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Unilever investe
R$ 500 milhões
em marketing
B e l ez a
Andréa Licht
De São Paulo

A disputa pelo terceiro maior
mercado mundial de produtos
para cabelos está aquecida. A fa-
bricante Unilever anuncia hoje
um investimento equivalente ao
do ano passado de R$ 500 mi-
lhões, antes dos descontos nego-
ciados com veículos, para 2013
em marketing e comunicação. O
segmento movimentou R$ 4,8 bi-
lhões no Brasil em 2012, o que
coloca o país atrás apenas dos
mercados americano e japonês.

Para este ano, a multinacional,
— que tem 31,6% do mercado de
produtos para cabelos no país,
com as marcas Seda, Dove, Clear
e TRESemmé —, pretende lançar
70 itens ou versões dos já existen-
tes. A Unilever lança hoje o 51o

produto da linha TRESemmé, o
reparador de pontas TRESemmé
Split Remedy. Também coloca no
varejo um produto com a mesma
função da marca Dove.

O objetivo da empresa ao in-
vestir em marketing e novos pro-
dutos no segmento de cabelos,
segundo a vice presidente de cui-
dados pessoais da Unilever, An-
drea Salgueiro Cruz Lima, é avan-
çar para 35% de participação de
mercado em 2015.

“A brasileira é obcecada pelo ca-
belo e tem o hábito de frequentar o
salão para fazer escova, coloração,
alisamento, chapinha e o saldo é
um dano profundo. A linha TRE-
Semmé traz a solução da recupera-
ção da qualidade do cabelo, em ca-
s a”, diz a executiva. Segundo ela, a
empresa, que pesquisou em pro-
fundidade os hábitos das brasilei-
ras, descobriu que mais da metade
delas gosta de ter cabelos lisos e
compridos — a qualquer custo.

A marca TRESemmé chegou ao
mercado brasileiro em outubro
de 2011 e detinha, segundo a
Nielsen, 7,7% das vendas em va-
lor em janeiro. Segundo a Unile-
ver, a marca alcançou R$ 250 mi-
lhões de faturamento em 2012.
Uma de suas maiores rivais é a
Pantene, da Procter & Gamble,
que em janeiro lançou no Brasil
uma linha completa, com nova
fórmula e embalagem.

No ano passado, as vendas da
Unilever no mercado brasileiro
de produtos para cabelos cresce-
ram 36%, puxadas pelo lança-
mento de 80 produtos ou ver-
sões. A Unilever ganhou 18% de
participação de mercado, consi-
derando a soma de todas as suas
marcas para cabelos.

A gigante anglo-holandesa
disputa mercado com a multi-
nacional americana Procter &
Gamble, que no país tem um
portfólio enxuto de 24 marcas, a
maioria no segmento de higiene
pessoal e beleza. No segmento
de cabelo, tem além de Pantene,
as marcas Head & Shoulders e
Wella. Outra concorrente direta
no segmento é a francesa
L’Oréal, dona das marcas Elseve
e Garnier, que pretende iniciar a
construção, segundo informou
ao Va l o r em setembro, de um
centro de pesquisas na Ilha do
Fundão, zona norte do Rio.

No ranking do “Meio & Mensa-
g e m” de investimentos, com des-
contos, dos 300 maiores anun-
ciantes de 2011, a Unilever Brasil
é a segunda colocada, com R$
995 milhões. A Procter figura co-
mo a sétima da lista ao investir
R$ 372 milhões. E a L’Oréal fica na
27° posição, com investimento
de R$ 200 milhões.

Segundo o balanço global da
Unilever, os emergentes já repre-
sentam 55% das vendas.

Gazin fatura R$ 2,2 bi e define nova fábrica
Marli Lima
De Arapongas

A paranaense Gazin, que atua
na indústria e no varejo de móveis
e eletrodomésticos e que faturou
R$ 2,2 bilhões no ano passado, vai
decidir nos próximos dias o local
da instalação de sua sétima fábri-
ca de colchões e estofados. Ela terá
investimento de R$ 30 milhões e
deve ficar em São Paulo, no muni-
cípio de Mococa, ou em Minas Ge-
rais, em Extrema. A escolha vai de-

pender de incentivos fiscais, se-
gundo o fundador da empresa,
Mário Gazin, e a inauguração está
prevista para 2014.

Hoje a Gazin tem duas fábri-
cas de móveis em Douradina
(PR), onde fica a sede da empre-
sa, e também em Candelária
(RS), Vilhena (RO), Feira de San-
tana (BA) e Jaciara (MT), esta úl-
tima inaugurada em 2012, após
investimentos de R$ 20 milhões.

