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A Unilever ampliou este ano a participação de alguns de seus produtos no mercado brasileiro, mas 
obteve apenas um aumento moderado no seu faturamento, que atingiu R$ 8,5 bilhões, 5% a mais 
que 2003. Para 2005, as perspectivas de crescimento são as mesmas deste ano.  
 
José Eduardo Cabral, diretor de marketing do setor alimentício da empresa, afirma que os 
alimentos, como os demais bens de consumo não-duráveis, não sentiram tanto a melhora na 
renda da população quanto o setor de bens duráveis. “Crescemos em algumas categorias, mas 
moderadamente”, afirma.  
 
Mesmo assim, a recuperação foi suficiente para os produtos da empresa retomarem suas marcas 
de origem. O sabonete Lux, por exemplo, detém atualmente 28% do mercado de sabonetes, ante 
cerca de 22% em 2003. O sabão em pó Omo possui 45%, contra 43% no ano passado.  
 
Segundo Luiz Carlos Dutra Júnior, diretor de assuntos corporativos, a Unilever não reduz o 
patamar dos seus investimentos de acordo com as variações da economia. “Em nenhum momento 
reduzimos os investimentos porque temos uma visão de longo prazo”, afirma. 
 
Este ano, a empresa investiu R$ 450 milhões em propaganda e produziu 73 filmes publicitários.  
 
Segundo Dutra, a baixa do dólar tem compensado a alta do petróleo que afetou as matérias-
primas para embalagens ao longo do ano. Cabral destacou também que o setor alimentício foi 
afetado pela alta em outras commodities, como a soja. Apesar desse aumento nos custos, Cabral 
diz que o repasse não passou de 1%.  
 
Este ano foram feitos 82 lançamentos e inovações em higiene, limpeza e alimentos. O setor 
alimentício sozinho lançou 37, com destaque para a nova marca Slim Fast, lançada no País em 
agosto deste ano, com investimento de R$ 10 milhões em marketing em 2004.  
 
A empresa prevê um faturamento de R$ 50 milhões com a marca até o final de 2005. O mercado 
nacional de dieta é estimado em U$ 250 milhões e U$ 300 milhões.  
 
Presente em 12 países, ela já possui 14% de market share do mercado de dieta no México e é a 
maior marca da Unilever nos Estados Unidos. A marca tem três linhas de produtos: o pó de 
preparo instantâneo, o pronto para beber e as barras de cereais e conta com 200 nutricionistas 
espalhados nos pontos-de-venda. 
 
Outro destaque do ano foi o lançamento do Ades Yofresh, da linha Ades. Ele é uma bebida à base 
de soja, alternativa vegetal ao iogurte lácteo. Cabral afirma que o produto tem um grande 
potencial de crescimento no mercado.  
 
A Unilever tem 14 fábricas no Brasil, país que representa 10% do faturamento de 46 bilhões de 
euros da empresa no mundo. No Brasil, o faturamento em 2002 foi de R$ 7,3 bilhões e, em 2003, 
de R$ 8,1 bilhão.  
 
A empresa ampliou este ano a participação de seus produtos no mercado, como Lux e Omo  
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