratória, porque muitos acionis-

tas querem dar à nova diretoria
uma chance de recuperar a
empresa, dizem pessoas próxi-
mas do assunto. 

O ano passado foi o primeiro
em que a Unilever gerou mais
vendas em países em desenvol-
vimento do que em seus merca-
dos originais na Europa
Ocidental. Cerca de 41% dos Œ
39,6 bilhões (US$ 53 bilhões) em
vendas globais vieram do
mundo em desenvolvimento,
contra cerca de 22% em 1990. Em
2006, as vendas nos países em
desenvolvimento cresceram 8%,
enquanto as da Europa subiram
só 1%, e as dos Estados Unidos,
2,4%. Na P&G, em comparação,
países de renda menor repre-
sentaram 26% das vendas ano
passado, ante 23% em 2002. 

Caso o crescimento mante-
nha esse ritmo, os países mais
pobres podem constituir mais da
metade das vendas da Unilever
dentro de cinco anos, de acordo
com Cescau. “Quando visito
consumidores em suas casas
nesses países, dá para sentir o
cheiro da oportunidade de cres-
cimento”, disse Cescau recente-
mente ao Wall Street Journal. 

Para a Unilever, os merca-
dos emergentes oferecem popu-
lações jovens com renda em
rápido crescimento. Novos
canais de comunicação torna-
ram mais fácil a publicidade,
ao mesmo tempo em que redes
varejistas dos países ricos estão
se expandindo globalmente. 

A Unilever calcula que 1,2
bilhão de consumidores vão
comprar produtos embalados
pela primeira vez até 2010 — a
maior parte deles nos países em
desenvolvimento. As vendas de
sabão em pó, especialmente,
estão disparando, com os con-
sumidores passando a preferi-lo
em lugar do sabão em barra. A
cada semana, 40.000 pessoas na
Ásia usam uma máquina de
lavar pela primeira vez, o que
apresenta uma grande oportu-
nidade, diz a Unilever. 

Essa estratégia joga a
Unilever em economias mais
voláteis, onde algumas grandes
concorrentes também estão

agindo rápido. Em fevereiro, a
Nestlé abriu uma nova fábrica
em Feira de Santana para fazer
produtos para consumidores
que ganham a partir de R$ 20
por dia. Ela também está crian-
do novas redes de distribuição
para vender seus produtos para
pequenas lojas em bairros
pobres da América Latina.

Em muitas partes do mundo,
a Unilever chegou primeiro.
Com sede em Londres e
Roterdã, ela foi formada na
fusão em 1930 de uma fabricante
holandesa de produtos alimentí-
cios com uma empresa britânica
de sabonetes. As duas cresce-
ram vendendo produtos em paí-
ses que no passado foram gover-
nados por seus respectivos impé-
rios. Ela vende sabão em barra e
óleo de cozinha em países como
Índia, Indonésia e África do Sul
desde a década de 1880. 

No fim de 2005, Cescau enco-
mendou uma análise de todo o
portfólio da empresa, e estabele-
ceu uma hierarquia. Ele atri-
buiu uma dentre três cores para
cada marca e categoria de pro-
dutos, para refletir o potencial
de crescimento. Marcas ou cate-
gorias “verdes” eram considera-
das as mais promissoras e rece-
beriam mais apoio de marketing
e recursos. Marcas “amarelas”
deviam simplesmente manter
sua participação de mercado e
receberiam menos dinheiro. O
“vermelho” foi designado para
marcas de crescimento lento.
Na Itália, por exemplo, o azeite
Bertolli recebeu a designação
“vermelho” porque a Unilever
estava preparada para perder
fatia de mercado — e fornecer
recursos mínimos. 

Como parte da nova missão
da empresa, gerentes de mar-
cas são agora obrigados a ela-
borar produtos para consumido-
res de renda menor.
“Tradicionalmente, pegaría-
mos os produtos (existentes) e
tentaríamos imaginar como
adaptá-los para o mundo em
desenvolvimento”, diz Steph
Carter, diretor de embalagem
para desodorantes. “Nossa
maneira de pensar mudou.” 

