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Marca é pioneira entre as subsidiárias do grupo alemão Beiersdorf. 
 
A quase centenária Nivea, marca de produtos para higiene e beleza pertencente ao grupo 
Beiersdorf, ingressa agora no comércio eletrônico com o lançamento de loja virtual no Brasil, 
iniciativa pioneira entre as subsidiárias dos alemães. A expectativa da diretora de marketing da 
companhia, Maria Laura Santos, é ter o e-commerce entre os seus dez maiores clientes em um 
período de três anos. Hoje, no topo dessa lista estão algumas redes varejistas como Carrefour, 
Companhia Brasileira de Distribuição (CDB), Wal-Mart, Lojas Americanas, entre outras redes 
de supermercados e drogarias. Ao todo, a carteira soma 300 clientes. 
 
A executiva não revelou o valor do investimento na empreitada virtual, cuja coordenação e 
logística de entrega dos produtos serão feitas pelo Submarino. Hoje, a Nivea alcança 60% do 
seu faturamento via varejo e o restante, via atacado. O início das operações na internet não 
deve alterar essa proporção.  
 
Segundo Maria Laura, a companhia foi a primeira empresa do setor de varejo a abrir loja 
virtual. Entre as suas principais concorrentes estão a Unilever e a L"Oréal. "Ambas não 
trabalham nesse sistema." Em contrapartida, a Natura e a Avon, que também concorrem com 
a Nivea, têm vendas online, mas atuam no sistema porta-a-porta. A Nivea destaca-se por ser 
a primeira subsidiária da Beiersdorf a abrir loja e-commerce.  
 
O grupo alemão tem cerca de 150 subsidiárias no mundo e marcas como La Prairie, Eucerin, 
8x4, Curad, Elastoplast, Florena, Hansaplast, Juvena, Lasbello, Marliesmoeller, SBT e Tesa. 
Suas vendas superam a casa dos 5 bilhões de euros por ano.  
 
14º lugar. De acordo com Maria Laura, o Brasil ocupa a 14ª posição no ranking dos países 
mais importantes para a Beiersdorf - sendo que a marca Nivea está em mais de 70 países. 
 
A diretora de marketing não revelou o faturamento da Nivea no Brasil, mas analistas do setor 
avaliam que ele seja de aproximadamente US$ 300 milhões ao ano. No País, a Nivea é lider 
nas vendas de produtos para cuidados da pele (skin care), com 24% do mercado segundo 
dados da ACNielsen.  
 
No ramo de proteção solar, ela ocupa a segunda posição, com 14% do bolo, atrás da líder 
Johnson & Johnson. Já em desodorantes, a Nivea está em terceiro lugar, com 9% do total do 
mercado, também segundo a ACNielsen. A estimativa de Maria Laura é elevar em dois pontos 
porcentuais a fatia em skin care ainda esse ano e conquistar a liderança dos outros dois 
segmentos no médio e longo prazos.  
 
"Vamos crescer acima do mercado de cosméticos, cujo ritmo é de expansão de 15% ao ano", 
estimou. A sua previsão é de crescer 16% ao ano até 2010. "O Brasil é considerado um dos 
países mais importantes para a companhia", disse. A Nivea tem fábrica no País, localizada em 
Itatiba, no interior de São Paulo. Com 150 empregados, opera com 70% da capacidade 
instalada e produz cinco mil toneladas por ano. 
 
Em julho próximo, a Nivea decidirá se será necessária uma expansão do quadro de 
empregados para comportar, inclusive, os lançamentos previstos para 2007. 
 
A Nivea lançou neste ano um desodorante feminino com fragrância, cuja campanha foi 
veiculada no programa Big Brother da TV Globo, além de outros três produtos para a face; 
entre eles um que visa uniformizar o tom da pele, disfarçando manchas. Até dezembro, ela 
pretende lançar vinte itens, todos dentro dos segmentos em que já opera. 
 
20% da produção são exportadas à AL 
 



A fábrica brasileira da Nívea exporta 20% da produção para países da América Latina, 
principalmente os itens desodorante roll-on, protetor solar e hidratantes corporais. Nessa 
região, a Nivea também tem fábricas no México e no Chile. A empresa trabalha com 150 
produtos, disponíveis pela internet para pagamento em cartão de crédito ou boleto bancário.  
 
A internet, segundo a diretora de marketing da empresa, Maria Laura Santos, traz a vantagem 
de colocarmos todos os produtos no mesmo ponto de venda. "Além disso, na internet, também 
é possível fazer busca por tipo de produto, entre outras ferramentas", disse Maria Laura.  
 
Segundo ela, a Nivea trabalhou nesse lançamento por cerca de três anos a partir da avaliação 
do comportamento das consumidoras e do mercado de compras online - este cresceu 71% em 
2006, para sete milhões de consumidores e R$ 4,4 bilhões em vendas, segundo a consultoria 
E-bit Research Group.  
 
"Hoje, a consumidora trabalha fora de casa e fica no computador pelo menos dez horas por 
dia. É questão de conveniência",disse Maria Laura. Os clientes e-commerce da capital paulista 
recebem as encomendas em até 24 horas e nas demais capitais em até 36 horas. Segundo a 
diretora de marketing, o preço dos itens na internet seguirão a tabela sugerida aos lojistas. 
 
A Nivea iniciará a campanha de mídia da loja virtual no fim de março - após completar um mês 
das vendas on-line - em revistas nacionais e segmentadas, além de internet e televisão. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 mar. 2007. Caderno Empresas, p. B-4. 
 


