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Unilever informa falha
humana e de máquina
na produção de suco
Re c a l l
Murilo Rodrigues Alves
B ra s í l i a

A Unilever informou ao governo
que recolheu 36 das 96 unidades do
suco de maçã Ades, produzido com
soja, que foram contaminadas com
uma solução de soda cáustica. Ao
Ministério da Justiça e à Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), os representantes das áreas jurí-
dicas e de suprimentos da compa-
nhia disseram ontem, em uma reu-
nião em Brasília, que as falhas opera-
cionais no processo de higienização
foram tanto das máquinas como
dos funcionários da fábrica.

Após o término da reunião, ne-
nhum representante da Unilever
se pronunciou. Segundo um asses-
sor da empresa, estavam presentes
seis técnicos da Unilever, das áreas
jurídicas e de suprimentos.

Terminado o encontro, no iní-
cio da noite, a gerente-geral de ali-
mentos da Anvisa, Suzany Moraes,
informou que vai esperar a con-
clusão da inspeção sanitária na fá-
brica de Pouso Alegre (MG), feita
pelas autoridades sanitárias esta-
duais e municipais na terça-feira,
para depois apurar as irregulari-
dades. A previsão é que esse rela-
tório fique pronto em 48 horas.
Até lá, continua válida a decisão
da Anvisa de suspender a venda
das embalagens de 1 litro e 1,5 li-
tro dos sucos fabricados no local.

Segundo Suzany, caso sejam en-
contradas falhas no processo pro-
dutivo, como falta de boas práticas
de fabricação, a multa pode chegar
a R$ 1,5 milhão. Do ponto de vista
sanitário, a lei prevê como punição
também interditar o estabeleci-
mento ou a linha de produção.

Se o governo detectar proble-
mas no processo de recall, a Unile-
ver pode ser multada em até R$ 6,2
milhões, informou o diretor do de-
partamento de proteção e defesa
do consumidor, Amaury Oliva. Ele
explicou que “a empresa é sempre
responsável, antes, durante e de-
pois da realização do recall”. Oliva
elencou como possíveis falhas o fa-
to de a empresa não retirar do mer-
cado os produtos com risco à saú-
de da população e não atender
adequadamente os consumidores.

“A regra é que a empresa não po-
de colocar um risco no mercado.
Ela está realizando o recall para re-
tirar esse risco do mercado, solu-
ção que está no Código de Defesa
do Consumidor”, disse o diretor.
“Agora isso não a exime da respon-
sabilidade dos danos causados ao
consumidor. Ele pode reaver no Ju-
diciário eventual dano causado a
ele individualmente”, disse Oliva.

O Ministério da Justiça reco-
menda ao consumidor que se
sentir lesado procurar, nessa or-
dem: a empresa, os Procons lo-
cais, o Ministério Público e de-
mais órgãos de defesa do consu-
m i d o r.

FO L H A P R E S S

A fabricante do Ades se reuniu ontem com o Ministério da Justiça e a Anvisa

Globo Marcas fecha 51 contratos para a Copa
L i c e n c i a m e n to
Leticia Casado
De São Paulo

Licenciadora da Copa das Con-
federações e da Copa do Mundo
no Brasil, a Globo Marcas fechou
até agora 51 contratos com 45
empresas. E, desde o fim de abril
do ano passado, quando venceu
a disputa para licenciar os jogos
da Fifa, a Globo Marcas fez acor-
dos com duas varejistas impor-
tantes que vão distribuir esses
produtos: B2W e Dufr y.

No dia 2 de maio, a B2W vai
inaugurar a loja virtual oficial
para vender os produtos licen-
ciados pela Globo Marcas. Ques-
tionado se existe preocupação
com os problemas de distribui-

ção e entrega que marcaram a
operação da B2W nos últimos
anos, José Luiz Bartolo, diretor
de licenciamento da Globo Mar-
cas, diz que a empresa fez um
“belíssimo trabalho” para corri-
gí-los e que tem mostrado “uma
operação muito eficiente”.
“Quando uma empresa passa
problemas, desfazer a imagem é
dif ícil”, acrescentou.

Os contratos abrangem 12 ca-
tegorias de produtos e estão sen-
do desenvolvidos 800 itens “que
já foram aprovados pela Fifa”, diz
Bartolo. Há espaço para produ-
tos regionais, acrescenta o execu-
tivo, como berimbau personali-
zado ou cúria de chimarrão.

