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Nivea caça as 
próprias rugas
  
Enquanto festeja seus 100 anos, a alemã Nivea mantém no Brasil o ritmo de quem está no 
frescor da idade, ainda que se trate de uma companhia rica em história. Nos anos 30, por 
exemplo, após a ascensão de Hitler ao poder, a Nivea manteve-se distante da ideologia 
nazista, permanecendo ao lado da resistência. Nesse período, destaca-se na companhia a 
figura da economista Elly Heuss-Knapp, proibida de falar em público pelos nazistas, 
responsável por várias campanhas da empresa. A partir de 1949, Elly, de volta ao debate 
político, seria eleita parlamentar, assim como seu marido, o jornalista Theodor Heuss, que 
se tornaria presidente. Resultado: de marqueteira da Nivea, Elly tornou-se primeira-dama 
da Alemanha democrática. Nas últimas décadas, a empresa, hoje braço do Grupo 
Beiersdorf, com sede em Hamburgo, ganharia a liderança global em produtos para a pele. 
Presidida pelo alemão Nicolas Fischer, a subsidiária brasileira tem dado boas notícias à 
matriz e planeja crescer 14% em 2011, resultado que, se confirmado, levará a operação 
brasileira a passar de quarto para segundo lugar no mundo, atrás apenas do mercado 
alemão. Uma performance de dar inveja em muita mocinha de 30. 
Por Roseani Rocha  rrocha@grupomm.com.br
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Meio & Mensagem — Como está “a pele” 
da Nivea aos 100 anos?
Nicolas Fischer — A criação da marca Ni-
vea, em 1911, foi um fato importante para 
todas as mulheres, basicamente inventou 
a categoria de cuidados com a pele. Anti-
gamente, não era possível ter um creme e 
guardá-lo, porque a fórmula não era está-
vel. Era preciso preparar na farmácia na-
quele momento. A Nivea criou a primei-
ra emulsão estável, entre água e óleo. A 
latinha naquela época não era azul, era 
verde e amarela, por isso sempre brinco 
que a empresa nasceu brasileira... Hoje 
em dia, a Nivea é a maior marca de cui-
dados com a pele no mundo.

M&M — A adaptação para os outros 
mercados, em que a pele das pessoas é 
tão diferente, deve ter sido um desafio 
grande, não?
Fischer — Quando a marca chegou ao 
Brasil, importada na época, era o mesmo 
creme. Depois, passou a ser adaptado ao 
clima e consumidores. Hoje, há toda uma 
família de produtos, e cada categoria exi-
ge adaptações ao que é a essência da mar-
ca: cuidado, família (porque é para todo 
mundo) e tradição, no sentido de que se 
pode confiar, não de algo passado, velho. 
Esses valores estão em todas as catego-
rias de produtos, adaptados ao país. No 
Brasil, cremes e loções têm textura mais 
leve porque o clima é mais quente, e te-
mos uma fragrância específica para ba-
nho, de erva-doce, que os brasileiros gos-
tam muito. Aqui, foi o primeiro país do 
mundo onde lançamos o protetor solar 
Light Feeling, de absorção rápida. Deso-
dorante roll-on na Europa é em frasco de 
vidro, porque os banheiros são grandes 

e raramente o produto cai. No Brasil, em 
particular nas classes emergentes, o ba-
nheiro é pequeno e para muitas pessoas. 
Por isso convencemos a matriz a ter uma 
nova embalagem de plástico para o Bra-
sil. As distâncias de transporte também 
são grandes, com isso, o produto pesa 
menos. Cada produto tenta agradar me-
lhor ao consumidor brasileiro.

