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Consumo Enquanto uma múlti quer consumidor sofisticado, a outra populariza produtos 
 
A alemã BDF Nivea vai aumentar seus preços em 40% até março. "Vamos perder parte da classe 
C para marcas mais baratas", admite o presidente, Paulo Zottolo. Por trás do aumento está um 
reposicionamento da marca, direcionada agora para as classes A e B - que já começam a ser 
agraciadas com lançamentos sofisticados. A rival francesa L'Oréal vai na contramão. Dona de 
grifes como Lancôme e L'Oréal Paris, a líder mundial se movimenta para ganhar as gôndolas de 
supermercados já conquistadas pela Nivea: está enviando para o Brasil o principal executivo da 
Garnier, sua marca de consumo de massa na Europa. 
 
Cyril Chapuy, diretor mundial de marketing de Garnier, vai substituir Jean Noel Divet na 
superintendência da subsidiária brasileira. A empresa prefere não comentar a mudança, mas 
fontes do setor dizem que Chapuy tem como missão deslanchar a Garnier no Brasil, em 
segmentos como cremes para o rosto e loções hidrantantes, liderados pela Nivea, e protetor solar, 
dominado pelo Sundown, da Johnson&Johnson. O primeiro passo rumo às gôndolas já foi dado 
com o lançamento do xampu Fructis, que deflagrou uma guerra com o Seda, da Unilever. 
 
A Nivea, claro, não pretende deixar as prateleiras livres para a concorrente. Mas reconhece que os 
supermercados, canal de vendas onde as margens de lucro são mais estreitas, não são sua 
prioridade neste ano. "Vamos focar ma is nas farmácias e no médio varejo", diz Zotollo. Segundo 
ele, os supermercados são responsáveis por 22% das vendas da Nivea, mas respondem por 
apenas 10% dos lucros. No planejamento para 2003, a empresa projeta um crescimento total de 
15% nas vendas, mas de apenas 2,2% nos supermercados. A meta é aumentar o faturamento em 
26% nas farmácias e 35% no médio varejo. 
 
O foco maior em rentabilidade, explica Zotollo, só será possível porque a empresa conquistou a 
massa crítica que desejava. "O ano de 2002 foi o ano em que a Nivea se mostrou uma empresa 
madura", avalia. Apesar da desvalorização do real em 77,3% em relação ao euro no ano passado, 
diz o presidente, a Nivea atingiu suas metas de rentabilidade e faturou 14% mais que em 2001.  
 
Além do aumento do lucro, Zottolo elegeu outro desafio para este ano: melhorar o relacionamento 
da marca Nivea com seus consumidores. O presidente reconhece que a empresa, assim com 
outras que atuam no varejo brasileiro, sofre com o fortalecimento do chamado porta-a-porta - 
leia-se Avon e Natura. "Não adianta aumentar a verba de propaganda. É preciso dar mais valor ao 
marketing de relacionamento", diz, sem revelar a estratégia que será usada. 
 
Já a L'Oréal deve entrar agora numa fase de investimentos pesados pela qual a Nivea já passou, 
acredita um executivo do setor, prevendo uma posição mais defensiva da multinacional alemã. Na 
verdade, a L'Oréal já vem ganhando porte nos últimos dois anos, depois de adquirir a marca 
brasileira Colorama, da americana Revlon. Jean Divet, que ficou se is anos no comando da 
operação - e só deve sair no final de 2003, até Chapuy se inteirar das peculiaridades do mercado 
brasileiro -, retornará para a França com o mérito de ter imprimido à subsidiária o ritmo de 
crescimento de outros países emergentes, considerados estratégicos. O Brasil foi destaque no 
balanço de 2002 da multinacional, sendo citado ao lado de China, Coréia do Sul e Rússia, com 
crescimentos nas vendas entre 30% e 61%.  
 
Além da mudança na superintendência operacional da subsidiária, que mantém o presidente 
corporativo Frank Ferlaino, haverá mudanças nas diretorias de marketing. Patrick Girod será o 
novo diretor de marketing da marca Garnier, substituindo Rodrigo Pizarro, remanejado para a 
Venezuela. Yannick Raynnaud, que era diretora de marketing de Maybelline/Colorama, está sendo 
substituída por Gabrielle Rodriguez - que apesar do sobrenome espanhol também é, como todos 



os novos executivos, francesa. A empresa prefere não comentar as substituições porque elas 
ainda não teriam data para serem efetivadas. 
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