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Mercadoexige
que fábrica
sejaampliada

Ovarejo engoliua indústria

EmpresaéprocessadanosEUA

WarrenBuffettdeixao
conselhodaCoca-Cola

Empréstimo consignado eleva investimento do setor, que aumentou
de R$ 279milhões em 2004 para R$ 670milhões no ano passado

Meta é colocar unidade brasileira
entre as 10maiores do mundo

Vera Dantas

Pisar no acelerador e colocar a
NiveadoBrasilentreas10maio-
res subsidiárias do grupo, nos
próximosquatroanos,éumdos
primeiros planos definidos do
novopresidente daempresa no
País, o alemãoNicolas Fischer.
Ele assumiu o cargo há cinco
meses no lugar de Paulo Zotto-
lo, que foi comandar a subsidia-
ria da empresa alemãnosEsta-
dosUnidos.
A Nivea cresceu 16% no ano
passado em relação ao ante-
rior,odobrodoíndicedecresci-
mento médio global do grupo,
em torno de 8%. A companhia,
que faturou mundialmente €
4,8 bilhões no ano passado, não
divulga números do Brasil.
Mas, segundo informações já
publicadas, a Nivea terminou o
ano com faturamento em torno
deR$ 500milhões.
“Até2010queremosavançar
nomínimo 15% ao ano”, diz Fis-
cher, que já trabalhou no Chile,
na presidência da Wella e foi
responsávelpeloprocessodein-
tegração da empresa quando
ela foi adquirida pela Procter&
Gamble, em 2003. Antes de se
tornar o principal executivo da
Nivea do Brasil, ele era diretor
de Marketing da Wella para o
Chile, Argentina, Paraguai,

Uruguai e Brasil.
Hoje, a empresa, que acaba
de completar 30 anos noPaís, é
o principal foco de negócios do
gruponaAméricaLatina,eocu-
pao 12º lugar entre as subsidiá-
rias daNivea. Seu desempenho
vemnomesmo ritmo de cresci-
mento da indústria de higiene
pessoal , perfumaria e cosméti-
cos,quesegundodadosdomer-
cado fechou 2005 com vendas
14,5%superioresa2004emovi-
mentouR$ 14,7 bilhões.
Alémdocrescimentoacelera-
doodesafiodonovoexecutivoé
avançar emmercados com po-
tencialcomoodeprodutosmas-
culinos e de loções corporais. A
Niveaé líder demercadoemhi-
dratantes, com 26% de partici-
pação de mercado, em cuida-
dos para o rosto, com pouco

mais de 20%, e fica em segundo
em protetores solares, brigan-
do comoSundown, daJohnson
& Johnson. Em sabonetes e de-
sodorantes, seu maior concor-
rente é a Unilever, e em cuida-
dos facial e corporal, a L’Oreal.
OfatodeFischertervindoda
Wella,quesedestacanomerca-
do de coloração para cabelo,
tem reforçado comentários de
que a Nivea poderá entrar no
único segmento em que ainda
nãoatua, o de tinturas, xampus
eoutrosprodutossimilares.No
Brasil , 25%domercadode cos-
méticosédecuidadoscomcabe-
lo. Fischer brinca. “O currículo
ajuda , mas não é o argumento
principal. Omercado de cabelo
é muito atrativo e é observado,
mas agora queremos crescer
onde já atuamos”, diz.
Para este ano, pelo menos,
ele descarta a possibilidade de
entrar na categoria. O executi-
vo garante que não precisa do
segmento de cabelo para cum-
prir as metas de crescimento.
“Temosváriosáreas comgran-
de potencial. O de protetor so-
lar, por exemplo, onde a pene-
traçãodemercadoéde35%.Na
Europa, chega a 60%”, diz.
Outra estratégia clara para
Fischer é concentrar esforços
na exploração damarca Nivea.
Ao contrário do que pretendia
seuantecessor,elenãotemain-
tenção de criar uma nova mar-
ca na companhia para atender
à baixa renda. “Podemos mu-
dar embalagens, volume, mas
vamos vender o mesmo produ-
to, com tecnologia e qualidade,
paratodasasclassessociais.” ●

Bilionário americano é o principal acionista da
fabricante de refrigerantes, com 8% das ações

Publicidadedeempresas
decréditocresce139%

●●●A fábrica daNivea, em Itatiba,
no interior de São Paulo, inaugu-
rada em2003 e que custou R$
55milhões, deverá ser ampliada
emquatro anos. “A idéia é expan-
dir para assegurar o crescimento
interno e as exportações”, diz o
presidente da subsidiária brasilei-
ra, Nicolas Fisher. Hoje, 20% da
produção da unidade brasileira é
exportada para a América Latina.
Até 2010, a fatia de vendas exter-
nas deve chegar a 30%da produ-
ção. Além do Brasil, o grupo na
América Latina tem fábricas no
Chile eMéxico. ●

