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Vinicius Prianti acabara de falar da importância da criatividade para enfrentar a crise e as marcas 
baratas, quando uma pequena caravana de ciclistas, carregando gigantescas embalagens da nova 
tintura de cabelos Seda, perfilou-se diante do hotel onde o presidente da Unilever está 
hospedado, na Barra da Tijuca, no Rio. "Olhe", espantou-se, para depois brincar: "Exatamente 
como eu tinha combinado com o meu pessoal", disse ele, pouco antes de enfrentar o segundo dia 
da maratona de contatos com clientes na Expo Abras, Convenção Nacional de Supermercados, 
onde a gigante expõe até amanhã lançamentos e marcas como Omo, Dove, Hellmann's e Kibon.  
 
A busca de mídias alternativas, como a ação com os ciclistas, é parte da estratégia da líder 
mundial de produtos de consumo para otimizar custos e manter as preciosas marcas na mente do 
consumidor - mesmo que ele já não possa comprá-las com a freqüência que gostaria. "Não 
fazemos mais abertura de novela nem patrocínios de determinados programas. Descobrimos que 
algumas coisas funcionam melhor do que outras. Não dá para ficar na mesmice", diz Prianti. Ele 
ressalta, porém, que os investimentos estão maiores que no ano passado, assim como o número 
de lançamentos. No primeiro semestre, a Unilever foi a segunda maior anunciante do país, atrás 
da Casas Bahia. "Em momentos difíceis como agora procuramos nos fortalecer para o que vem 
pela frente."  
 
O portfólio da empresa, lembra ele, procura atender os vários níveis de preço. "Sabemos que o 
Omo Progress, que custa 10% mais, não vai passar agora de 6% ou 7% do mercado. Mas o 
Campeiro decolou." O Omo, reconhece Prianti, perdeu participação também para concorrentes de 
baixo preço, como as marcas próprias dos supermercados, mas o importante, frisa, é que 
continua sendo a marca "aspiracional" da dona-de-casa. "Temos que ter paciência e esperar. 
Assim que puder, ela vai voltar a comprar, porque sabe que aquela formulação é puro ouro."  
 
A dupla estratégia de preço competitivo e marcas premium deve refletir-se positivamente nas 
vendas, que fecharam em R$ 7,3 bilhões em 2002. As previsões do presidente para este ano são 
de um crescimento nominal de dois dígitos: a divisão de higiene e beleza, estima ele, pode ter 
uma expansão entre 15% e 16%, enquanto a de alimentos, mas afetada pela crise, ficaria em 
torno de 10%. A área de beleza é a "estrela do negócio", diz o presidente, destacando o 
crescimento em xampus, desodorantes e sabonetes, com marcas como Dove, Rexona, Seda e 
Lux. "Em mercados extremamente competitivos, conseguimos criar valor, entender 
profundamente o consumidor e inovar em tecnologia."  
 
Com 33 anos de Unilever, os três últimos no comando da subsidiária brasileira responsável por 
5% das vendas globais do grupo, Prianti vem ajustando o foco no país às transformações pelas 
quais a anglo-holandesa passou após a aquisição da americana Bestfoods. Operações como 
Assolan e Palmeiron foram passadas adiante e novas vendas de ativos estão previstas para breve. 
Prianti afirma que não teme ver as próprias marcas crescerem como concorrentes: "Estamos 
transformando ativos que não fazem sentido para nós em caixa, que vamos investir nas nossas 
marcas. Não temos medo de concorrentes nas áreas em que atuamos." As aquisições, comuns em 
outros países, não devem acontecer no Brasil, diz Prianti, descartando qualquer interesse na 
Bombril, uma das operações à venda no país. "Já estamos hoje com um portfólio bem completo."  
 
A tarefa de enfrentar a concorrência de marcas baratas, reconhece Prianti, não é das mais fáceis. 
A empresa já abandonou o segmento de detergentes líquidos, no qual atuava com a marca 
Minerva, e parece ter escolhido o mesmo caminho para o sabão em pedra Brilhante. "Saímos de 
detergentes pela impossibilidade absoluta e total de competir. Foi incompetência nossa? Acredito 
que não." Prianti conta que várias táticas foram tentadas antes da decisão, como concentrar o 
detergente, colocar espessante, e até desenhar uma esponja para a dona-de-casa. "Mas, no 
Brasil, a louça é lavada debaixo da torneira e os ativos se misturam com a água. Então aquilo é 



mais água que ativo, e sempre tinha um concorrente R$ 0,10 mais barato. As margens 
desapareceram."  
 
Prianti primeiro elogia as parcerias com os grandes clientes varejistas, para depois criticar aqueles 
que "fecham os olhos" para os fornecedores de produtos baratos que não pagam impostos. "Acho 
legítimo dar guarida para marcas sem expressão ou marcas próprias para buscar melhores 
negociações conosco. É uma competição normal. Mas tem alguma coisa errada com um 
detergente em pó vendido a R$ 2,50 o quilo. Nós não compramos de quem não está em linha com 
a legislação e com o nosso código de ética."  
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