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Operação de R$ 10,3 bilhões no país só perde para os Estados Unidos e o Reino Unido, que 
será deixado para trás até 2012 
 
A Unilever Brasil, fabricante de produtos de limpeza, higiene pessoal e alimentos, prepara-se 
para dar um dos passos mais ousados de sua trajetória de 80 anos no país. Em 2012, a 
operação brasileira  a terceira maior do mundo em faturamento, com um volume de vendas de 
R$ 10,3 bilhões em 2008 deve ultrapassar o Reino Unido e conquistar o segundo lugar em um 
ranking liderado pelos Estados Unidos e composto por mais de 100 países. "Este não é 
exatamente um objetivo, mas a conseqüência de um trabalho agressivo de investimentos, 
lançamentos e inovações que estamos promovendo no mercado brasileiro", afirma Luiz Carlos 
Dutra, vice-presidente de assuntos corporativos da Unilever Brasil. 
 
O plano estratégico do grupo angloholandês que promete fortalecer a fabricante no país foi 
minuciosamente traçado durante três meses de 2008 por uma força-tarefa de 450 líderes da 
corporação ao redor do mundo. "Sem exageros, este é o plano mais estratégico do qual já 
participei na minha vida, dado o nível de detalhamento que observa e ataca cada categoria, 
ponto-de-venda, inovação, região, entre outros detalhes." 
 
O Brasil, com seu mercado interno gigantesco e boas perspectivas em relação ao futuro, tem 
animado muito a matriz. Vai fazer só dois anos que a operação brasileira deixou o quarto lugar 
rumo ao terceiro no ranking global da companhia. 
 
A arrancada para a segunda posição é embasada em um punhado de estratégias. A primeira 
aponta para um investimento forte em pesquisa, com o intuito de criar produtos com 
inovações. Só neste ano foram, ao todo, 70, o que inclui a reformulação total da linha de 
xampus Seda, líder do segmento com 21,7% de participação em valor, segundo a AC Nielsen. 
A marca, que concorre com outras três mil no país, andava preterida por muitas mulheres. A 
imagem de produto popular tinha que ser revertida, o que levou a Unilever a reinventar 
globalmente a sua embalagem e o seu conteúdo. Foi assim que nasceu o novo produto, 
cocriado com a ajuda de sete cabeleireiros de diferentes partes do mundo, incluindo 
brasileiros. "O nosso mercado é tão estratégico que o produto foi lançado primeiro aqui", conta 
Dutra. O investimento inicial para recolocação da marca foi de R$ 25 milhões. Notoriamente 
conhecida por investir valores bilionários em publicidade, a Unilever continuará a apostar 
nessa estratégica tanto no mundo físico quanto no virtual. Em 2008, ela desembolsou R$ 1,7 
bilhão com propaganda, segundo Ibope Monitor. 
 
Novas categorias 
 
A companhia também tem dado atenção crescente para o ponto de venda, onde ela pretende 
investir ainda mais em ações diretas com o consumidor. Omo Tanquinho foi um produto que 
demandou muito esse tipo de ação durante o ano. Aproveitando o consumo crescente da 
classe D que, segundo pesquisa recente do LatinPanel, passou a consumir igual à classe B no 
quesito produtos de higiene, limpeza e alimentação, a indústria acordou para a necessidade de 
oferecer itens de melhor qualidade e praticidade. Exemplo disso é o sabonete Lux, que ganhou 
versão líquida em 2008, depois de décadas de oferta em barra. "O sabonete líquido faz o 
faturamento das empresas crescer, uma vez que seu preço unitário é maior que o da versão 
em barra. A margem de lucro também é maior", analisa Olegário Araújo, gerente de 
Atendimento a Varejistas da Nielsen. A Unilever promete mais 70 inovações em 2010. 
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