M&M — O que a companhia prepara para 
celebrar o aniversário?
Fischer — É um momento para come-
morar, pois não tem tantas marcas que 
conseguiram chegar aos 100 anos. Essas 
datas servem também para refletirmos 
sobre como estamos. Diria que a mar-
ca está em dois momentos diferentes: 
um europeu e outro na América Latina. 
Nos últimos três anos, a região que mais 
cresceu para a Beiersdorf foi a América 
Latina, também nos primeiros três me-
ses deste ano. E o país que está puxando 
é o Brasil. Aqui, a marca está num cami-
nho muito bom. Na Europa, o momento 
era mais complexo, teve muita ascensão 
de private labels, a população um pou-
quinho mais velha e, para buscar cresci-
mento, começamos a expandir muito (o 
portfólio). Há dez anos, entramos na ca-
tegoria de maquiagem, depois percebe-
mos que estávamos longe demais da es-
sência da marca, que é o cuidado com a 
pele. Agora, aproveitamos para voltar a 
essa essência, e alguns produtos vão ter-
minar. Na Alemanha, estamos saindo de 
maquiagem. Em alguns países, até che-
gamos a ser líder, mas, no mundo inteiro, 
não conseguimos nos posicionar, e para 
uma multinacional isso não compensa. 
Por outro lado, sentimos na comunicação 

que temos de ser fiéis aos nossos valores. 
E, no dia 9 de maio, lançamos uma nova 
campanha global, criada pela Draft fcb 
(no Brasil, será adaptada pela Giovanni 
+Draftfcb). Houve uma grande comemo-
ração em Hamburgo. Agora ela vai come-
çar nos outros países, falando de famí-
lia, de pele, e vai focar no que a marca é. 

M&M  — Quando começa a campanha por 
aqui?
Fischer — Entre o fim deste mês e o início 
de junho. Será uma campanha 360 graus, 
com muita ativação no ponto de venda e 
muita atividade online. Nunca fizemos 
uma campanha tão forte no digital como 
essa. É uma campanha mais emocional, 
e a música nesse contexto é importante. 
Por isso nos associamos a Rihanna. A mú-
sica dos comerciais será “California King 
Bed”, mais tranquila, bonita e adequada.

M&M — A escolha da Rihanna buscou 
associar juventude e contemporaneidade à 
marca, fugindo do que você falou a respeito 
de ser centenária, mas não antiga?
Fischer — Uma marca que chega aos 100 
anos, de alguma forma, mostrou que con-
segue ser contemporânea. Não tem de 
ser avant garde nem antiquada, tem de 
evoluir. As marcas que fazem revoluções 
são aquelas que, em algum momento, es-
queceram de evoluir. Se você vai fazen-
do pequenos ajustes, chega bem aos 100 
anos, se não faz, em algum momento te-
rá de fazer um rompimento muito gran-
de. Aqui no Brasil não se vai sentir tanto 
as mudanças da Europa, porque o con-
sumidor é jovem. Nossa fan page no Fa-
cebook no Brasil é a das que tem mais fãs 
no mundo, são 22 mil.

M&M — Do orçamento de marketing de 
um bilhão de euros, dos quais 70% serão 
destinados à campanha do centenário, algo 
está sendo investido no Brasil?
Fischer — O Brasil sempre faz parte, é 
um dos principais países para a Nivea. Fa-
zemos parte daquele um bilhão, que é o 
orçamento global de marketing. Grande 
parte vai para a campanha, para alguns 
países vai um pouquinho mais, outros, 
menos. Teremos aqui a campanha não 
somente da marca mãe, mas dos dife-
rentes produtos; veremos bastante a no-
va plataforma de comunicação.  Aqui, o 
marketing digital é fundamental para nós. 
Até temos uma agência especializada, a 
AgênciaClick. Nosso perfil no Facebook 
é um dos mais agitados. Particularmente 
com a Rihanna, ainda teremos muita ati-
vação digital ao longo do ano. No Brasil 
foi feito o primeiro aplicativo para a mar-
ca Nivea, o Nivea Sun, há dois anos, en-
quanto em Hamburgo não se falava tan-
to sobre digital. Você coloca o local para 
onde vai viajar, por exemplo, Porto Segu-
ro, especifica o sexo, tipo de pele e idade. 
Ele olha como será o tempo lá e recomen-
da o tipo de produto que você deve usar 
enquanto estiver na praia.

