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Inovar é preciso
Não se pode dizer que o Brasil era um completo desconhecido para o argentino Fernando 
Fernandes, quando ele assumiu a presidência da operação nacional da Unilever, em setembro 
de 2011. Em sua juventude, por meio de caronas pedidas à beira da estrada, ele percorrera a 
costa do País desde Torres (RS) até Fortaleza (CE). “Naquela época, era praia e cerveja. Desta 
vez, as coisas mudaram um pouco”, afirma, com bom humor, o executivo, que passou mais da 
metade de seus 45 anos trabalhando na empresa anglo-holandesa. Começou, em sua terra 
natal, preenchendo cheques para o pagamento de fornecedores, no final da década de 1980, 
e lançou-se em uma carreira internacional até chegar à presidência da Unilever, nas Filipinas, 
seu último posto antes de vir para o Brasil. Em 2012, já de volta à América Latina, a principal 
missão de Fernandes é comandar a renovação de 70% do portfólio de 700 produtos e 25 
marcas da Unilever, um processo iniciado no final do ano passado, com o bem-sucedido 
lançamento da linha de cuidados para o cabelo Tresemmé. O case virou referência para a 
estratégia de acelerar os processos de inovação da companhia, que faturou R$ 12 bilhões no 
País em 2011 e tem como meta crescer entre 6% e 7% em 2012 — ou o dobro, em 
porcentagem, do incremento estimado para o PIB brasileiro. 

Por jonas furtado jfurtado@grupomm.com.br 

fotos arthur nobre

Meio & Mensagem — Como é assumir uma 
empresa com a responsabilidade de man-
tê-la no topo? É mais difícil do que ter que 
recuperar uma operação?
Fernando Fernandes — Não sei se difí-
cil é a palavra. É motivo de orgulho, para 
qualquer um que trabalhe na Unilever, 
assumir a operação brasileira, com tanta 
história. Lideramos em dez das 13 cate-
gorias em que estamos presentes, temos 
25 marcas fortes na lembrança do con-
sumidor brasileiro. Omo é a marca mais 
lembrada no Brasil há 21 anos, indepen-
dentemente da categoria. Temos muita 
oportunidade para crescer no País, até 
por conta dos fenômenos sociais que têm 
acontecido por aqui. O fato de 45 milhões 
de pessoas das classes D e E, nos últimos 
cinco, seis anos, terem ascendido para a 
classe C é  muito relevante. A classe A/B 
brasileira dobrou de tamanho. Estamos 
presentes em 50 milhões de lares, servi-
mos a 200 milhões de brasileiros — é uma 
boa base para começar. 

M&M — Há uma estratégia para aproximar 
as marcas das classes mais populares?  
Fernandes — Às vezes confunde-se o de-
senvolvimento econômico do consumidor 
com desenvolvimento cultural e educati-
vo. A renda per capta no Brasil explodiu 
nos últimos anos, o salário mínimo teve 
um aumento significativo. O nível de edu-
cação, porém, continua parecido. Compa-
nhias como a Unilever têm a responsabi-
lidade de educar o consumidor, quanto 
ao uso dos produtos e ao lançamento de 
novas categorias. Mas as mensagens têm 
de chegar a ele de uma maneira simples. 
É preciso cuidado para que as mensagens 
não fiquem sofisticadas demais. 

M&M — Esse já é um direcionamento para 
as equipes de marketing?
Fernandes — Com certeza, quando con-

versamos com nossas equipes de marke-
ting, alertamos para terem cuidado com 
isso. Muitos de nós têm a sorte de traba-
lhar em uma empresa como a Unilever, e 
se desenvolvem não só economicamente, 
mas também culturalmente, em um ritmo 
mais rápido do que o consumidor médio. 
O risco de se olhar a sociedade a partir 
de uma janela no Itaim (bairro nobre de 
São Paulo, onde fica o escritório central da 
Unilever no País) é muito grande. Para fi-
car perto do consumidor, nos primeiros 
três meses (no cargo), viajei por todo o 
Brasil, conversando com consumidores, 
clientes, olhando as diferentes regiões do 
País. Porque o risco de ter uma visão dis-
torcida quando se trabalha em uma po-
sição privilegiada no centro de São Pau-
lo é grande. Por isso, minha mensagem 
para as equipes de mar keting e também 
de pesquisa e desenvolvimento é: olhem 
bem o mercado e estejam certos de não 
adotar uma linguagem que os consumi-
dores não falam. 

