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Fernando Scheller

Após mais de 20 anos na Unile-
ver, o argentino Fernando Fer-
nandez recebeu, em setembro
de 2011, o desafio de assumir o
comando da segunda maior ope-
ração da companhia no mundo.
O Brasil, com faturamento na
casa de R$ 12 bilhões, só perde
para os Estados Unidos em im-
portância na multinacional an-
glo-holandesa. Com a renda do
consumidor em alta, o executi-
vo percebeu que é possível indu-
zir a expansão no País a partir
de marcas de alto valor agrega-
do. “A gente não ignora o pro-
cesso de transformação trazido
pela ascensão de 45 milhões de
pessoas à classe C”, afirma.

Uma experiência no setor de
cuidados com o cabelo provou
que é possível apostar em pro-
dutos mais caros: em novem-
bro, a Unilever lançou 80 novos
produtos de cuidado pessoal no
Brasil, com investimento de R$
500 milhões em marketing. En-
tre as marcas introduzidas está
a Tresemmé, que veio no “paco-
te” da aquisição da americana
Alberto Culver, por US$ 3,7 bi-
lhões, em 2010. “Foi uma forma
de trazermos produtos de salão
de beleza para o varejo tradicio-
nal”, diz Fernandez. “E fizemos
isso seis meses depois de con-
cluir a aquisição da marca.”

Leia os principais trechos da
entrevista com o executivo:

● A Unilever investiu pesado no
setor de cuidados com o cabelo.

Há uma aposta mais forte na
área de cuidados pessoais?
Todos os nossos segmentos no
Brasil (cuidado pessoal, limpe-
za, alimentos e bebidas e sorve-
tes) são estratégicos. Investi-
mos de R$ 2,6 bilhões a R$ 2,8
bilhões em marketing por ano.
O lançamento da linha de cuida-
dos para cabelo foi importante,
com a chegada da Tresemmé
no Brasil. Foi uma forma de tra-
zermos produtos de salão de be-
leza para o varejo tradicional,
com ganhos expressivos em um
curto período. De março de
2011 para março de 2012, a nos-
sa distância em relação ao se-
gundo colocado na categoria

xampu foi duplicada.

● O sucesso dessa linha de pre-
ço mais alto mostra uma tendên-
cia de investimento da Unilever
para produtos mais caros?
Não temos marketing de nicho
no Brasil, não queremos aten-
der a 10% ou 15% da população.
Estamos em 50 milhões de la-
res brasileiros e temos que ter
produtos com uma proposta de
valor adequada. Mas a gente
não ignora o processo de trans-
formação trazido pela ascensão
de 45 milhões de pessoas à clas-
se C. Isso permite o crescimen-
to com marcas aspiracionais,
como Omo e Tresemmé.

● A Unilever tirou muitas marcas
de circulação no início da déca-
da. É hora de expandir novamen-
te o portfólio?
Há espaço no Brasil para o de-
senvolvimento de mercados
nos quais já temos presença glo-
bal. Dá para crescer no setor de
sorvetes, por exemplo. Aqui, o
consumo médio de sorvete é
igual ao das Filipinas. Lá, a ren-
da per capita é de US$ 1,5 mil ao
ano; no Brasil, é de US$ 11 mil.
E a penetração é similar. Pode-
mos educar o cliente a consu-
mir mais essa categoria.

● A Unilever fez recentemente
uma aquisição na Rússia. É possí-

vel que a mesma estratégia seja
usada no Brasil?
A expansão no Brasil não depen-
de de aquisições. Não é um ele-
mento fundamental para o nos-
so crescimento, embora a possi-
bilidade de uma compra não es-
teja descartada. Entre as nossas
marcas, somente a Arisco é es-
pecífica para o mercado brasilei-
ro. A Tresemmé é uma marca in-
ternacional e o Omo existe glo-
balmente, sob diferentes no-
mes. A marca de bebidas Ades é
regional, existe em toda a Amé-
rica Latina. Temos um grau con-
siderável de homogeneidade, o
que eu considero um ponto for-
te da companhia.

● Como foi planejada a introdu-
ção dos novos produtos de bele-
za no Brasil? A fabricação das
novas linhas é local?
Depois da compra (da Alberto
Culver), o Brasil foi o primeiro
mercado em que introduzimos
a marca Tresemmé. E fizemos
isso seis meses depois de com-
pletarmos a aquisição. A fabrica-
ção das novas linhas é local, o
que significou um estresse em
nossa cadeia produtiva e de lo-
gística. Temos 11 fábricas no
Brasil, que produzem 95% de tu-
do o que vendemos localmente.

