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Crescimento no Brasil em 2009 deve ficar próximo de 15%, informa o presidente da 
companhia 
 
Renovação constante da linha, investimento no público masculino, maior preocupação com a 
exposição dos produtos no ponto de venda. Estes são alguns dos passos que, associados ao 
maior consumo local, têm garantido crescimento expressivo para a Nivea no mercado 
brasileiro e sustentado em alta os índices de venda do grupo na América Latina frente aos 
demais mercados. 
 
Os números anunciados ontem pelo grupo Beiersdorf mostraram que em nove meses a receita 
na região somou € 331 milhões, 14,1% superior a obtida no mesmo período do ano anterior. O 
índice também está bem acima do 3,4% registrado na Alemanha, onde as vendas somaram € 
714 milhões. No maior mercado da companhia, os países do oeste europeu, que venderam € 
1,3 bilhão até setembro, houve queda de 4,5%. 
 
O Brasil, destaque na região, se mantém 13,2% acima do ano passado. A Argentina 
contabilizou alta expressiva de 18,5%, mas sobre números consolidados bem menores do que 
os brasileiros, afirma o diretor presidente da Nivea no país, Nicolas Fischer. Alemão, 
administrador de empresas e há 14 anos atuando na América Latina, pela segunda vez no 
Brasil, Fischer diz que o país disputa em 2009 com a China a posição de mercado que mais vai 
crescer na companhia, considerando os maiores em faturamento, ranking no qual o Brasil 
passou de décimo primeiro para sétimo lugar em cinco anos. 
 
Em nove meses, a elevação nas vendas chinesas ficaram em 13,4%, total que Fischer 
pretende ultrapassar garantindo, pelo menos, 15% neste ano. Para o executivo, a meta é 
viável já que nestes próximos dois meses se concentra boa parcela do faturamento do setor 
com dias mais quentes e férias. Entre os principais itens da Nivea no Brasil estão 
desodorantes, protetores solar e cremes hidratantes. 
 
Mais atenção ao ponto de venda 
 
Embora o orçamento já esteja fechado para 2010, com previsão de euro a R$ 2,90, Fischer 
não revela receita nem investimentos previstos. A fábrica opera a pleno vapor, mas o grupo 
deixou para meados de 2010 a reunião que definirá os investimentos e meta da companhia até 
2015, em função da crise. 
 
No Brasil, os reflexos só se fizeram sentir no começo do ano pela redução de encomendas do 
comércio, preocupado em garantir o caixa. Mas o fluxo já voltou ao normal, garante Fischer. A 
Nívea chega atualmente a cerca de 100 mil dos 450 mil pontos de venda do país, de acordo 
com o executivo. E a empresa tem buscado garantir maior visibilidade para a marca nesses 
locais e renova anualmente cerca de 30% dos 150 itens que mantém em linha, com o objetivo 
de atrair o consumidor com inovação e garantir o giro nas prateleiras. 
 
A briga em um mercado que já é o terceiro maior do mundo, movimentando US$ 28,7 bilhões 
em 2008 considerando as vendas para o consumidor, não é das mais fáceis. O país está atrás 
apenas dos Estados Unidos e do Japão e a expectativa da Associação Brasileira da Industria de 
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético (Abihpec) é de crescimento de 11% nas vendas para 
este ano. Fischer avalia que o potendial é expressivo. A empresa, por exemplo, ainda não está 
no segmento de cabelos, um dos mais importantes e no qual já atua no exterior. Além disso, o 
executivo diz que apenas 40% da população usa protetor solar. Por isso, Fischer mantém 
planos para dobrar de tamanho a cada cinco anos. 
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