No segmento de varejo, que
responde por R$ 940 milhões

em receitas, a empresa tem 188
lojas, localizada em sete Estados.
Uma delas foi aberta ontem, em
Santarém (PA). “No lado de bai-
xo do rio”, faz questão de infor-
mar o empresário sobre o novo
endereço. Ele diz analisar com
cuidado os locais onde abre lo-
jas, para não fazer concorrência
a varejistas que compram seus
sofás e colchões. Hoje, além de
ter conquistado clientes de me-
nor porte, a marca está presente
em redes como Ponto Frio, Co -

lombo e Wa l m a r t . “Ve n d e m o s
70% do que produzimos para
terceiros”, conta.

A Gazin foi criada há 46 anos e
em 2013 vive a experiência de tro-
ca de comando. Desde janeiro ela é
presidida por Osmar Della Valen-
tin, que trabalha há 15 anos na Ga-
zin, onde foi gerente comercial de
atacado. Antes da Gazin, Valentin
trabalhou no banco HSBC. A esco-
lha de alguém de fora da família
foi estratégica. “Como vou cobrar
resultado do meu irmão ou do

meu filho?”, pergunta o fundador,
tem tem 63 anos de idade.

Mas o empresário não se afastou
dos negócios. Ontem, estava na Mo-
velpar, feira de móveis que está sen-
do realizada em Arapongas, n norte
do Paraná, para receber e abraçar
os clientes que se aproximavam.
Questionado sobre o que espera
para o ano, ele responde que quer
que seja melhor que 2012, quando
os lucros somaram R$ 74 milhões.

No ano passado a Gazin abriu
16 lojas. Em 2013, planeja inaugu-

rar seis (duas já foram) e reformar
algumas unidades. Sobre o futuro,
Gazin adianta que não planeja fa-
zer aquisições. “Tenho medo de de-
ver muito”, explica, acrescentando
que prefere investir com recursos
próprios. Também garante que
não pensa em vendar a empresa.
“De que adianta meus netos passa-
rem aqui na frente e dizerem que
isso já foi do avô?”

A repórter viajou a convite
da Movelpar

Est rat é g i a Fabricante e varejista de móveis e eletrodomésticos vai investir em Mococa (SP) ou em Extrema (MG)

Fale com seu agente de viagens

corporativo ou solicite a visita

de nossos consultores para

agendar eventos e convenções.

Reservas

(11) 5508 5000
central de reservas: 0800 600 8088

prodigyberrini.com.br

reservas@prodigyberrini.com.br g j p h o t e l s . c o m

Aracaju • Barra do Piraí • Belo Horizonte • Foz do Iguaçu • Gramado • Itacaré • Juiz de Fora • Maceió • Natal • Porto de Galinhas • Rio de Janeiro • Santa Cruz Cabrália • Salvador • São Paulo • Vitória

SÃO PAULO TEM MUITOS CARTÕES-POSTAIS.

FALTAVA UM CARTÃO DE VISITA ASSIM.

Prodigy Berrini, o melhor hotel da região, localizado na Rua Quintana,

em frente à Praça General Martins.
• Recepção: Em um ambiente amplo e muito agradável, com elevadores panorâmicos, uma equipe altamente especializada irá

recebê-lo e ajudá-lo com reservas em teatros, restaurantes e shows.

• Acomodações: são 182 apartamentos reunidos em 3 categorias: suítes junior com 34m2, executiva com 54m2 e 2 ambientes

(quarto e sala) e premium com 60m2 e 3 ambientes (quarto, sala e varanda). Possuímos apartamentos preparados para

portadores de necessidades especiais.

• Gastronomia: o Tulsi Restaurante é especializado na melhor culinária internacional e tem vista para um lindo jardim. O Rubi

Café, considerado o melhor café gourmet da região, oferece Wi-Fi gratuito e room service 24 horas por dia.

• Lazer e Serviços: o Olimpia Fitness Day & Spa é um lugar perfeito para você se sentir bem com você mesmo. Localizado na

cobertura, tem uma incrível vista da cidade de São Paulo. Além disto, o hotel conta com academia completa, personal

trainer, sauna, piscina coberta e climatizada e serviços de estética, massagem e manicure.

• Eventos e Convenções: em um lindo ambiente, localizado no mezanino, oferece 10 salas de reunião - sendo 7 moduláveis - e

amplo foyer para realização de recepções, coffee-breaks e coquetéis.

BY

GRAND HOTEL & SUITES

BERRINI-SÃO PAULO

RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA ,
C.N.P.J./M.F. Nº 79.621.439/0001-91, torna público que a Administração dos
Portos de Paranaguá e Antonina - recebeu do Instituto Ambiental do Paraná -
IAP a Licença Ambiental de Operação n° 20509, para o TERMINAL PÚBLICO
DE ÁLCOOL DE PARANAGUÁ - Protocolo 79142085 - com validade até 13 de
março de 2014.

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE

PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 mar. 2013, Empresas, p. B5.