● Enquanto a Unilever reduziu
seu portfólio de marcas, muitos
produtos populares ganharam
mercado no País. Isso fez a Uni-
lever perder espaço na parte
mais popular das gôndolas?
Preço baixo não significa que o
produto terá boa percepção de
valor. Queremos atender à ne-
cessidade de todas as classes, e
nosso portfólio é suficiente-
mente abrangente para isso. Te-
mos produtos como Clear, Do-
ve, Hellmann’s e Omo, que têm
um posicionamento de preço
mais alto, e as linhas Arisco e
Seda, que têm um valor mais po-
pular. Não somos uma compa-
nhia de nicho.

● O que o senhor aprendeu nas
Filipinas, um mercado de renda
mais baixa, que pode aplicar ago-
ra no Brasil?
Fiquei quatro anos nas Filipi-
nas, um país com 7 mil ilhas. A
exemplo do Brasil, que é um
país continental, tinha um desa-
fio logístico grande. Acredito
em eliminar as deficiências do
sistema (interno da empresa) pa-
ra que o consumidor não tenha
de pagar por elas. Penso que, as-
sim, possa democratizar o aces-
so a marcas de desejo.

Tanzina Vega
THE NEW YORK TIMES

Os jornais americanos registra-
ram um pequeno aumento na cir-
culação diária e um crescimento
surpreendentemente robusto
na circulação aos domingos nos
últimos seis meses, na compara-
ção com o mesmo período do
ano anterior, segundo informa-
ções do Audit Bureau of Circula-
tions (ABC).

O maior aumento foi registra-
do pelo The New York Times, cuja
circulação diária, incluindo a ver-
são digital, aumentou 73,05% em
relação ao ano anterior, em gran-
de parte por causa da introdu-

ção, em 2011, do seu modelo de
assinatura paga. O informe do
ABC sobre 618 jornais que circu-
laram diariamente num período
de seis meses encerrado em 31 de
março abrange tanto as assinatu-
ras impressas como as digitais.

Num comunicado, o grupo Ti-
mes Co. atribuiu os ganhos à “po-
pularidade dos pacotes de assina-
tura digital” do New York Times,

lançados nos Estados Unidos
em 28 de março de 2011.

Os 618 jornais com circulação
diária aumentaram 0,68%. O
The Wall Street Journal conti-
nuou em primeiro lugar, com
uma circulação diária média to-
tal de 2.118.315 exemplares, com-
parados com 2.117.796 no ano
passado. O USA Today ficou em
segundo lugar, com 1.817.446; o
The New York Times tinha
1.586.757; o The Los Angeles Ti-
mes, 616.575, e o The Daily News
of New York, 579.636.

Oscinco maiores jornais conti-
nuaram inalterados em relação
ao último relatório ABC, emiti-
do em setembro, embora a circu-
lação do The Daily News tenha au-
mentado 9,17%.

Digital. Com base nas regras de
auditoria, os jornais podem con-
tar os assinantes do jornal digi-
tal pago mais de uma vez, caso
eles tenham acesso diário ao con-
teúdo digital em múltiplas plata-
formas, como aplicativos de celu-
lar ou tablets, que fazem parte de
pacote de subscrição conjunto.

Assim, por exemplo, enquan-
to a Times Co. anunciou em mar-
ço que tinha 454 mil assinantes
para as versões digitais do The
New York Times e do The Inter-
national Herald Tribune, os da-
dos do ABC no caso dos assinan-
tes digitais diários do The Times,
foi de pouco mais de 807 mil.

O jornal com o segundo maior
número de assinantes digitais
foi o The Wall Street Journal, com
552.288 exemplares. “Isso signifi-
ca, no geral, o mesmo foco e im-
portância dada à circulação im-
pressa paga e à mudança para
uma visão mais ampla dos leito-
res de múltiplas plataformas”,
disse Neal Lulofs, vice-presiden-
te executivo de planejamento e
comunicações e também geren-
te geral do ABC Interactive.

No caso de jornais que circu-
lam aos domingos, o New York
Times lidera alista, com uma cir-
culação média de 2.003.247
exemplares, alta de 49,56%. Em
seguida está o Los Angeles Times,
com 952.761; o The Houston Chro-
nicle, com 916.934 (um aumen-
to de quase 56%); o Chicago Tri-
bune, com 779.440; e o The Wa-
shington Post, com 719.301 (um
declínio de 15,66%).

Circulação média de
jornais tem aumento
nos Estados Unidos

YURI GRIPAS/REUTERS-29/11/2010
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Unilever faz aposta em marcas ‘de desejo’

Dados oficiais mostram
que assinaturas digitais
têm ajudado a elevar
a circulação dos
periódicos americanos

Fernando Fernandez, presidente da Unilever Brasil

Expansão. Crescimento médio da circulação foi de 0,68%

Desafio. Após mais de 20 anos na Unilever, Fernandez assumiu o comando da operação brasileira, a segunda maior do mundo