NiveadoBrasil
quermaisespaço
dentrodogrupo

BEBIDAS

●●●Os números do Ibope/Monitor
de 2005 revelam, numa análise
mais detalhada, que o varejo está
consumindo boa parte da receita
da indústria, que no passado apa-
recia nas primeiras posições. É o
caso das Casas Bahia, líder abso-
luta demercado e do ranking dos
anunciantes, que hoje concentra
parte significativa do investimen-
to de fabricantes de eletroeletrô-
nicos, eletrodomésticos e produ-
tos da linha branca, como geladei-
ras e fogões.
Omesmo ocorre com super e

hipermercados, que levam parte
da verba de fornecedores para
suas campanhas, anúncios e fo-
lhetos.Mais: o próprio varejo es-
tá se tornandomídia, cobrando
dos fornecedoresmaior exposi-
ção no ponto-de-venda, valorizan-
do, nas estratégias de comunica-

ção, esse espaço que passou a
competir comosmeios de comu-
nicação tradicionais. Tanto que,
na pesquisa Ibope/Monitor, que
considera apenas a compra de
espaço pelos anunciantes nos
meios de comunicação, a indús-
tria aparece na rabeira do ran-
king, quando cinco anos antes
figurava no topo.
Essemovimento é tão forte

que o varejo já consome parte da
verba demarketing de institui-
ções financeiras, com as quais
firmou acordos, a exemplo de
Bradesco com as Casas Bahia e
Itaú com oGrupo Pão de Açúcar.
Asmontadoras também decidi-
ram investir em ações de varejo,
mas neste caso por conta própria
ou pormeio de concessionárias,
galgando posições no ranking do
investimento publicitário. ●
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PROPAGANDA

KNOWHOW-OalemãoNicolasFischer foi presidentedaWellanoChile

COSMÉTICOS

ATLANTA

ObilionárioamericanoWarren
Buffett,omaioracionistadaCo-
ca-Cola, deixará em abril, após
17 anos, o conselho de adminis-
traçãodaempresa, segundo in-
formações do jornal Financial
Times. A companhia informou
queadecisãoderivadacrescen-
te demanda de trabalho de Bu-
ffett, resultante das aquisições
promovidasporsuacompanhia
de investimento, a Berkshire
Hathaway.
Segundo a Coca-Cola, Bu-
ffettdevemanteros8%departi-
cipação da Berkshire Hatha-
way na empresa. Buffett, de 75
anos, tem sido uma figura in-
fluente e, ocasionalmente, con-
troversa no conselho da Coca.
Alguns investidores acusam-
no de interferir excessivamen-

te na administração. Ativis-
tasdagovernançacorporati-
va também questionaram o
papeldeBuffett,observando
que algumas das compa-
nhiasdobilionário têmnegó-
cios com aCoca-Cola.
A primeira metade do pe-
ríodo de atuação de Buffett
noconselho foiumaépocade
rápido crescimento para a
Coca, mas os últimos anos
têmsidode crescimento len-
to e de desentendimentos na
administração. Neville Is-
dell,presidentedaCoca,afir-
mou que “a companhia foi
enormemente beneficiada
pela sabedoria e pelos pru-
dentes conselhos de Buffett
durante os últimos 17 anos”.
As duas partes tentam
apresentar a saída como
“amigável”. Buffett endossa
aliderançadeIsdell,que,por
sua vez, disse que continua-
rá buscando os conselhos de
Buffett. “Foi um privilégio e
um prazer servir no conse-
lho desta maravilhosa com-
panhia”, disse Buffett. “Sob
a liderança de Neville Isdell,
acompanhiaestá implemen-
tandoaestratégiacertapara
criarvalorparaosacionistas
e expandir o potencial da
maiormarca domundo.” ●

