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Instalada há 35 anos no Brasil, a
BDF Nivea, conhecida pelas lo-
ções hidratantes corporais que
fabrica, não quer mais ser a nú-
mero dois do país nas categorias
facial, de desodorantes, de pro-
teção solar e de produtos para
cuidados masculinos, especial-
mente em itens para barba e
pós-barba. Seu objetivo é con-
quistar a liderança em áreas
hoje dominadas pela marca Re-
xona (de desodorantes), da Uni-
lever, e pela Sundown (de filtros
solares), da Johnson & Johnson.

Não é por vaidade que o ale-
mão Nicolas Fischer, presidente
da BDF Nivea no Brasil, quer
aumentar a participação da
subsidiária no mercado nacio-
nal. “As vendas na Europa, nos
Estados Unidos e no Japão prati-
camente não crescem, enquan-
to o consumo de itens de higie-
ne, limpeza e beleza no Brasil
avança tanto na quantidade
como na qualidade”, afirma
Fischer. Por ano, este mercado
cresce de 8% a 9% no país.

Historicamente, os países
que mais compram cosméticos
são, na ordem, Estados Unidos,
Japão e Brasil. Fischer acredita
que, neste ano, o Brasil passará
o Japão. Em faturamento, o
mercado mais importante para
a BDF Nivea é, na atualidade, a
Alemanha. O Brasil ocupa a
sexta posição no ranking das
maiores vendas da companhia
nos 150 países em que atua.

Seu avanço nos mercados
emergentes é acelerado. Desde
2006, a BDF Nivea Brasil cres-
ceu anualmente por volta de
15%. Há alguns anos, conta
Fischer, a porcentagem chegou
a ser ainda maior. Até 2015, o
objetivo é manter este ritmo de
crescimento. “Estamos traba-
lhando com 80% da nossa ca-
pacidade instalada”, diz.

Para continuar operando
neste ritmo de crescimento, em
até dois anos a única fábrica da
empresa no país terá de ser am-
pliada. Instalada em Itatiba, no
interior paulista, a unidade in-
dustrial foi construída em for-
mato modular, já prevendo fu-
turas expansões.

A inovação é uma das ala-
vancas para a BDF Nivea conti-
nuar crescendo. Para este ano, a
empresa programou o lança-
mento de 50 produtos – a maio-
ria chegará às gôndolas no se-
gundo semestre, uma vez que
grande parte das novidades é
apresentada pouco antes do ve-
rão. “Renovamos um terço da
nossa linha a cada ano (atual-
mente, são 150 produtos), o que
significa que temos uma linha
completamente jovem a cada
três anos”, explica Fischer.

Diferentemente da Europa, a
BDF Nivea não comercializa
xampús e condicionadores no
Brasil. Quando questionado so-
bre as chances de a empresa en-
trar nesta categoria no país,
Fischer diz que há ótimas opor-
tunidades de crescimento em
outros negócios que atualmente
já são explorados pela multina-
cional alemã. “A penetração de
protetor solar no país é de ape-
nas 40%. Ainda temos muito
espaço para crescer nesta cate-
goria, na qual somos líderes no
mundo, mas estamos em se-
gundo lugar no Brasil”, explica.

O cenário atual de nada lem-
bra a incompreensão da matriz
alemã com o Brasil dos anos 80,
década marcada pela alta infla-
ção. “O consumo da classe mé-
dia tem aumentado bastante,
assim como a sua qualidade”,
conta Fischer. Um exemplo é a
categoria de desodorantes, usa-
da por todas as camadas da po-
pulação. Ao longo do tempo, o
item ganhou valor agregado – os
benefícios incluem a hidratação
das axilas, aumento de horas de
proteção e diferentes perfumes.

Por conta disso, a venda de
aerosol cresce enquanto a do
formato squizz (de apertar a
embalagem) cai. Hoje, 30% do
consumo de desodorantes no
país são de squizz. Nos anos 90,
a proporção era de 70%. “Esta
categoria decresce de 10% a
15% ao ano no Brasil”, compara
Fischer.

A BDF Nivea acredita que, no
Brasil, as classes D e E também
adquirem seu produtos, como as
loções hidratantes para o corpo,
da qual a empresa é líder no
Brasil, com 26% de market sha-
re, segundo a ACNielsen. ■

Os planos da Nivea para
superar a Unilever e a J&J
Líder em cremes, alemã quer dominar mercados bilionários como o de desodorantes

MINERAÇÃO

Empregados da Rio Tinto na China admitem
culpa em caso de suborno em julgamento
Quatro executivos levados a julgamento em Xangai, incluindo o australiano
Stern Hu, declararam-se culpados por receberem subornos, disseram os
advogados ontem na audiência. Hu e três chineses - Liu Caikui, Ge Minqiang
e Wang Yong - estão sendo julgados pela acusação de aceitar suborno
e violar segredos comerciais. “Stern Hu definitivamente declarou-se culpado
(por receber suborno)”, disse Tao Wuping, advogado do réu Liu Caikui.

SIDERURGIA

Eurofer quer investigação europeia antitruste
contra Vale por suposto abuso de poder
A Eurofer, cujos membros incluem ArcelorMittal e ThyssenKrupp, pode
encaminhar reclamação formal à Comissão Europeia ainda esta semana,
disse ontem o diretor-geral da Eurofer, Gordon Moffat. A Vale negocia com
as produtoras de aço europeias os termos de aumento do preço do minério.
“Nosso argumento não é sobre a mudança nos termos e propostas para
uma alteração no valor anual para preços de mercado à vista”, disse Moffat.

Divulgação

“O Brasil teve papel de
destaque para a Nivea
mundial. O país foi
a unidade de negócios
que conquistou o
maior crescimento
entre os 15 principais
mercados mundiais
do grupo no ano
passado, com 14,5%

Nicolas Fischer,
presidente da BDF Nivea no Brasil

Comércio eletrônico

No ar há três anos, a loja da BDF
Nivea na internet brasileira anda
surpreendendo seu presidente
Nicolas Fischer. “Ela cresce
a taxas bem maiores que
a empresa e ainda funciona
como um canal para os
consumidores pesquisarem
os produtos e, muitas vezes,
o adquirirem no varejo”, conta.
Fincar sua marca no comércio
eletrônico foi a forma encontrada
pela empresa alemã para tornar
seus produtos acessíveis às
mulheres e homens de todas as
regiões do país. “Eu não poderia
esperar ver meus produtos
em todos os pontos de varejo,
em cada canto do Brasil, mas com
a internet o cenário mudou.” F.T.

Loja virtual cresce a taxas
superiores às da empresa

ARMAS DA BELEZA

Prometem agir de forma imediata
na aparência geral da pele e
proporcionar ação progressiva
na redefinição dos contornos.

Só para adolescentes

Hidratante corporal com textura e
cheiro de suflê, criado para atrair
as meninas de 12 a 19 anos.

A empresa está ampliando
sua oferta para os cuidados
masculinhos de barba e pós-
barba, a exemplo deste bálsamo.
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Contornos definidos

Aos metrossexuais
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