● Crescimento

Yasuda Seguros S.A. 
CNPJ nº 60.405.925/0001-44 - NIRE nº 353.000.12062 

Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 15 de Março de 2012
Data, Hora e Local: 15/03/12, às 08:30 horas, na Rua Cubatão, 320 - 15º andar, São Paulo, Capital. Presenças: Dos 
Senhores Diretores infra-assinados. Mesa de Trabalho: Presidente: Sr. Hidenori Endo. Secretário: Sr. Gentil Kogi 
Kitano. Ordem do Dia: Designação de Diretores para os Fins da Letra “N”, do Artigo 12 do Estatuto Social: 
Por unanimidade, foram designados os Srs. Edson Kenji Watanabe, brasileiro, casado, segurador, domiciliado em 
São Paulo - SP, à Rua Cubatão, 320, portador do RG nº 8.914.481-8 e inscrito no CPF/MF sob nº 033.721.308-98; 
Gentil Kogi Kitano, brasileiro, casado, segurador, domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Cubatão, 320, portador do 
RG nº 12.633.884-X e inscrito no CPF/MF sob nº 011.204.528-64; e Hiroshige Ando, japonês, casado, segurador, 
domiciliado em São Paulo - SP, à Rua Cubatão, 320, portador do RNE nº V 675467-2 e inscrito no CPF/MF sob 
nº 853.079.390-00, respectivamente, Diretor Vice-Presidente e Diretores Executivos, que terão o poder de representar 
a Sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo constituir procuradores, em nome da Sociedade, 
para esse fim e também com poderes “ad judicia”, sempre em consonância ao parágrafo único do artigo 144, da Lei 6.404, 
de 15/12/1976, até o término de seus respectivos mandatos e posse dos novos eleitos, nos termos da letra “n”, do Artigo 
12 e do Artigo 15, do Estatuto Social. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião para a lavratura 
da presente ata que, lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada. São Paulo, 15 de março de 2012. 
Secretário: Gentil Kogi Kitano, Diretor Executivo; Presidente: Hidenori Endo, Diretor Presidente; Edson Kenji Watanabe, 
Diretor Vice-Presidente; Manabu Tsuchimura, Diretor Executivo; Eduardo Satoru Koyama, Diretor Executivo; e Hiroshige 
Ando, Diretor Executivo. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de março 
de 2012. Edson Kenji Watanabe - Diretor Vice-Presidente; Gentil Kogi Kitano - Diretor Executivo. JUCESP 
nº 159.880/12-9 em 19/04/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Executivo da gigante
da área de consumo
diz que há espaço para
mais produtos de valor
agregado no País

Toda sexta no Estadão.

Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações
CNPJ/MF nº 73.178.600/0001-18  - NIRE - 35.300.137.728

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 11/04/2012, às 10hs, na sede social da Cia., localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Av. 
Engenheiro Roberto Zuccolo, 555, 1º andar, sala 1001, parte, CEP 05307-190, Vila Leopoldina. Convocação: 
convocação dispensada em virtude da totalidade dos membros do Conselho de Administração estar presente. 
Presença: presentes todos os membros do Conselho de Administração da Cia., a saber: Elie Horn, Rogério Jonas 
Zylberstajn, George Zausner, Rafael Novellino, Fernando Goldztein, Sérgio Agapito Lires Rial e João Cesar de Queiroz 
Tourinho (“Conselheiros”). Composição da Mesa: Presidente: Elie Horn; Secretário: Rafael Novellino. Ordem do 
Dia: deliberar sobre: (i) a proposta de remuneração dos administradores; (ii) a proposta de alteração do Plano de 
Opções de Compra de Ações da Cia. aprovado em 11/08/2011 (“Plano de Opção”); e (iii) a convocação de AGE. 
Deliberações: colocadas em discussão as matérias constantes da Ordem do Dia, após análise e discussão, os 
Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovar: (i) a proposta de remuneração dos 
administradores a ser submetida à AGE da Cia., ora rubricada pelo Presidente e pelo Secretário da mesa e arquivada 
na sede da Cia.; (ii) a proposta de alteração do Plano de Opção a ser submetida à AGE da Cia., ora rubricada pelo 
Presidente e pelo Secretário da mesa e arquivada na sede da Cia.; e (iii) a convocação de AGE, para deliberar acerca 
da re-ratifi cação da alteração do endereço da sede da Cia., deliberada na AGE realizada em 19/12/2011; da fi xação da 
remuneração global anual dos administradores da Cia. e da alteração do Plano de Opção. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi 
assinada por todos os conselheiros presentes. São Paulo, 11/04/2012. A presente é cópia fi el do original lavrado em livro 
próprio. Rafael Novellino - Secretário. JUCESP nº 161.044/12-8 em 20.04.12. Gisela Simiema Ceschin - Sec. Geral.

73,05%
foi o aumento da circulação
diária do ‘New York Times’,
em grande parte por causa da
introdução do modelo de
assinatura digital paga

1,56 milhão
foi a circulação diária média
do jornal nova-iorquino
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 maio 2012, Economia & Negócios, p. B19.




