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A Unilever está tendo trabalho para convencer investidores e analistas de que sua 
visão para o futuro dos negócios é realista. 
A titã mundial de bens de consumo vem lutando em categorias de lento crescimento — 
como margarinas, pasta de dentes e comidas congeladas — contra a poderosa Procter 
& Gamble, que continua lucrando bastante mesmo no período de desaquecimento da 
economia. 
 
A Unilever, cujo leque de marcas inclui o sabão em pó Omo e os perfumes Calvin Klein, 
assim como Cica e Arisco, também está perdendo para outras empresas do setor de 
alimentos como a francesa Danone. 
 
A ação da Unilever já caiu mais do que a de concorrentes como a Nestlé, o que poderia 
fazer da Unilever uma opção interessante de investimento agora. Mas isso parece não 
acontecer, porque alguns investidores acreditam que as metas que a Unilever traçou 
parecem irrealizáveis diante das operações que ela tem. 
 
Essas metas fazem parte do alardeado "Caminho para o Crescimento", plano lançado 
pela Unilever em 1999. O plano envolvia uma restruturação do portfólio da empresa e 
traçava metas ambiciosas de receita e lucro. A empresa progrediu muito no sentido de 
concretizar a reforma, vendendo centenas de operações morosas e comprando a 
grande empresa americana de alimentos Bestfoods — que adquiriu a Arisco antes de 
ser comprada pela Unilever —, a linha de sorvetes Ben & Jerry e a empresa de 
produtos dietéticos SlimFast. 
 
Mas, depois de insistir consistentemente que esses negócios acelerariam o crescimento 
da receita no longo prazo a uma média de 5% a 6%, a empresa surpreendeu 
investidores no mês passado quando admitiu que não iria conseguir cumprir sua meta 
para o ano e alcançaria no máximo um crescimento de 4%. 
 
"Eles precisam parar de perseguir o sonho de crescimento de 5% a 6% e aceitar a 
realidade", diz Andrew Wood, analista da Sanford C. Bernstein. Não precisa ser uma 
revolução drástica, mas eles precisam começar a conversar sobre uma mudança no 
portfólio." 
 
O co-presidente do conselho da Unilever Naill FitzGerald discorda. Ele disse ao Wall 
Street Journal que o crescimento anualizado das categorias da Unilever está pouco 
abaixo de 4% "no momento", o que significa que 5% a 6% estão ao alcance com uma 
administração inteligente. "Se em algum momento tivéssemos achado que tínhamos 
de baixar a meta, teríamos feito isso", diz ele. "Mas não acreditamos que temos que 
fazer isso agora." 
 
FitzGerald ressalta que a Unilever, que tem sede em Londres e em Roterdã, na 
Holanda, está ciente das marcas mais lentas em seu portfólio e está constantemente 
avaliando se mudanças nas tendências do consumidor exigem que o grupo se livre 
delas e busque crescimento por meio de aquisições de categorias mais disputadas. 
"Não passa um ano em que não estudamos nossas partes que estão com fraco 
desempenho", diz ele. "Se elas não pudessem produzir um plano de ação viável, 
consideraríamos outras opções." 
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