
Tributo à beleza
Nivea usa esplendorda modelo Gisele Bündchen para seduziras consumidoras brasileiras
CÉLIA CHAIM

A mulher que tem 30 anos
não quer passar disso. É uma das
principais personagens do escri-
tor francês Honoré de Balzac,
que a consagrou como balza-
quiana num de seus 90 roman-
ces, intitulado A Mulher de Trin-
ta Anos, figura feminina que sou-
be caracterizar um misto de se-
dução e maturidade. Nem isso a
convence de que balzaquiana é
um elogio. A que tem 40 quer vol-
tar aos 30, não importa como seja
chamada. A de 50, então, explo-
diria de felicidade se voltasse aos
40. E assim vai de dez em dez.
Quando um creme faz menção à
hipótese de voltar ao passado, as
mulheres vão atrás quase que
desesperadamente.

Foi isso o que aconteceu com
o Age Reverse, da Nivea, produ-
zido na França, que marca pre-
sença nos 140 países onde a
"mãe" atua. "Ele seduz a classe
média porque tempos atrás essa
população não tinha acesso a
produtos de beleza", afirma o fí-
sico de 45 anos Wagner Lungov,
diretor de marketing da empre-
sa. "A estética não está mais li-
gada ao luxo. É uma indústria

fantástica, cresce mais do que o
Produto Interno Bruto (PIB) e
do que a média de outros mer-
cados", acrescenta.

Que mulher não corre atrás do
novo Nivea Body Milk, apresen-
tado na TV e nos grandes jornais

- em oito páginas coloridas -
sob a batuta da top model brasi-
leira Gisele Bündchen, com o avi-
so de uma nova revolução? Na
realidade, não é difícil saber que
ninguém vai se tornar uma Gisele
Bündchen, mas o apelo é irresis-
tível num mercado muito sensí-
vel à possibilidade de conquistar
a beleza. O especialista Marcos
Machado, sócio-diretor da Top
Brands Consultoria e Gestão de
Marcas e presidente do Comitê de
Branding da Associação Brasilei-
ra de Anunciantes (ABA), além

Contrato entre Nivea e Gisele Bündchen marca nova fase da comunicação da empresa, que
por alinhamento global não permitia a participação de celebridades em suas campanhas

de professor da Escola Superior
de Propaganda e Marketing
(ESPM), não tem dúvidas de que
"esse mundo da beleza cresceu
demais nos últimos dez anos".
Sobre a Nivea, diz que a empresa
soube acompanhá-lo com mudan-
ças freqüentes e diversificação de
produtos. "A marca não ficou ve-
lha", avalia. O produto é bom, mas

O Age Reverse é um pro-
duto à base de vitamina C
pura, vitamina E, filtros UVA/
UVBe extrato de uva, com-
binados em uma fórmula que
a Nivea considera excepcio-
nal. Segundo a empresa, a vi-
tamina C pura (3%) - - ácido
ascórbico 99,9% de alta qua-
lidade - - age profundamen-
te na estrutura da pele, ati-
vando o processo de renova-
ção celular e reconstituindo
a produção das papilas. Essa
vitamina, de acordo com pes-
quisas, atua diretamente nos

vetores do envelhecimento e, a
longo prazo, na firmeza da pele,
além de estimular a síntese do
colágeno e da elastina (conhe-
cidos no combate às rugas). A
vitamina E e os filtros UVA/UVB
com fator de proteção solar 6
ajudam a preservar a pele das
agressões externas, evitando o
envelhecimento precoce. Por
fim, o extrato de uva funciona
como antioxidante que comba-
te os radicais livres, promoven-
do a elasticidade da pele.

O resultado prometido "é
uma pele mais suave e com bri-

lho desde as primeiras aplica-
ções e, após quatro semanas,
mais firme, macia e com uma
estrutura dez anos mais jo-
vem" - desde, é claro, que as
instruções de uso sejam segui-
das. Nas farmácias, que traba-
lham com pequenos estoques,
o creme está sempre em fal-
ta, também porque o preço, a
partir de R$ 40 por unidade,
é uma pechincha se compara-
do com os cremes estrangei-
ros que prometem o mesmo
milagre. Um rejuvenescedor
La Prairei, fabricado na Suíça
(marca que também perten-
ce a Beiersdorf), custa na
França € 400 e aqui atinge a
cifra próxima de R$ 2 mil.

convenhamos que a beleza da mo-
delo facilita as coisas.