Silvia Lagnado, que é do
Brasil e ascendeu na Unilever
criando sua bem-sucedida cam-
panha publicitária da linha
Dove, foi nomeada diretora da
divisão de produtos culinários
da Unilever, uma divisão com
vendas de cerca de Œ 5 bilhões e
produtos como sopas e molhos
da Knorr, a maior marca da
Unilever. A missão dela:
aumentar os esforços para
atrair mulheres de países em
desenvolvimento para comprar
mais produtos alimentícios da
empresa. Dos 40 novos produtos
que ela planeja lançar no próxi-
mo ano, metade será exclusiva-
mente para países em desenvol-
vimento, e um outro quarto
tanto para países pobres quanto
ricos, diz ela. Somente um quar-
to desses produtos irá exclusiva-
mente para mercados de alto
rendimento, como a Europa. 

Embora o mundo em desen-
volvimento represente um quarto

da receita
da divisão,
L a g n a d o
espera que
ele um dia
gere mais
da metade
do cresci-
m e n t o .
Numa tenta-
tiva, ela
criou uma
equipe para
p r e p a r a r

temperos moídos com a marca
Knorr. Esse produto pode ter
apelo para mulheres de países do
sudeste da Ásia, que gastam
muito tempo moendo temperos
— um hábito que Lagnado notou
numa visita a uma cozinha de
testes da Unilever nas Filipinas. 

“No mundo desenvolvido, se
você quer lançar algo novo que
custa 50% mais (do que a versão
anterior), você consegue”, diz
Lagnado. “Mas não dá para
fazer isso em países em desen-
volvimento.”

— Wilawan Watcharasakwet
em Bangcoc, Binny Sabharwal
em Nova Délhi e Jason Singer

em Londres colaboraram 
neste artigo. 

Mundo em desenvolvimento passa ao
primeiro plano na estratégia da Unilever

América 
Latina

17% 18%

11%
13%

4%
4%

9%
8%

2004 2006

Fonte: a empresa

Mercados com potencial
Faturamento regional como porcentagem da
receita total da Unilever

Ásia e 
Pacífico

Europa
Ocidental

39%

Europa 
Ocidental

34%

América do Norte
21%  

América do Norte
22%Europa Central 

e Rússia

África, Oriente 
Médio

e Turquia

EUA 7,5

Reino Unido 2,5

2,5

Alemanha 2,0

Índia 2,0

2,0

Itália 2,0

Holanda 1,0

1,0

Indonésia 1,0

Dez maiores mercados da Unilever
por receita em 2006, em Œ bilhões

Brasil

França

África do Sul 

Patrick Cescau

Silvia Lagnado

Produtos são criados
tendo em mente
países como o Brasil

POR JULIE JARGON

THE WALL STREET JOURNAL

A Kraft Foods Inc. está dando a
seus diretores internacionais mais
poder para planejar aquisições, sinali-
zando a determinação da nova direto-
ra-presidente, Irene Rosenfeld, de
comprar empresas no exterior. 

Com o desmembramento da gigante
de produtos alimentícios de sua con-
troladora, a Altria Group Inc., previsto
para 30 de março, a Kraft vai ter em
breve mais liberdade financeira para
comprar empresas em mercados emer-
gentes como a América Latina e o
Leste Europeu. 

Rosenfeld deixou claro para equi-
pes de aquisições nas sedes da empre-
sa fora dos Estados Unidos que elas
devem identificar alvos por conta pró-
pria, disseram pessoas a par do assun-
to. Rosenfeld está mais interessada no
Brasil, Rússia, Ucrânia, e México,
segundo uma pessoa a par do assunto. 

Essas equipes locais também têm
mais flexibilidade para identificar
alvos em novas categorias dentro do

negócio principal da Kraft e para bus-
car alternativas como joint ventures e
acordos de licenciamento.
Anteriormente, essas equipes costu-
mavam receber ordens diretamente da
sede da Kraft em Northfield, no Estado
americano de Illinois, de acordo com
pessoas familiarizadas com o assunto. 

