
Nivea prepara novo salto com xampus 
Marta Barcellos 
 
A inauguração da primeira fábrica da Nivea no Brasil, comemorada em cerimônia fechada na 
semana passada em Itatiba (SP), vai permitir à multinacional alemã vôos mais altos no país. 
Ousadias como a entrada no concorrido mercado de produtos para cabelos - no qual a empresa 
tem menos tradição do que em cuidados para pele, que até hoje remetem à centenária latinha 
azul. O presidente da Nivea, Paulo Zottolo, não só admite estudos para lançar uma linha capilar 
no próximo ano como não descarta fazer aquisições para acelerar o crescimento.  
 
"Queremos dar um segundo salto no Brasil", diz Zottolo, referindo-se ao alucinante ritmo de 
crescimento registrado até o ano passado, quando a empresa multiplicou por dez o faturamento 
no período de seis anos, apesar de importar quase todo o portfólio de produtos.  
 
No primeiro trimestre deste ano, a Nivea chegou a registrar uma pequena queda nas vendas, 
atribuída pelo presidente ao impacto do aumento de preços, que provocou a desova de estoques 
existentes no varejo. "Vamos crescer pelo menos 15% este ano", prevê Zottolo.  
 
Além de baratear custos e diminuir o impacto das variações cambiais, a fábrica brasileira da Nivea 
começou a mudar a cultura da empresa. Depois de conquistar a liderança de segmentos 
importantes do setor de cosméticos - como cremes para o rosto e loções para o corpo - com foco 
apenas em marketing, a Nivea aprende agora a conviver com uma estratégia industrial.  
 
Zottolo conta que o choque de culturas tem gerado dilemas até na política de recursos humanos, 
às voltas com a integração dos grupos de funcionários agora tão diferentes. "Temos que decidir se 
a festa de fim de ano será numa churrascaria ou no Gallery, como era antes", exemplifica o 
presidente. "Mas misturar culturas é muito positivo."  
 
A produção local despertou nos funcionários um inesperado sentimento de segurança e orgulho, 
conta Zottolo, que pretende levar para a estratégia de marca essa maior proximidade do 
consumidor brasileiro. "Nivea continuará sendo uma marca internacional, porém mais inserida 
dentro da vida brasileira", diz o diretor de marketing, Jean-François Pascal.  
 
O novo salto da Nivea será baseado em três pilares, diz o presidente. Na produção local, que 
gerou uma autonomia da subsidiária em relação à matriz; na entrada em novos mercados, como 
o de produtos capilares; e na forma de a marca se comunicar com seus consumidores.  
 
A fábrica começará a operar a pleno vapor em julho, com uma capacidade de produção de 7 mil 
toneladas ao ano e possibilidade de chegar 10 mil. "Temos a fábrica maior e mais moderna da 
América Latina", diz Zottolo. "Aumentou o nosso poder e diminuiu o nosso risco."  
 
Para justificar o investimento de R$ 55 milhões na fábrica, a subsidiária vai deflagrar um plano de 
exportação para a América Latina, começando por desodorantes roll-on e protetores solares. Além 
do Brasil, a Nivea tem unidades de produção no Chile e no México.  
 
A tendência, acredita o executivo, é que haja uma especialização das fábricas no continente e 
aumento das exportações. Neste caso, a planta brasileira teria uma vocação natural para loções e 
produtos líquidos.  
 
Com uma fábrica nas mãos pronta para produzir xampus, Zottolo diz que o desafio neste novo 
segmento é puramente de marketing: "O consumidor precisa ter a percepção da competência da 
Nivea neste produto." Ou seja: a ousadia de competir com Unilever (Seda), L'Oréal (Elséve) e 
dezenas de marcas nacionais de xampus depende de pesados investimentos de marketing. Este 
ano, os investimentos serão 15% maiores do que no ano passado. A Nivea é forte em produtos 
capilares na Alemanha e na Itália, mas não tem a mesma tradição na França.  
 
Valor Econômico - 16/04/2003 


