
A mineradora Anglo American
reportou ontemumsalto napro-
dução de minério de ferro e co-
bre no primeiro trimestre, antes
deuma reuniãodeacionistas, on-
de é provável que enfrente ques-
tões sobre batalhas legais envol-
vendo a Codelco no Chile e um
projeto-chave no Brasil.
A produção deminério de fer-

ro, elemento importante na es-

tratégia de crescimento da mi-
neradora, subiu 17%, para 11,7
milhões de toneladas nos três
meses do ano em relação ao
mesmo período de 2011, quan-
do fortes chuvas no hemisfério
sul dificultaram os embarques.
Em comparação ao trimestre

anterior, a produção de miné-
rio da Anglo recuou 6%, em li-
nha com quedas similares rela-
tadas pelas concorrentes BHP
Biliton e Rio Tinto.
A produção de cobre, que re-

presenta um terço do lucro da

Anglo, cresceu 21%, para 168,4
mil toneladas, puxada pela ex-
pansão de sua mina Los Bron-
ces no Chile. O aumento pode-
ria ter sido maior se não fos-
sem as paradas na mina Co-
llahuase, também no Chile.

Investidores devem se con-
centrar em uma batalha legal
com a Codelco no Chile e noMi-
nas-Rio, maior projeto de cres-
cimento da Anglo, de US$ 6 bi-
lhões, operação de minério de
ferro no Brasil, onde as licenças
são uma preocupação.
Duas decisões do Tribunal de

Justiça de MG, após uma liminar
concedidapela Justiça deConcei-
ção de Mato Dentro, onde está
sendo erguido o projeto Minas-
Rio, impede a abertura da mina
de minério de ferro. ■ Reuters

O Instituto de Desenvolvimen-
to Gerencial (INDG), controla-
do pelo especialista em gestão
de empresas Vicente Falconi -
que ajudou a construir a cultura
de organizações como Ambev e
Gerdau - comprou a consulto-
ria Avention, em seu primeiro
passo para expandir os negócios
por meio de aquisições.
A Avention era formada por

ex-consultores do INDG, que
se separaram da empresa há
cerca de dois anos. Em e-mail
enviado a seus consultores, Fal-
coni diz que para crescer, a em-
presa terá que expandir no Bra-
sil e abrir o mercado mundial.
Ele não detalha os planos nem
informa o valor da compra.
Procurado para comentar o as-
sunto, Falconi não concedeu
entrevista.
Além de expandir os negó-

cios, o movimento do INDG é
encarado pelos profissionais da
empresa como tentativa de Fal-
coni de preparar o seu plano de
sucessão. Com 72 anos, Falconi
demorou para iniciar o processo
por causa de desentendimentos
com o antigo sócio, José Godoy,
cofundador e ex-presidente da
empresa. Em 2011, ele comprou
a participação de Godoy. Hoje,
a consultoria é comandada por
Mateus Bandeira, ex-presiden-
te do banco Banrisul.
Segundo apurou o BRASIL ECO-

NÔMICO, Falconi e Bandeira estão
redesenhando omodelo de ges-
tão do INDG para permitir que
consultores se transformem em
sócios, comdireito de opinar so-
bre as estratégias. No modelo
atual, existem apenas associa-
dos que não têm direito de voto
nas decisões.
A aquisição da Avention, es-

pecializada em empresas fami-
liares, também é uma iniciativa
do INDG para brigar no merca-
do de clientes de médio porte, o
chamado "midle market". Con-
sultorias e auditorias de todo o
mundo, como Accenture,
KPMG e Ernst&Young, estão
descobrindo esse segmento pa-
ra expandir os negócios. ■

A Unilever, líder brasileira do
mercado de sabonetes com a
marca Lux, acaba de fazer uma
profunda reformulação em sua
linha para deixar para trás a es-
tagnação que vive na categoria.
A marca que está completando
80 anos em 2012 tem 20% de
participação demercado, núme-
ro que se manteve estável nos
últimos anos, segundo Adriana
Cristina Hartmann Castro, dire-
tora de marketing de produtos
para pele da Unilever.
Em um país onde o sabonete

chega a 99,4% dos lares, a Uni-
lever percebeu que não havia
mais espaço para crescer emvo-
lume, razão que a levou a estu-
dar, nos últimos dois anos, um
projeto que ganhou corpo e che-
ga às gôndolas no próximo mês
emumdosmaiores investimen-
tos da história damarca no país.
A Unilever acaba de anunciar

