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Novo presidente no Brasil já comandou a Wella no Chile. 
 
O sotaque carregado logo denuncia a nacionalidade do novo presidente da Nivea, Nicolas Fischer. 
Tímido, daqueles que ruborizam com facilidade, o alemão de 39 anos é o oposto do seu 
antecessor, o brasileiro Paulo Zottolo, famoso pela extroversão e o estilo polêmico. Não raro, 
Paulo trabalhava ao som de música clássica e, jamais, passava desapercebido quando estava na 
empresa. 
 
Com a chegada do recatado Fischer, a subsidiária brasileira da multinacional alemã está até mais 
silenciosa. O jeito discreto do novo presidente, porém, não significa uma mudança de rumo. Ao 
contrário. Apesar dos estilos distintos dos dois executivos, Fischer também pretende pautar sua 
gestão pelo marketing. 
 
Em boa medida, foi o gosto pelo marketing que consagrou Paulo Zottolo no Brasil e o alçou à 
presidência da Nivea nos Estados Unidos e Canadá. Fischer diz compartilhar o mesmo interesse 
pela área, embora a maior parte de sua carreira ter sido feita em finanças e controladoria. "Não 
sou alguém que só olha números, sou marqueteiro também", diz. "O grande ativo dessa empresa 
é a marca e todos aqui têm uma forte visão de marketing." 
 
Seu discurso é todo pontuado pela manutenção do modelo implantado por Zottolo - que assumiu 
uma subsidiária pequena, ainda focada no potinho azul e a deixou com mais de 20 linhas de 
produtos. No ano passado, a empresa alcançou crescimento recorde no Brasil, de 16%. 
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Seguindo essa estratégia, Fischer não mexerá naquilo que se transformou um dos principais cases 
de sucesso da Nivea brasileira: a contratação da badalada modelo Gisele Bündchen. Antes de 
Gisele, a Nivea tinha um alinhamento global de comunicação mais voltado para a beleza real, 
estratégia adotada com sucesso por concorrentes internacionais, como Dove (da Unilever) e 
Natura. 
 
A Nivea foi na contramão do mercado e adotou em suas campanhas a beleza quase inalcançável 
de Gisele. "Mas ela é muito natural", diz Fischer. Real ou não, a modelo ganhou US$ 15 milhões 
apenas em 2005, segundo a revista Forbes. A Nivea, após sua contratação, contabilizou expansão 
de 44% nas vendas de protetores solares, 20% em cremes corporais e 14% em desodorantes. 
Outras áreas de atuação da empresa são sabonetes, a linha masculina e cuidados com o rosto. 
 
O desafio do executivo, porém, vai além da manutenção do status quo. O Brasil está entre as 
prioridades da Nivea - ao lado dos outros emergentes do momento, Rússia, China e Índia. 
Enquanto a projeção de expansão global é de 8% , a meta da unidade brasileira, a maior da 
América Latina, é crescer 15% ao ano nos próximos cinco anos. O que significar dobrar o 
faturamento nesse período. A Nivea não abre o valor, mas a companhia fatura algo próximo a R$ 
500 milhões. "O Brasil deve alavancar o crescimento do grupo", diz. 
 
A nova casa não é desconhecida para Fischer, que trabalhou na Nivea durante nove anos, cinco 
deles (de 1996 a 2001) no Brasil como diretor financeiro. "Acompanhei boa parte do trabalho que 
o Paulo fez", afirma ele, recapitulando o português aprendido naquela época. Antes de voltar à 
companhia, Fischer ocupou a presidência da Wella no Chile. Em 2004, após a compra da empresa 
de tinturas pela americana Procter & Gamble, o executivo ocupou o cargo de diretor de marketing 
da Wella. 
 
A associação da escolha de Fischer a uma possível investida da Nivea na área de tinturas é 
praticamente automática - e se destaca ainda mais considerando-se que, em 2003, Zottolo 
chegou a afirmar publicamente seu interesse em entrar na área. Mas o novo presidente não 
parece entusiasmado, pelo menos por enquanto. "Hoje não é nosso plano entrar em coloração", 
diz. "Cabelo, em geral, é interessante para nós." 
 
Ao contrário de tinturas, onde o caminho da aquisição seria o mais natural - há várias empresas 
brasileiras com importante participação de mercado - em xampu a multinacional já detém 
tecnologia. Entre seu portfólio de produtos na Europa está a marca Nivea Cabelos. Hoje, a 
empresa importa 40% do que vende e produz o restante na fábrica de Itatiba (SP), construída 28 
anos após a chegada da empresa no Brasil. A Nivea também exporta cerca de 25% da produção 
para a América Latina. 
 
Ao contrário da concorrência, a Nivea não tem estratégia específica para as classes C e D. A 
Johnson & Johnson, por exemplo, tem feito várias ações em programas populares e até baixado 
os preços de seus produtos. Já a Unilever, sua principal rival em desodorantes, lançou no ano 
passado uma versão menor e mais barata do Rexona. 
 
"Não vamos reduzir preços", diz Fischer. "Atingimos diferentes públicos com as nossa linhas". Um 
exemplo dado por Fischer é o desodorante em bisnaga, que só existe no Brasil e é três vezes mais 
barato do que a versão em aerosol. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 fev. 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 
 