M&M — Qual a posição da empresa no 
mercado atualmente? 
Fischer — Somos líderes do mercado 
em loções para corpo. No mercado fa-
cial, também somos líderes em volume. 
A marca líder em valor é uma de dermo-
cosméticos (refere-se à La Roche-Posay), 
pois eles têm um valor tão alto que é difícil 
para uma marca de varejo competir. Em 
outras categorias importantes, estamos 
em segundo lugar, como protetor solar e 
desodorantes. Em cuidados masculinos, 
entre as três marcas. Queremos sempre 
estar entre as três primeiras. Faturamen-
to absoluto não divulgamos, mas, no Bra-
sil, nos últimos cinco anos, tivemos um 
planejamento estratégico para dobrar de 
tamanho, o que exigia crescer, em média, 
15% ao ano. De 2005 a 2010, conseguimos 
dobrar o faturamento. E como meu che-
fe não é muito criativo, quer que eu faça 
isso de novo... (risos) Temos uma nova 
meta de dobrar de tamanho até 2015. Dia 
27 de junho, reuniremos nossos 350 fun-
cionários. Somos uma empresa bastan-
te enxuta, diremos qual será a estratégia 
para cumprir a meta. Nesse dia também 

nicolas fischer
Presidente da Nivea Brasil desde 
2005, estudou Administração 
de Empresas em Berlim e 
Vancouver. Ingressou no 
Grupo Beiersdorf em 1992, 
com funções na Alemanha, 
Colômbia e no Brasil. Em 2001, 
foi para o Chile, onde assumiu a 
presidência da Wella S.A. Atuou 
ainda na Procter & Gamble 
como diretor de marketing, na 
categoria coloração de cabelo.
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“Há alguns anos, foi dado um Nobel para a descoberta das 
chamadas aquaporinas, com as quais se consegue 
ampliar os canais embaixo da pele por onde circula a 
hidratação do corpo. O HidraQI, que usa esse nível abaixo 
da pele, é inteligente. A inovação, sem dúvida, é cada vez 
mais difícil, mas também só queremos inovação se for 
relevante para o consumidor”

será nossa comemoração dos 100 anos 
no Brasil, vamos fechar a fábrica duran-
te dois dias e fazer um evento bem boni-
to.  O início de 2011 foi bom. Neste ano 
queremos crescer 14%.

M&M — Em que canais de vendas a empresa 
está mais forte no Brasil?
Fischer — O Brasil é um dos países mais 
complexos, do ponto de vista de distri-
buição, por suas dimensões continentais. 
É preciso trabalhar de formas diferentes 
o canal direto e o indireto, atacadistas, 
distribuidores... Trabalhamos no canal 
alimentar, que são os supermercados. E, 
no de farmácias, aqui no Brasil, existem 
as cadeias, mas ainda muitas indepen-
dentes. O que vem se destacando mui-
to nos últimos três anos é justamente o 
de farmácias.

M&M — Qual a representatividade dos 
produtos de cuidados masculinos no 
portfólio da Nivea?
Fischer — É importante, mas não ressal-
tamos tanto “ah, é a linha masculina”, por-
que o homem também usa desodorante, 
usa Nivea Body, protetor solar, que não 
são específicos para ele. Cremes para o 
rosto também, mas em geral é a esposa 
ou namorada quem compra. Mas a linha 
masculina é relevante. Temos produtos 
para barba e pós-barba, nos quais come-
çamos a investir há dois anos e já somos 
líderes, com quase 40% de participação, 
quando há dois anos eram 20%, porque 
o brasileiro ainda está aprendendo a se 
cuidar! 30% dos homens só fazem a bar-
ba no chuveiro, com sabonete, a maio-
ria não usa um cuidado depois ou só usa 
uma loção. Dentro da América Latina, o 

país onde o homem menos cuida do ros-
to é o Brasil.