a Lux Fragrâncias Finas, linha
desenvolvida pela criadora dos
perfumes da Calvin Klein. Com-
posta inicialmente por três
itens, a empresa colocará nas
prateleiras um produto que cus-
tará R$ 1,99, mais do que o do-
bro dos sabonetes populares do
mercado, e que traz como dife-
rencial a promessa de fixação
do perfume até quatro horas
após o banho. “Estamos crian-

do uma nova categoria de pro-
dutos, que é o de perfume em
barras”, afirma Adriana.
Em paralelo, a Unilever está

aposentando a linha popular
Lux Suave e colocando em seu
lugar a marca Lux, com novo
formato, embalagem e formula-
ção. O item custará até R$ 0,95.

Campanha publicitária
Na prática todas essas mudan-
ças significam que a Unilever
quer posicionar o sabonete, a
commodity do mercado de hi-

giene pessoal, em um produto
de valor agregado e aumentar
sua margem com isso. “Esta-
mos partindo para a ‘premium-
nização’ dos sabonetes com a
proposta de aderir à perfumaria
fina, com óleos importados.”
A partir de junho, a empresa

deve colocar no ar uma grande
campanha publicitária na televi-
são e outras mídias para divul-
gar a nova fase de Lux. Embora
a mulher seja o centro da aten-
ção do produto, o ator e cantor
Daniel Boaventura, que se con-

sagrou com vários musicais,
aparecerá nos comerciais can-
tando a música Rosa, de autoria
do Pixinguinha, em clara tenta-
tiva de conquistar as mulheres.

“Novo Dove”
Adriana acredita que a versão
Fragrâncias Finas de Lux criará
uma nova categoria de sabone-
tes batizada de perfumes em
barra, que deve repetir o suces-
so de Dove, responsável pelo
surgimento dos dos sabonetes
com hidratantes. ■
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VAREJO

Presidente interino do Best Buy afirma
que reestruturação da empresa seguirá

TECNOLOGIA

Lucro da VMware sobe 25% e chega a
US$ 1,06 bi no primeiro trimestre de 2012

Divulgação

Alexandre Rezende

Produção de ferro da Anglo sobe 17%

Unilevermuda sabonete
Lux para sair da estagnação

A VMware, que atua em soluções de virtualização e infraestrutura em
nuvem, teve lucro de US$ 1,06 bilhão no primeiro trimestre do ano,
um crescimento de 25% se comparado ao mesmo período de 2011.
A expectativa para o segundo trimestre é de alcançar a faixa entre
US$ 1,10 bilhão e US$ 1,12 bilhão, segundo Mark Peek, diretor financeiro da
companhia. O lucro anual pode chegar a US$ 4,6 bilhões, espera Peek.

Aquisição levará a empresa
do consultor Vicente Falconi a
buscar clientes de médio porte

No primeiro trimestre,
empresa reportou 11,7 milhões
de toneladas de minério

O presidente interino da Best Buy, Mike Mikan, enviou uma
declaração aos funcionários da empresa reafirmando o compromisso
com o plano de reestruturação anunciado no último mês pelo seu
antecessor, Brian Dunn. Segundo o executivo, após a conclusão das
medidas mais urgentes, que incluem a demissão de 400 funcionários,
a empresa se dedicará a um planejamento de longo prazo.

EMPRESAS

Autorização
de licenças para
projeto Minas-Rio
preocupa os
acionistas

GESTÃO CONSULTORIA

Ao chegar aos 80 anos, sabonete líder em vendas no país ganha versão feita com
fragrâncias finas e a promessa de cheiro permanente até quatro horas após o banho

INDGcompra
consultoria
Avention

Adriana,daUnilever, colocaLuxnocaminhoda“premiumnização”

UM BANHO NOS NEGÓCIOS

Sabonete Lux muda na 
chegada aos 80 anos

Fontes: Unilever Brasil e Kantar Worldpanel

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DE LUX
20% em sabonetes

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DA UNILEVER 
28% com Lux, Dove e Lifebuoy

TAMANHO DO MERCADO
R$ 2,7 bilhões em 2011

VENDAS DE LUX
1,8 milhão de unidades por dia

LEMBRANÇA
top of mind nos últimos 10 anos

USO DE SABONETES NO PAÍS
99,4% dos lares

USO DE SABONETES LUX NO PAÍS
72% dos lares
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.