M&M — Como transmitir mensagens que 
sejam relevantes para esses diferentes pú-
blicos que convivem no Brasil?
Fernandes — O fato de ter um portfólio 
muito abrangente facilita. Algumas mar-
cas têm mais aderência com um grupo de 
consumidores, outras marcas têm com 
outros grupos. Nosso portfólio de sabão 
em pó tem Omo, que cobre a parte pre-
mium do mercado, mas também tem Ala, 
no Nordeste, uma marca concebida para 
falar com o consumidor de baixa renda. 
Em maionese, temos Hellmann’s e Aris-
co, uma marca mais popular. Temos essa 
possibilidade de fazer com que diferentes 
marcas falem com diferentes segmentos 
da população. Também não descarto que 
diferentes regiões tenham comunicações 
distintas — isso é algo em que temos tra-
balhado mais ultimamente. 

M&M — Após essas viagens e há sete meses 
na presidência da Unilever Brasil, qual a sua 
análise do mercado nacional? O que o sur-
preendeu mais em relação ao consumidor?
Fernandes — A massiva incorporação da 
mulher no mercado de trabalho é algo que 
não se pode ignorar. Há uma explosão de 
novas categorias (decorrentes desse fenôme-
no), de produtos de cuidados pessoais, de 
alimentos mais simples, mais convenien-
tes. Isso vai se intensificar. Temos uma ren-
da per capta anual de US$ 11 mil no Bra-
sil. Sabemos que quando essa renda ficar 
entre US$ 12 mil e US$ 17 mil, é importan-
te que haja uma expansão no número de 
nossas categorias de produtos. Estamos 
acompanhando isso com interesse por-
que é determinante para nossas possibi-
lidades de crescimento no futuro.  

M&M — O ultimo relatório financeiro da 
Unilever aponta um cenário com modera-
ção no crescimento vindo dos países emer-
gentes. Isso inclui o Brasil? 
Fernandes — O PIB brasileiro teve cer-
ta desaceleração no último trimestre do 
ano passado, isso refletiu no mercado. 
Mas em fevereiro e março deste ano te-
ve início uma recuperação. Somos mui-
to otimistas em relação ao Brasil. O Pa-
ís tem recursos em muitas áreas que as-
seguram um crescimento sustentável. A 
continuidade de política que o Brasil te-
ve nos últimos 15 anos é uma mudança 
grande, as condições macroeconômicas 
do País são muito sólidas. Este ano o PIB 
crescerá 3%, 3,5%. Não é uma base espe-
tacular, mas é uma boa base para fazer-
mos negócios. Crescer o dobro do PIB é 
um objetivo muito atrativo para a gente.
 
M&M — Com qual cenário econômico vocês 
trabalham para os próximos anos? 
Fernandes — Se não houver um choque 
externo relevante, acreditamos em um 

crescimento de 3% a 4% para o Brasil. 
Nesse contexto, a diferenciação é muito 
importante. O consumidor está deman-
dando mais das marcas. Neste ano, es-
tamos renovando 70% do nosso portfó-
lio. Assumimos a obrigação de levar pa-
ra o consumidor produtos melhores a 
cada dia. O lançamento de Tresemmé, 
que chegou ao mercado em novembro 
de 2011 e já é líder de produtos para ca-
belo nos principais varejistas e drogarias 
do País, demonstra o que a Unilever pode 
fazer quando escuta o consumidor. E de 
maneira rápida. É um produto de quali-
dade de salão que colocamos no varejo 
tradicional a um preço acessível e mos-
tra que entendemos uma necessidade do 
consumidor brasileiro que não vinha sen-
do atendida por nenhuma marca. Ouvir 
o consumidor e atendê-lo rapidamente 
traz vantagens competitivas importantes. 