M&M — A inovação em um segmento tão 
competitivo quanto o cosmético está 
ficando mais difícil?
Fischer — Este produto (mostra uma 
embalagem de Nivea Body) é clássico.  
Neste ano fizemos uma inovação bem 
adequada para os 100 anos, o Hidra QI. 
Há alguns anos, foi dado um Prêmio 
Nobel para a descoberta das chamadas 
aquaporinas, com as quais se consegue 
ampliar os canais embaixo da pele por 
onde circula a hidratação do corpo. O 
HidraQI, que usa esse nível abaixo da 
pele, é inteligente. Temos o princípio 
de usar e reforçar algo que o corpo já 
tenha. A inovação, sem dúvida, é cada 
vez mais difícil, mas também só quere-
mos ter inovação se for relevante para 
o consumidor. 

M&M — A indústria cosmética é alvo 
constante de organizações preocupadas 
com a segurança dos produtos e os 
processos de fabricação. Como a empresa 
lida com essas questões?
Fischer — O mais importante é manter o 
diálogo, para que todos saibam do que se 
está falando. Há questões polêmicas, às 
vezes justificadas, às vezes injustificadas. 
Geralmente, estamos muito mais avança-
dos que a legislação. Desde os anos 80, 
não fazemos mais testes em animais, fa-
zemos testes com peles criadas em labo-
ratório. Em Itatiba, na nossa fábrica, te-
mos uma estação de tratamento de água 
e fizemos uma parceria com a prefeitu-
ra para levarmos as crianças e ensiná-las 
como funciona esse tratamento. O diálo-

go com os públicos de interesse é funda-
mental. Se eles enxergam alguma coisa, é 
importante falar para depois ajustarmos 
e nos adaptar. Uma das melhores facul-
dades de dermatologia está em Hambur-
go. Temos um laboratório com cerca de 
600 pessoas que não fazem mais nada a 
não ser investigar a pele. Se alguém qui-
ser saber algo sobre pele, a Nivea, com 
certeza, sabe.

M&M — De forma geral, quais expectativas 
da companhia em relação ao Brasil?
Fischer — Quando olhamos só a marca 
Nivea, em 2010, ficou em quarto lugar 
em vendas, só atrás de Alemanha, Fran-
ça e Itália. Neste ano, já queremos pas-
sar França e Itália e estar em segundo lu-
gar, o que demonstra que, qualquer coi-
sa que a Nivea faça em nível mundial, o 
Brasil sempre é parte. Hoje, fazemos par-
te de qualquer grupo de trabalho ou fó-
rum para discutir estratégias e inovação. 
Quando o Brasil vai para um encontro 
desses, leva todos os países da América 
Latina. Felizmente e infelizmente, todos 
os concorrentes estão enxergando isso 
também. Não tem uma multinacional 

que não tenha definido o Brasil como fo-
co de investimento, porque a Europa es-
tá estancada, a China é difícil, a Rússia, 
todo mundo tem medo da sua política. E 
a Índia, ninguém entendeu 100%. O Bra-
sil fica como mercado grande, de cultu-
ra ocidental, o qual todo mundo acredi-
ta ser bom para investir.

M&M — Pretendem fazer alguma ação 
relativa à Copa do Mundo ou Olimpíada? 
Fischer — No Brasil, como sempre, vão 
fazer tudo para colocar as obras em dia, 
aliás, essa talvez seja uma das virtudes e 
desafios aqui: todo mundo acha que sem-
pre vai sair. Os eventos vão ser maravi-
lhosos, porque dependem muito de pú-
blico e o público aqui vai estar tão entu-
siasmado e feliz que será uma Copa mui-
to boa. O público faz a Copa. Para nós, 
serão eventos importantes, temos algu-
mas ideias, algumas coisas encaminha-
das, porém ainda não vou falar, por cau-
sa dos concorrentes. Claro que vai haver 
um buzz de marketing, em 2014 e 2016. E 
nós, como marca bem radicada no Brasil, 
vamos participar. Mas nossa projeção vai 
além disso: vai para 2015, 2020...

ISIEmergingMarketsPDF br-espmclipping from 200.198.121.122 on 2011-06-01 07:22:31 EDT. DownloadPDF.

Downloaded by br-espmclipping from 200.198.121.122 at 2011-06-01 07:22:31 EDT. ISI Emerging Markets. Unauthorized Distribution Prohibited.

Text Box
Foto

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n.1461, p. 6-7, 30 maio 2011.




