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O Nordeste atrai, cada vez mais, empresas de grande porte acostumadas a vender para o Sul 
e Sudeste. Mas já há quem esteja de olho no Norte do país - um ilustre desconhecido para boa 
parte da indústria de bens de consumo. Vislumbrando o potencial desse vasto mercado, o 
presidente da Nivea no Brasil, Nicolas Fischer, reorganizou a equipe de vendas e já colhe 
resultados interessantes.   
 
Até pouco tempo, a fabricante alemã de produtos de beleza tinha apenas um supervisor de 
vendas para cuidar de dois mercados importantes: Nordeste e Norte. Em agosto passado, 
Fischer implantou o novo modelo, com um supervisor dedicado apenas ao que a empresa 
considera região Norte, formada por Manaus (AM), Belém (PA), Teresina (PI) e São Luis (MA). 
As duas últimas cidades pertencem na verdade ao Nordeste, mas a divisão segue o padrão da 
Nielsen, que faz pesquisas nesses mercados. Em cada uma destas quatro cidades, a Nivea 
mantém um vendedor que é visitado pelo supervisor a cada seis semanas. A freqüência 
anterior era uma vez a cada três meses. Esta mudança, aparentemente simples, abriu um 
mundo novo para a multinacional.   
 
De janeiro a julho de 2007, quando o esforço de promoção no ponto de venda ainda ficava 
dividido com as praças nordestinas, as vendas no Norte registravam queda de 60%. No 
segundo semestre, já sob o novo modelo, cresceram 27%, fechando o ano com aumento de 
10% - a expansão no país foi de 22%. E nos primeiros três meses de 2008, enquanto as 
vendas nacionais da Nivea subiam 29%, as do Norte explodiram 344% em relação a igual 
período do ano passado.   
 
"A região (Norte) estava fora de foco. Quando colocamos o supervisor e começamos a 
planejar, a mudança aconteceu", diz Fischer, que também está adaptando-se, para o bem e 
para o mal, a um mercado sem a presença maciça de grandes varejistas como Carrefour, Wal-
Mart e grupo Pão de Açúcar.   
 
O consumidor nortista, que enfrenta calor forte e muita umidade, tem trazido boas surpresas à 
Nivea. As mulheres compram mais produtos para cuidar da pele do rosto e, em especial, 
lenços umedecidos, que levam na bolsa para se refrescarem. Na categoria de desodorantes, 
75% das vendas são do formato aerossol e o restante, "roll on" - no resto do país essa 
proporção é de 50% e 50%. "O aerossol dá a sensação de frescor e o 'roll on', para alguns, 
passa sensação de umidade. É até estranho pois o aerossol é mais caro", observa Fischer. 
Mas, ao contrário do que a maioria imagina, nas praças nortistas em que a Nivea esforça-se 
para ampliar vendas a renda não é tão baixa. "Em Manaus, há muito funcionário público, e em 
Belém o poder aquisitivo é alto", observa o executivo.   
 
Os números oficiais mostram que, de fato, a região do Norte é um mercado que interessa a 
grandes marcas. Ela engloba sete Estados e é a que ocupa a maior parte do território brasileiro 
- 45,27% dos mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados da área total do país. Abriga 
pouco mais de 7% da população nacional, moradora, na sua maior parte, de cidades. Segundo 
o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), trata-se de uma área habitada por 
grande parcela de jovens e que está se multiplicando. A taxa de fecundidade é a mais alta do 
país, de 2,8 nascimentos por mulher - a média nacional é de 2,1.   
 
Vender para os nortistas, porém, não é nada fácil. Despachar produtos para o Norte exige 
muito planejamento da Nivea. Sai tudo da fábrica instalada em Itatiba, no interior de São 
Paulo, de caminhão e a viagem pode levar até três semanas. Valeria a pena ter uma unidade 
de produção mais próxima? Fischer responde que o volume vendido, por enquanto, não 
compensaria o investimento.   
 
A fábrica paulista, erguida há pouco mais de cinco anos e que está funcionando com 75% da 
capacidade instalada, já foi pensada para ser ampliada quando necessário. E esse momento 
pode estar mais perto do que se imagina. As vendas da Nivea aumentaram 22% no ano 
passado e se o mesmo ritmo for mantido por mais quatro anos (em 2006 o salto foi de 16%), 



a fábrica terá que crescer. "Nestes primeiros meses de 2008 crescemos 29% e estamos 
ganhando 'market share'", diz Fischer. Até constatar este ritmo de aumento, a meta era 
repetir a expansão de 22%, mas agora o executivo, animado com os números do primeiro 
trimestre, já fala na possibilidade de revisão, a ser feita na metade deste ano, para cima.   
 
Para o futuro, mas ainda sem data definida, há também o plano de trazer a linha de xampus e 
condicionadores para cabelos da Nivea.   
 
A empresa, como a concorrência e companhias de vários setores, sentiu pressão de custos nos 
últimos meses e reajustou o preço de duas categorias de produtos neste ano: sabonetes e 
desodorantes. O sebo de boi, usado na fabricação de sabonetes, é fornecido pelo frigorífico 
Bertin e ficou mais caro. "Mas ficamos três anos sem reajustar preços. A concorrência é muito 
forte em nossa área", diz o executivo, que disputa o bolso do consumidor com marcas globais 
como a Unilever, sua principal rival em desodorantes, Johnson & Johnson, e L'Oréal 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 maio 2008, Tendências & Consumo, p. B5 