M&M — Como será feita essa renovação? 
Fernandes — Em boa parte, com relan-
çamentos, como em Omo, que neste mês 
ganha uma nova fórmula com um poder 
acelerador na remoção de manchas. Es-
tamos fazendo o mesmo com a grande 
maioria das marcas e produtos no nos-
so portfólio. Não posso antecipar lança-
mentos, mas também teremos novidades 
em novos produtos e segmentos. Have-
rá uma aceleração no processo de inova-
ção da Unilever. Nosso drive é melhorar 
a performance dos produtos e aprimorar 
a equação de valor para o consumidor.  
A ideia de entregar um produto melhor 
a cada dia é o motor de nossa estratégia. 

M&M — A marca Axe tem inovado bastan-
te em outros mercados internacionais, in-
clusive com o lançamento da primeira fra-
grância feminina da história da marca. Há 
alguma chance deste produto ser lança-
do no Brasil?

fernando 
fernandes
Presidente da Unilever Brasil 
desde setembro de 2011. Antes, 
passou pelas operações da 
companhia na Argentina, 
França, Inglaterra e Filipinas, 
da qual foi chairman e CEO. 
É economista, formado na 
Universidade de Buenos Aires. 
Tem 45 anos. 
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“Temos uma renda per capta anual de US$ 11 mil no Brasil.  
Quando essa renda chegar a US$ 12 mil e US$ 17 mil, é importante 
que haja uma expansão em nossas categorias de produtos”

Fernandes —Vamos ver. É um caso inte-
ressante, estamos observando com inte-
resse os resultados em outros lugares, e 
se for viável, vamos fazer. Mas ainda não 
há uma decisão tomada.  

M&M — Os grandes concorrentes globais 
da Unilever, como a Procter & Gamble e a 
Reckitt Benckiser, têm aumentado os in-
vestimentos em mídia e a presença no Bra-
sil. Qual a diferença entre concorrer com 
essas multinacionais e com as companhias 
brasileiras, como a Hypermarcas e a Flora?
Fernandes — Em primeiro lugar, respei-
tamos a concorrência, que é boa para o 
consumidor e para a Unilever, porque tor-
na a companhia mais ágil, mais esperta, 
não nos deixa ser complacente. O segun-
do ponto é que não somos obcecados pe-
la concorrência. Temos obsessão pelos 
nossos consumidores e clientes. Com a 
escala que temos, se trabalharmos da for-
ma correta e nos mantivermos próximos 
do consumidor e do cliente, não precisa-
mos ter uma preocupação excessiva com 
a concorrência. Quinze anos atrás, quan-
do vim ao Brasil, já escutava pessoas fa-
lando que iam construir a Unilever bra-
sileira. Outras falavam que tinham vindo 
para o País para desbancar a Unilever da 
liderança do mercado de produtos para o 
cabelo. Voltei no ano passado e continuo 
escutando as mesmas coisas. Estou segu-
ro de que, daqui a 15 anos, alguém virá ao 
Brasil (comandar a Unilever) e escutará as 
mesmas coisas. Nosso foco está no consu-
midor, no cliente, e desta maneira temos 
atingido participações de mercado mui-
to expressivas. Em produtos para cabelo, 
por exemplo, se compararmos a partici-
pação de mercado do ano passado com 
a de março de 2012, dobrou a diferença 
que separa a Unilever do segundo colo-
cado. De qualquer forma, ficamos felizes 
de ser colocados como benchmark  pelos 
nossos concorrentes no Brasil. 

M&M — Como é a relação com as agências 
brasileiras, com tantas marcas a serem 
trabalhadas. Dão prioridade para agên-
cias globais que já trabalhem as marcas 
em outros mercados?
Fernandes — Temos uma relação mui-
to forte com nossas agências globais, e 
este relacionamento é reproduzido no  
País (a empresa é atendida por Ogilvy, Bor-
ghiErh/Lowe e JWT) . Mas também temos 
um crescimento importante do marketing 
digital, que é feito fundamentalmente por 
agências locais (CuboCC, Fbiz e Ogilvy). 
Respeitamos muito a criatividade brasi-
leira. Queremos exportar criatividade e 
também os nossos relacionamentos com 
as agências daqui, do Brasil para o mundo. 