Carlos Franco

Oempréstimoconsignado, tan-
to para trabalhadores da ativa
comoaposentados, fez comque
o investimento publicitário de
bancos,financeiraseoutrasem-
presas de crédito desse um sal-
tode2004para2005, passando
de R$ 279,4 milhões para R$
670,2 milhões. O crescimento
foi de 139%, que valeu ao setor a
10ª posição no ranking Ibope/
Monitor do investimento publi-
citário em 2005. No ano ante-
rior, o setor de financiamentos
ocupava a 25ª posição.
Jáaliderançadoinvestimen-

to publicitário continuou com
aslojasdedepartamento,oque,
pelo critério do Ibope/Monitor,
inclui redes de lojas como Ca-
sas Bahia e Magazine Luiza.
Em2005,asCasasBahialidera-
ram o ranking de anunciantes,
com investimento de R$ 2,4 bi-
lhões,queresultounaliderança
da Y&R, de Roberto Justus,
que responde pela comunica-
çãodarede,norankingdeagên-
cias de publicidade.
Emsegundolugarnoinvesti-

mento publicitário estão as au-
to-revendas e concessionárias
de automóveis, apesar da que-
dano investimento, que saiu de
R$2,2 bilhões em2004paraR$
1,6bilhãoem2005.Nessevalor,
o Ibope/Monitor não inclui in-
vestimentos de R$ 491,3 mi-
lhõesdasmontadorasemveícu-
los de passeio nacionais – que
foram de R$ R$ 439,5 milhões
em2004.
O setor de construção civil e

incorporação, impulsionado
por facilidades de crédito ao
consumidor, ampliou o investi-
mento publicitário de R$ 1,1 bi-
lhão em2004paraR$ 1,6 bilhão
em 2005, ocupando a terceira
posição no ranking. Em quarto
lugarapareceosetordesupere
hipermercados, que investiu

R$ 1 bilhão em2005, anteR$
867milhões em2004.
O varejo de montadoras,

que investiu R$ 52 milhões
em2004enemsequerfigura-
va na lista dos 30maiores in-
vestidoresdomercadopubli-
citário, encerrou 2005 na
quinta posição do ranking,
com investimento de R$ 971
milhões.
O valor é reflexo do esfor-

çodasmontadorasparaven-
der, numa disputa acirrada
por liderança, que foi capita-
neadaporVolkswagen,Fiat,
GMeFord, entreoutras,que
abriram pátios e ofertaram
diretamente seus produtos.
A GM, por exemplo, chegou
a recorrer à dupla Sandy e
Júnior nessadisputa emque
aFord resgatou histórias in-
fantis para falar de quão in-
críveis eram suas ofertas.
O entretenimento tam-

bémesteveemalta em2005,
com o setor de excursões e
viagens, capitaneado pela
CVC,investindoR$557,7mi-
lhões, ante R$ 387,1 milhões
em2004.Oqueexplicao lan-
çamentoeste anodaagência
G-7, que tem à frente Gusta-
vo Paulus, filho do controla-
dor da CVC. Para esse bolo
também contribuíram os in-
vestimentos da BRA, que
acabou se tornando compa-
nhia aérea regular.
Essa movimentação do

segmentodeexcursõesevia-
gens pôs a categoria à frente
dodisputadomercadodecer-
veja, noqual as empresas re-
duziram o investimento de
R$531,7milhõesem2004pa-
ra R$ 495,8 milhões em
2005. Já o setor de refrige-
rantesapresentoumovimen-
toinverso,comoinvestimen-
to passando de R$ 266,6 mi-
lhões paraR$ 307,8milhões,
liderado pela Coca-Cola. ●

Nivea diz que
não pretende entrar
na área de produtos
para cabelo

NILTON FUKUDA /AE

●●● A Coca-Cola está sendo pro-
cessada nos Estados Unidos por
cerca de 50 engarrafadoras, por
estar entregando suas bebidas
diretamente à rede varejista
americanaWal-Mart. Com isso,
a empresa anula o papel históri-
co de intermediárias destas em-
presas na distribuição dasmer-
cadorias, informou um comunica-
do das demandantes.
A ação coletiva foi apresenta-

da contra a Coca-Cola, líder mun-
dial de refrigerantes, em um tri-
bunal de Missouri, na região cen-
tral dos Estados Unidos, indica-
ram as empresas. “Ação similar
será apresentada também ainda
hoje a um tribunal do Alabama

(no sul do país) por outro grupo
de engarrafadoras, elevando o
total de demandantes a 60”,
acrescentaram.
No centro dessa disputa está o

fato de aWal-Mart, líder mundial
do varejo, ter pedido à Coca-Co-
la no verão passado do Hemisfé-
rio Norte que lhe entregasse dire-
tamente em seus depósitos a
bebida Powerade, um isotônico
que faz sucesso principalmente
entre os esportistas americanos.
“Esta atitude altera fundamental-
mente o sistema de distribuição
da Coca-Cola, que distribui seus
produtos pormeio das engarrafa-
doras há 100 anos”, argumen-
tam estas últimas. ● AFP
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