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A Colgate-Palmolive deu ontem
um importante lance para reforçar
sua atuação no mercado global de
cuidados pessoais. Por € 672 mi-
lhões (R$ 1,5 bilhão), a companhia
arrematou a Sanex, uma empresa
da Unilever, com a qual espera in-
crementar seu faturamento global
em cerca de 4% neste ano.

Segunda maior fabricante de
produtos de consumo do mun-
do, a Unilever acertou o negócio
depois que a comissão da União
Europeia (UE) exigiu que a
companhia vendesse a Sanex
como condição para adquirir,
no ano passado, a empresa

americana Sara Lee, que era ti-
tular desta marca na época.

O órgão regulador tomou a
decisão para favorecer a livre
concorrência no mercado de
desodorantes, já que a empresa
anglo-holandesa tem outras
marcas importantes do setor,
como Dove, Axe e Rexona.

O negócio favorável para a
Colgate-Palmolive e o ajuste no
mercado europeu da Unilever gi-
ram em torno de uma compa-
nhia com faturamento anual de
R$ 430 milhões — sabonetes lí-
quidos e desodorantes represen-
tam cerca de 50% dos negócios
da Sanex . De acordo com o pre-
sidente e diretor-executivo da
Colgate-Palmolive, Ian Cook, a

aquisição fortalece a presença da
empresa nos segmentos de gel de
banho e desodorantes na Europa.

A Sanex vem para comple-
mentar a linha de produtos Pal-
molive , bem como a marca Pro-
tex, linhas que representam cer-
ca de 50% dos negócios da em-
presa. A aquisição da companhia
é a maior em dez anos no ramo
de sabonetes e desodorantes. A
última grande compra aconte-
ceu em 1995, quando a empresa
americana adquiriu a Kolynos,
por cerca de US$ 1 bilhão.

A Colgate-Palmolive realiza
transações em âmbito mundial e
não informou se a compra da
nova marca acarretará na amplia-
ção do portfólio nacional. A em-

presa espera definições da matriz,
mas é importante ressaltar que
80% do faturamento da Colgate-
Palmolive é computado em mer-
cados fora da América do Norte.

Estratégia
Em conexão com a negociação da
Sanex, a Colgate-Palmolive ven-
deu sua unidade de detergentes,
situada na Colômbia, por R$ 356
milhões, para a Unilever.

Segundo o presidente da com-
panhia, estes movimentos se-
guem a estratégia da Colgate de
se desfazer de áreas que não estão
no seu foco principal , enquanto
se concentra “nos negócios mais
lucrativos de cuidados bucais,
pessoais e nutrição animal”. ■

Colgate-Palmolive compra Sanex
da Unilever por R$ 1,5 bilhão
Venda foi determinada por órgão regulador europeu e deverá agregar 4% à receita do grupo americano

Transação entre
as companhias
incluiu a venda
da filial da
Colgate-Palmolive
no ramo de
detergentes na
Colômbia por
US$ 356 milhões

TUBOS E CONEXÕES

Grupo Tigre programa investimentos
que somam R$ 250 milhões em 2011
A multinacional brasileira de tubos e conexões de PVC, com unidades no
Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, obteve uma receita bruta de R$ 2,6
bilhões e uma receita líquida de R$ 2,1 bilhões, valor 18% superior a 2009.
A previsão de investimentos contempla aportes em inovação, aumento
de capacidade produtiva, inclusive com inauguração de novas unidades
fabris no Brasil e no exterior, e ações de marketing e relacionamento.

BEBIDAS

Grupo Petrópolis entra no mercado de
vodca com investimento de R$ 2,5 milhões
Com o novo produto, denominado Blue Spirit, companhia pretende
atrair público jovem para aproveitar o potencial de crescimento entre
as bebidas destiladas. A vodca será posicionada no segmento premium
e chega ao consumidor a partir dessa semana com preço entre R$ 65 e
R$ 70. Será lançada também a versão Ice em latas de 269 ml. Terceirizada,
a produção está a cargo da Dialcool, fabricante de São Roque (SP).

Divulgação

Daniel Acker/Bloomberg

A Colgate garante
mais de 80% das
vendas fora da
América do Norte

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 22.
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