Em junho de 2004 a multina-
cional alemã contratou a modelo
para estrelar as suas ações publi-
citárias no Brasil. A estratégia foi
audaciosa porque até então a
companhia não permitia, por ali-
nhamento global, a participação
de celebridades em suas campa-
nhas. Mas aqui a Nivea decidiu
fazer uma mudança radical, base-
ando-se em indicações do merca-
do que revelam a atração dos con-
sumidores brasileiros no momen-
to da compra por referências for-
tes e personalidades marcantes.
A mais importante top model do

Gol de placa
A Copa do Mundo de

2006 vai começar um pou-
co antes para a Nivea. No
dia 12 de junho a marca lan-
çou sua campanha de mídia
para a promoção "Copa no
país da Nivea", que levará
30 pessoas (com acompa-
nhante) para assistir ao pri-
meiro jogo do Brasil, além
de oferecer uma semana de
passeios na Alemanha.

Os filmes estão sendo
veiculados nos principais
canais de TV aberta de São
Paulo e, posteriormente, se-
rão exibidos em rede nacio-
nal em outras emissoras, in-
cluindo as a cabo. Estrelada
por Gisele Bündchen e assi-
nada pela África, a iniciativa
aborda a relação entre a
multinacional alemã e o tor-
neio mundial, que será rea-
lizado no país-sede da com-
panhia, Alemanha.

mundo ganhou essa parada por
antecipação. "Gisele não é somen-
te famosa, ela é popular", comen-
tou na época Paulo Zottolo, pre-
sidente da Nivea no Brasil (um
dos três países da América Lati-
na com unidade de produção, ao
lado de Chile e México).

A aposta na inédita estraté-
gia de comunicação foi desenvol-
vida em conjunto com a África,
deNizanGuánaes. Outra mudan-
ça: a participação de uma agên-
cia brasileira - - ousadia local,
uma que existem acordos globais
de publicidade com TBWA e
FCB. O contrato com Gisele
Bündchen é regional e as cam-
panhas abrangem os produtos de
body care e skin care - - cuida-
dos com apele e com o corpo. A
top model ainda é muito jovem
para se preocupar em rejuvenes-
cer, mas sua imagem com certe-
za reflete no surpreendente re-
torno do Age Reverse.

É interessante a maneira pela
qual funciona a B eiersdorf (a ma-
triz da Nivea): em vez de cada fá-
brica fazer tudo, todas são espe-
cializadas em linhas próprias de
produção. No País são a loções
que vêm em frascos e sprays em
embalagens de plástico para toda
linha de corpo. O que é produzi-

Wagner Lungov: Age Reverse seduz a classe média porque até
recentemente esse público não tinha acesso a produtos de beleza



do aqui vai para as outras unida-
des e vice-versa. São os chama-
dos production centers, ou cen-
tros de produção. A empresa uni-
ficou fórmulas, sistemas, mate-
riais, embalagens e métodos de
gerenciamento. É tudo igual, tudo
globalizado. "Até meu e-mail", diz
Lungov, o diretor de marketing.
Não seria um exagero de centra-
lização sob a aparência de inte-
gração? "Não é uma centralização
no conceito antigo, que barra o in-
tercâmbio. É o formato desse in-
tercâmbio que facilita a comuni-
cação." Há uma cesta de produ-
tos em todos os centros de pro-
dução. Se o gerente de marketing
de um país vê oportunidade num
certo segmento, ele não vai de-
senvolver um produto localmen-
te, mas passa um relato para o de-
partamento internacional, que
trabalha nele em conjunto com o
país e o disponibiliza na cesta -
com a fórmula, as instruções de
produção e especificações de em-
balagem. O creme da tradicional
latinha azul feito na Alemanha é
exatamente igual ao que sai da fá-
brica do Chile, com o mesmo ma-
quinário, a mesma matéria-prima
homologada internacionalmente.

Não era assim antes de 1995,
quando se faziam adaptações
com matéria-prima local, mas
esse desejo de globalização da
comunicação dos produtos, um
projeto de fôlego, deu certo. Na
área de cosméticos a empresa é
a nona do mundo, com um fatu-
ramento por volta de € 4 bilhões.
Ela também diminui o tempo en-
tre a descoberta de um princí-
pio ativo e sua transformação
em produto - - antes em torno
de oito anos e hoje menos de
três. Os artigos mais vendidos
no Brasil são desodorantes, pro-
duzidos no Chile (a companhia
tem 10% de um mercado enor-
me, o que representa seu maior
faturamento). Na linha de ros-
to, sua participação é de 28%.
Tudo indica que nesses dois ca-
sos prevalece o azul nas emba-
lagens, como na primeira latinha
que saiu de Hamburgo, na Ale-
manha, em 1911.

No total, a Nivea tem 10% do
mercado; mas não divulga seu fa-
turamento nem seu investimen-
to vultoso em marketing (estima-
se que a aplicação em marketing
do setor fique entre 15% e 20%
do faturamento). Segundo dados
do ranking da publicação Agên-
cias & Anunciantes, de Meio &
Mensagem, os investimentos em
mídia da empresa totalizaram R$
25,6 milhões em 2004, o que lhe
valeu a 63a posição.


