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Companhia de bens
de consumo planeja
investir em novas unidades
para ampliar vendas

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

O Brasil responde pelo segundo
maior faturamento da Unilever,
companhia anglo-holandesa de
bens de consumo, no mundo, fi-
cando atrás apenas dos Estados
Unidos. Depois de fechar 2010
com vendas brutas de R$ 11,9 bi-

lhões, lançar o que a companhia
chama de 60 inovações e investir
quase R$ 2 bilhões em propagan-
da, a subsidiária gerida por Kess
Kruythoff sonha grande com o
primeiro lugar.

Há chances de a Unilever
Brasil ultrapassar os Estados
Unidos em vendas?
Nós podemos ultrapassá-los
sim, por que não? Nosso cresci-
mento é grande e pretendemos
abrir mais fábricas este ano no
Brasil. Não posso adiantar onde

e nem quando, mas falarei no
momento certo.

Diante da estratégia de focar
em marcas globais, a Unilever
Brasil poderá se desfazer de
outras marcas nacionais como
fez na divisão de atomatados?
Arisco é uma marca importante
para nós. Todo portfólio de
maionese está crescendo, tanto
com Hellmann’s quanto com
Arisco. A mesma coisa em sa-
bão em pó com Omo e Ala.
Continuaremos com a estraté-

gia de combinar marcas dentro
do mesmo portfólio.

A entrada da Unilever em
purificadores de água sinaliza
uma mudança de estratégia?
Um dos nossos pilares é desen-
volver e comercializar produtos
que melhorem a vida das pes-
soas. Fizemos isso com o sabo-
nete antisséptico Lifebuoy e,
agora, com o purificador de água
Pureit, importado da Índia. À
medida que a escala crescer, va-
mos produzi-lo no Brasil. ■

Unilever vai aumentar número de fábricas
ENTREVISTA KEES KRUYTHOFF Presidente da Unilever Brasil

Ricardo Moraes/Reuters

A cantora colombiana Shakira disse ontem que deseja ser parceira da presidente Dilma Rousseff em ações para erradicar a pobreza na
América Latina. Shakira se reuniu com a presidente no Palácio do Planalto e, no encontro, presenteou Dilma com um violão autografado.
O instrumento será leiloado e o dinheiro arrecadado reforçará o caixa dos programas de erradicação da miséria, prioridade do governo
de Dilma. “A gente falou durante o encontro sobre a possibilidade de trabalhar juntas, para divulgar o que é preciso fazer para as crianças
na América Latina”, disse a cantora pop. Na Colômbia, Shakira é uma das idealizadoras da Fundação América Latina em Ação Solidária
(Alas), fundada em 2006, voltada para a educação infantil.

CANTORA SHAKIRA, EM TURNÊ PELO BRASIL, PRESENTEIA DILMA ROUSSEFF COM UM VIOLÃO AUTOGRAFADO

“Estamos
atentos
a novas
oportunidades,
por isso
entramos em
purificadores
de água”

Murillo Constantino

Proposta de reforma política avança
A Comissão de Reforma Política do Senado aprovou ontem o fim da
reeleição no país, com a ampliação dos mandatos no Poder Executivo
para cinco anos. Já o voto obrigatório foi mantido. Ao defender
a proposta, o senador Aécio Neves ((PSDB-MG) afirmou temer “o risco
de termos governantes eleitos por uma minoria pouco expressiva.
Em momentos de crise, isso pode gerar instabilidade”. O relatório final
sobre a proposta de reforma será apresentado no dia 5 de abril.

Jose Cruz/ABr

Sexta-feira e fim de semana, 18, 19 e 20 de março, 2011

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18, 19 e 20 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 11.
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