“Não dá para
gerir o mundo a
partir (...) da
sede”, disse
Rosenfeld a investi-
dores numa confe-
rência da indústria
de alimentos no
Estado americano
do Arizona, no mês
passado. “Decisões
operacionais preci-
sam ser feitas por
experts locais.”

Em janeiro, Rosenfeld contratou
Sanjay Khosla para ser diretor-superin-
tendente da Kraft fora da América do
Norte. Khosla era diretor-gerente da
divisão de produtos ao consumidor e
serviços alimentares do laticínio

Fonterra Co-operative Group, da Nova
Zelândia, e tinha trabalhado antes para
a Unilever PLC na Índia e Europa.

Desde que assumiu a chefia, em
junho do ano passado, Rosenfeld, de 53
anos, concentrou-se em revitalizar os
negócios atuais da Kraft com novos
produtos e mais marketing. A empresa
extraiu 67% de sua receita de US$ 34,4
bilhões ano passado dos EUA e
Canadá. Mas a indústria alimentícia
norte-americana tem crescido somente
3% ao ano, o que torna mais importan-
te o crescimento em mercados exter-
nos, diz Greggory Warren, um analis-
ta do setor na firma independente de
análise Morningstar Inc.

“Parte do problema é que eles estão
atingindo um ponto no qual ficará
mais difícil fazer aquisições no merca-
do doméstico”, diz Donald Yacktman,
presidente da Yacktman Asset
Management Co., uma firma do Texas
que possuía mais de 960.000 ações da
Kraft em 30 de janeiro. 

Rosenfeld não quis ser entrevista-
da. Mas a porta-voz Perry Yeatman
disse que os esforços de aquisições da

Kraft “foram reforçados recentemente
em antecipação ao desmembramento
da Altria”.

No fim do ano passado, a Kraft tinha
somente US$ 239 milhões em caixa.
Mas depois que a Altria vender sua par-
ticipação de 89%, ela não mais depen-
derá da aprovação de uma empresa
controladora para usar sua própria
ação para fazer aquisições. A ação da
Kraft caiu mais de 7% desde 20 de feve-
reiro, quando Rosenfeld revelou um
plano estratégico para a empresa que
alguns analistas e investidores acha-
ram pouco detalhado. A ação da Kraft
caiu 0,4% ontem na Bolsa de Nova York.

A ênfase maior em aquisições é uma
parte inicial do esforço de Rosenfeld
para refazer a Kraft, a segunda maior
empresa de produtos alimentícios do
mundo, depois da suíça Nestlé SA. Ela
acontece num momento em que a
Cadbury Schweppes PLC está se pre-
parando para se desmembrar em uma
empresa de balas e chocolates e outra
de refrigerantes. Yeatman não quis
dizer se a Kraft estaria interessada em
divisões da Cadbury.

A Kraft vende algumas de suas
marcas mais conhecidas nos EUA,
como os biscoitos Oreo e o requeijão
Philadelphia Cream Cheese, em mer-
cados fora do país. Em setembro pas-
sado, ela adquiriu parte da britânica
United Biscuits num negócio que tam-
bém lhe deu os direitos a marcas regis-
tradas da Nabisco em países da
Europa e outras regiões. Antes disso, a
última aquisição internacional da
Kraft havia sido em março de 2003.

Alguns analistas acham que a Kraft
devia se concentrar primeiro em seus
atuais negócios. “A Kraft está subre-
presentada em mercados emergentes,
em comparação com algumas concor-
rentes, e eu de fato acho que é impor-
tante para eles expandir, mas a Kraft
tem muitas outras questões fundamen-
tais para arrumar antes de se focar em
expansão global”, diz a analista Erin
Ashley Smith, da Argus Research. A
Argus Research não oferece serviços
de banco de investimento, e Smith, que
não possui pessoalmente ações da
Kraft, tem uma classificação de “man-
ter” para a ação.

Kraft dá mais poder a diretores regionais para planejar aquisições. Brasil é foco

Irene Rosenfeld
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