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Há cerca de três anos, a Unilever iniciou um processo para se desfazer de marcas que, embora 
consagradas, não eram consideradas estratégicas pela empresa, e decidiu vendê-las a fabricantes 
menores do setor da indústria alimentícia. Agora, os aquisitores começam a registrar bons 
resultados com as marcas compradas da subsidiária brasileira pertencente ao grupo anglo-
holandês, tornando-se fortes concorrentes nos segmentos em que atuam. É o caso da Siol , dona 
da marca Saúde, Brasfrigo , com as linhas de vegetais em conserva Jurema e Jussara, e da Yoki 
com os chás Kitano. 
 
Segundo informações da assessoria da Unilever, a decisão de vender as marcas foi local, mas 
segue a estratégia global da empresa para alinhar suas marcas mundialmente, concentrando os 
esforços num número reduzido de marcas. Em 2003, eram 1.600 marcas sob o nome Unilever, a 
meta é chegar a apenas 400. 
 
A Siol, fabricante nacional de óleos e gorduras, já pensa em ampliar a linha Saúde, adquirida em 
2003 por cerca de R$ 7 milhões, segundo Eduardo Nunes, gerente de marketing da empresa. A 
intenção é fazer com que a marca, que ficou apenas com a produção de gordura vegetal na época 
que pertenceu à Unilever, tenha diversos produtos em seu portfólio, como os óleos vegetais de 
soja, milho, girassol e canola e a maionese. “No momento, estamos fazendo várias pesquisas para 
ver quais tipos de produtos a marca atinge”, afirma Nunes.  
 
Uma das novas empreitadas para a marca é o lançamento dos quatro tipos de óleos vegetais em 
embalagens de 500 ml. A novidade, para Nunes, vem atender a demanda de um público de nicho. 
“São famílias pequenas ou pessoas que moram sozinhas e querem menos óleo para não 
desperdiçar”, explica. Para o lançamento, a empresa aportou em torno de R$ 1 milhão de reais, 
em um investimento de dois anos. De acordo com o executivo, a meta é destinar mais R$ 3 
milhões ainda este ano para expansão da linha e pesquisas de mercado. A Siol, que faturou, em 
2004, R$ 180 milhões, produz, em média, oito mil toneladas ao ano de óleos, e cerca de uma 
tonelada anual de maionese. Toda a produção é feita na unidade fabril da Siol, localizada na 
cidade de Barueri, em São Paulo. 
 
Outra que faz planos ambiciosos a partir de uma marca comprada da Unilever, é a Yoki, fabricante 
nacional de farináceos e alimentos. A empresa aposta no relançamento da linha de chás Kitano, 
que ficou fora do mercado por quase dez anos e voltou há cerca de quatro meses. A intenção, 
segundo Gabriel Cherubini, vice-presidente da Yoki, é reconquistar a liderança no segmento de 
chás secos para infusão em cinco anos. A Kitano, que tinha 40% de share na década de 80, 
passou pelas mãos da Refinações de Milho Brasil (RMB) e teve os direitos de comercialização dos 
chás detidos pela Unilever até 2003. 
 
Já a Brasfrigo, fabricante de conservas de alimentos e atomatados pertencente ao grupo mineiro 
BMG, espera crescer cerca de 30% este ano por conta da ampliação nas linhas de produtos de 
Jurema e Jussara, adquiridas, em 2004, da Unilever , de acordo com João Alves, vice-presidente 
da empresa. A aquisição das marcas da filial do grupo anglo-holandês aconteceu em agosto 
passado e custou R$ 50 milhões, incluindo a transferência da tecnologia de produção da Unilever, 
cuja planta era instalada em Goiânia, Goiás, para a unidade fabril da Brasfrigo, em Luziânia, no 
mesmo estado. 
 
Segundo Kátia Valente, gerente de comunicação e marketing da Associação dos Dirigentes de 
Vendas e Marketing do Brasil (Advb), o negócio da venda das marcas é bom para todos. Para ela, 
enquanto a Unilever se desfaz de marcas às quais não podia dar boa estrutura, a empresa 
compradora fica com nomes de credibilidade e, por isso lucra com eles. “Normalmente, as 
empresas que adquirem as marcas estão dispostas a fazer um planejamento estratégico muito 
mais adequado às marcas compradas”, explica.  



Valente não acredita em erro estratégico da Unilever. “Quando um grupo tem muitas marcas, 
aquelas que não recebem tanta atenção deixam de ficar competitivas e a empresa acaba tendo 
que arcar com o ônus de possuir tal marca”, diz. Ela argumenta que com menos marcas, o grupo 
consegue dar melhor foco àquelas que realmente dão rentabilidade à companhia. De acordo com 
a consultora, a venda em massa de marcas não traz, necessariamente, problemas a longo prazo à 
empresa que se desfez delas. “Se a companhia vender todas as marcas que tinha em determinado 
segmento, ou mudar seu foco de atuação, não há risco de concorrência daqui a um tempo”, 
afirma. 
 
Outro ponto positivo é do lado do consumidor, que não precisa deixar de comprar um produto ao 
qual era fidelizado porque a marca foi descontinuada. “O consumidor não vê de quem é aquele 
produto. Ele sabe que é bom e quer comprar com a mesma qualidade de sempre”, diz Valente. 
 
Assolan 
 
Um caso emblemático do sucesso na compra de uma marca é o da Assolan , fabricante nacional 
de produtos de limpeza, que, em 2003, readquiriu a inexpressiva marca Assolan. Hoje, a 
empresa, que na época se chamava Pratika Industrial, disputa a liderança no mercado de lã de 
aço com o Bombril e já ingressa em diversos segmentos do setor de produtos de limpeza com 
competitividade. 
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