Os produtos serão vendidos
em inúmeros pontos de venda de
pequeno a grande porte e em

150 lojas oficiais da Copa do
Mundo, administradas pela Du-
fry. Mas, para a Copa das Confe-
derações, a estimativa é que só
um terço das lojas oficiais esteja
pronta. Os jogos deste ano ocor-
rerão em 6 capitais e os do ano
que vem, em 12 cidades.

Questionado se houve atraso
na concepção dos projetos, Bar-
tolo disse que “as expectativas
estão sendo cumpridas”. Em
maio do ano passado, quando
lançou a campanha para o licen-
ciamento da Copa, a Globo Mar-
cas estimava que o varejo oficial
chegasse a pelo menos 300 lojas.

Ontem, a Globo Marcas reu-
niu na sede da Rede Globo na
zona sul de São Paulo, varejistas
e fabricantes de produtos licen-
ciados para os jogos. O encontro

foi o único deste semestre --- ou
seja, até a Copa das Confedera-
ções, que começa no dia 15 de
junho — e o primeiro de três
eventos de âmbito nacional pro-
gramados para ocorrer até os jo-
gos de 2014.

O objetivo desses encontros é
aproximar as relações entre os
fabricantes que fecharam con-
trato com a Globo Marcas para
licenciar os jogos da Fifa e os
grandes varejistas do país, que
vão comprar esses produtos — e,
como consequência, ajudá-los a
vender. Bartolo diz que fazer a
conexão entre os dois lados aju-
da o fabricante a ter um canal
aberto para negociar; para o va-
rejista, facilita na hora de com-
por o portfólio e pensar na apre-
sentação no ponto de venda.

B e l ez a Metade do faturamento, de R$ 6,6 bi em 2012, vem de novos produtos

Grupo Boticário investe
em centro de pesquisas
Marli Lima
De São José dos Pinhais (PR)

O Grupo Boticário vai inaugurar
amanhã um centro de pesquisa e
desenvolvimento, no qual investiu
R$ 37 milhões. Antes, o trabalho
era realizado em seis áreas diferen-
tes espalhadas pela sede, que fica
em São José dos Pinhais, na região
metropolitana de Curitiba. Agora,
tudo será feito em um imóvel que
tem 8 mil m2 de área construída e
no qual trabalham 230 pessoas.
Nele há 2,3 mil produtos em de-
senvolvimento, com lançamento
garantido entre 2013 e 2015, fora
os que ainda estão em fase inicial
de estudo e podem ser descarta-
dos. A atenção à área de pesquisa
tem razão de ser: metade do fatu-
ramento do grupo é obtido com
novos produtos.

O centro de pesquisas, que ficou
pronto em 15 meses e entrou em
operação em fevereiro, faz parte
dos investimentos de R$ 464 mi-
lhões realizados no ano passado
pelo grupo. O diretor da área, Ri-
chard Schwarzer, conta que o nú-
mero de trabalhadores ligados à
pesquisa cresceu 40% em dois anos
e, se houver demanda, agora há es-
paço para a equipe dobrar de ta-
manho. Segundo ele, as pesquisas
podem ser aprofundadas com a
evolução dos recursos tecnológi-
cos e espaços criados no local para
testes com consumidores.

Em 2012 o grupo lançou 1,6 mil
produtos, sendo 500 para a marca
de maquiagem quem disse, Bere-
nice?. Para a marca O Boticário são
criados entre 500 e 600 itens por
ano. De acordo com Schwarzer, de
2,5% a 3,5% do faturamento, que

foi de cerca de R$ 6,6 bilhões no
ano passado, é destinado para pes-
quisa e desenvolvimento.

Schwarzer, engenheiro químico
que teve passagens por empresas
como Natura e U n i l e v e r, está no
Boticário há 11 anos. “Visitantes
internacionais que já conheceram
nossa nova estrutura dizem que
não devemos nada a nenhuma
empresa de fora”, diz ele, enquanto
apresenta as diversas salas para
testes e análises. Há cabines secas e
úmidas para avaliação da hidrata-
ção da pele, outras para testes de
duração do perfume, rastro (a dis-
tância que a fragrância percorre) e
outros espaços. Há também uma
biblioteca de fragrâncias com ca-
pacidade para 8 mil produtos.

