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A Unilever perdeu volume de vendas no Brasil no ano passado. Os números, divulgados com 
exclusividade pelo Valor, mostram queda de 8,6% nos volumes e um modesto crescimento em 
reais, de 7,1%, abaixo da inflação no ano, chegando aos R$ 7,8 bilhões de faturamento. Mas os 
resultados não foram considerados ruins, assegura o diretor de assuntos corporativos, Estanislau 
do Amaral. O motivo é que a companhia hoje está focada principalmente na rentabilidade - que 
não é informada por país pela empresa - e no sucesso do plano global de focar as marcas de 
maior valor agregado.  
 
"A América Latina foi o lugar onde a Unilever registrou o seu maior lucro operacional, de 16%", 
destaca Amaral. A grande vedete no país foi a divisão de higiene e beleza, que aumentou seu 
faturamento em 16,8%, puxando as vendas totais da subsidiária, já que na divisão de alimentos a 
alta foi de apenas 2,8%. Em sorvetes, que tem resultados divulgados separadamente, a líder 
Kibon cresceu 8,18% e conseguiu recuperar participação de mercado perdida para a Nestlé no ano 
anterior. 
 
A performance modesta em alimentos - divisão que em volumes caiu 17,27% - foi apontada pelo 
mercado como motivo da saída do executivo Dantes Hurtado da presidência da Unilever 
Bestfoods, em dezembro. Oficialmente, Hurtado saiu por uma opção pessoal e foi substituído pelo 
italiano Claudio Colzani. Amaral diz que a queda nos volumes é uma decorrência natural do foco 
em valor agregado e ressalta que marcas prioritárias, como  Lipton, Becel e Ades, registraram 
ótima performance no país. "A Unilever evita atuar em negócios considerados commodities, mais 
apropriados para serem tocados por empresas menores, familiares", justifica ele. 
 
Na prática, há hoje duas formas de se enxergar os movimentos da líder de produtos de consumo.  
 
Vista de fora, a empresa está encolhendo - perdeu volumes, saiu de segmentos como detergentes 
líquidos e doces, e vendeu marcas como Palmeiron e Vitamilho. Dentro da empresa, porém, os 
números são vistos de outra forma: com lente de aumento nas 400 marcas eleitas para ser a 
companhia no futuro - mais precisamente em 2005, pelo projeto de reestruturação anunciado há 
três anos. 
 
No balanço global de 2002, divulgado ontem, a receita registrou estagnação em relação a 2001, 
mas teve aumento de 5% nas marcas prioritárias, que já respondem por 89% do faturamento de 
US$ 52 bilhões. Amaral reconhece que até 2005, quando se encerra o prazo da reestruturação 
prometida aos acionistas, a companhia tem um desafio: encontrar um caminho para as "sobras". 
São linhas de produtos que não recebem investimentos da companhia, às vezes são colocadas à 
venda e não encontram comprador, mas ainda respondem por 11% do faturamento.  
 
O diretor garante que o Brasil está afinado com o ritmo  da reestruturação global e não se ressente 
da queda nos volumes. "É mais fácil recuperar volume no futuro, mantendo as marcas na cabeça 
do consumidor, do que comprometer a rentabilidade", afirma. 
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