M&M — A Unilever está revendo seu pla-
nejamento mundial de comunicações, a 
segunda vez em dois anos que a empresa 
revê sua política de compra de mídia. Co-
mo isso atingirá o Brasil? 
Fernandes — É um projeto global, de ava-
liação de agências, gerenciado por nosso 
time global de mídia. Mas ainda estamos à 
espera de novidades.  Nossos investimen-
tos em mídia continuarão crescendo. No 
ano passado, chegaram a R$ 2,6 bilhões, e 
aumentarão em linha com o crescimento 
do nosso faturamento. 

M&M — Fale um pouco sobre a sua experi-
ência nas Filipinas. Quais as similaridades 
com o mercado brasileiro? 
Fernandes — É diferente trabalhar com 

uma renda média de US$ 1,5 mil per capta 
do que com uma de US$ 11 mil per cap-
ta. O ponto comum é que o consumidor, 
independentemente da condição socioe-
conômica, tem a aspiração de ascender a 
marcas prestigiosas. Temos de encontrar 
a forma de democratizar o acesso a essas 
marcas de prestígio para o consumidor. 
Isso a gente faz no Brasil, nas Filipinas, na 
Indonésia, e em qualquer rincão do mun-
do: dar acesso às marcas da Unilever. O 
tema logístico também é importante, tan-
to lá quanto aqui. As Filipinas são um ar-
quipélago de 107 ilhas, quando o mar está 
baixo — quando está alto, um pouco me-
nos (com bom humor). O Brasil não tem 
tantas ilhas, mas é um mercado enorme, 
com alguns problemas de infraestrutura, 
que vão melhorar no futuro, mas, atual-
mente, dificultam a logística. Atingir os 
rincões remotos do Brasil não é tão sim-
ples, mas uma empresa com a escala da 
Unilever tem uma vantagem competitiva 
para superar essas dificuldades. 

M&M — Cinco anos depois de lançadas as 
primeiras campanhas para promover a mar-
ca guarda-chuva da empresa, que balanço 
faz dessas ações e qual a estratégia para 
os próximos cinco anos?
Fernandes — Há cinco, seis anos, o reco-
nhecimento da marca Unilever (no Bra-
sil) não passava de 7%. Hoje, este índi-
ce está em 87%. O desenvolvimento da 
marca Unilever é parte integrada do nos-
so modelo de negócio sustentável. Há 
um ano e meio, lançamos o plano global 
de sustentabilidade que tem uma mis-
são muito clara que é dobrar o volume 
de negócios da companhia e ao mesmo 
tempo reduzir o impacto ambiental. O 
modelo de vender mais e mais sem le-
var em conta a utilização de recursos é 
um modelo extinto, no mundo e no Bra-
sil. Dentre dessa proposta, o desenvolvi-
mento da marca Unilever é um elemento 
fundamental. Estamos convencidos de 
que uma marca como a Unilever, que 
é reconhecida como uma companhia 

de responsabilidade ambiental impor-
tante, será preferida pelos consumido-
res, e transmitirá essa preferência pa-
ra suas marcas como Omo, Seda, Dove. 
Temos atividades como o time de vôlei 
Unilever, programas de inclusão social 
no Morro do Alemão, atividades anco-
radas neste plano global de sustentabi-
lidade, que estão no coração de nosso 
modelo de negócio. 

M&M — Gosta de futebol?
Fernandes — Gosto muito. Você vai me 
perguntar se prefiro Messi ou Neymar?

M&M — É uma pergunta boa para encer-
rar a entrevista. 
Fernandes — (aos risos) Contratamos o 
Neymar recentemente, é um jogador ex-
traordinário. Mas Messi atingiu um nível 
que não vi nenhum jogador chegar perto, 
incluindo o Maradona. Espero que, quan-
do for jogar na Europa, Neymar atinja es-
se nível também. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1508, p. 6-7, 7 maio 2012.