O processo de criação, explica
o executivo, pode durar de três
meses a dois anos e vai da iden-

tificação da oportunidade, bus-
ca dos atributos, testes, registro
e liberação para venda. O centro
atende todas as marcas (O Boti-
cário, Eudora, Skingen e quem
disse, Berenice?), tanto em ma-
quiagem, perfumes, cremes e
outros. Há também um grupo
dedicado para itens voltados pa-
ra datas comemorativas.

Alguns produtos podem mor-
rer já na fase de pesquisa. Outros
têm curta duração de tempo. Po-
dem ser desenvolvidos para fazer
parte de uma coleção. Há ainda
os que, como a colônia Acqua
Fresca, que é de 1979, passam
por mudanças na embalagem. O
retorno para investimentos na
área são difíceis de calcular, diz o
executivo. “Nunca tivemos difi-
culdade para conseguir recursos
para a área”, afirma.

GISELE KOPROWSKI/DIVULGAÇÃO

Richard Schwarzer, diretor da companhia: R$ 37 milhões aplicados no imóvel de 8 mil m2, que vai concentrar o trabalho realizado em seis áreas diferentes da sede

McDonald’s tem que mudar jornada
L a n c h o n et e s
Julia Borba
Folhapress, de Brasília

O McDonald's deverá regulari-
zar a jornada de trabalho dos
seus 42 mil trabalhadores em to-
das as 600 lanchonetes do Brasil.

A medida — uma liminar conce-
dida pela 11ª Vara do Trabalho do
Recife em ação movida pelo Minis-
tério Público do Trabalho (MPT) —
obriga a Arcos Dourados, que re-
presenta a rede no país, a cancelar
a “jornada móvel variável” a que os
funcionários estavam submetidos.

A decisão exige que a rede apli-
que a jornada regular, que fixa e
deixa claro o horário de entrada e

saída dos trabalhadores. Segundo
a Procuradoria, o modelo adotado
pelo McDonald's no Brasil deixa a
critério do empregador, todos os
dias, quando cada um deve entrar
e sair. Quando o movimento está
fraco, por exemplo, os funcioná-
rios podem ser dispensados mais
cedo — o que os impede de receber
o salário integral no fim do mês.

Já há decisões no Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) que julga-
ram ilegal a “jornada móvel variá-
vel”, por considerar que ela reduz o
salário do trabalhador e atrapalha
a organização de sua vida pessoal.

“A prática faz com que o empre-
gado esteja, efetivamente, muito
mais tempo à disposição da em-
presa do que as oito horas de tra-

balho diárias previstas nos contra-
tos ‘normais’ de trabalho, além de
não garantir o pagamento sequer
de salário mínimo ao final do
mês”, informou, em nota, o MPT.

A liminar também estabelece
que a empresa deve liberar seus
funcionários para levarem de casa
sua própria alimentação. Até hoje,
eles só poderiam se alimentar dos
lanches vendidos pela rede.

Em caso de descumprimento da
liminar, a Arcos Dourados está su-
jeita a multa mensal de R$ 3 mil
por trabalhador prejudicado. O
MPT ainda pede uma indenização
de R$ 50 milhões por danos morais
coletivos, mas esse critério ainda
não foi decidido pela Justiça. Ama-
nhã, haverá uma reunião entre o

MPT e representantes da rede em
Recife, para discutir um possível
acordo, antes da audiência judicial
marcada para o mesmo dia.

Em nota, a Arcos Dourados in-
formou que “tem plena convicção
da legalidade das práticas laborais
adotadas” e que “cumpre o paga-
mento de todas as horas em que o
funcionário está à disposição no
r e s t a u r a n t e”, dispondo de um sis-
tema de ponto eletrônico biomé-
trico. Além disso, afirma que ofere-
ce “refeições de qualidade, nutri-
cionalmente equilibradas, confor-
me as condições especificadas”. A
empresa reafirma que cumpre a le-
gislação e vem mantendo diálogo
de “ mútua colaboração” com o
M P T. (Com Redação)

ANTONIO MILENA/AE

Liminar obriga rede a adotar horário regular para seus funcionários no país
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 mar. 2013, Empresas, p. B4.




