
DIRETO AO PONTO - PAULO ZOTTOLO

O PERIGO DA ROTINA
O engenheira Paulo Zottolo, novo presidente do grupo Beiersdorf nos EUA, diz que
o executivo brasileiro precisa sair do convencional para ter sucesso no exterior

PATRÍCIA CANÇADO

O executivo Paulo Zottolo é um sujei-
to avesso à rotina. Quando tudo es-

tá indo bem, ele procura algo que vai
mal. Agora está vivendo um desses mo-
mentos. Na semana passada, Zottolo
deixou definitivamente o escritório da
Beiersdorf (dona da marca Nivea) no
Brasil para se dedicar em tempo inte-
gral à subsidiária do grupo alemão nos
Estados Unidos. A ocasião não podia ser
mais oportuna. Para os padrões de Zot-
tolo, seu dia-a-dia já estava perto da
mesmice - em 2005, a operação brasi-
leira cresceu 18,3% em relação ao ano
anterior, um recorde no grupo. Com a
vida fluindo tão bem, já estava na ho-
ra de uma mudança. Nos Estados Uni-
dos, ele terá de reverter um quadro de
vendas em queda no mercado mais con-
corrido do mundo. Apesar de serem a
maior subsidiária do grupo fora da Ale-
manha (e dez vezes maior que a bra-
sileira), os EUA conhecem pouco a mar-
ca Nivea. Poucas horas antes de embar-
car para Nova York, Zottolo falou a
ÉPOCA NEGÓCIOS. Na entrevista a seguir,
ele contou seus planos para o futuro e
discutiu o perfil do executivo brasilei-
ro que faz sucesso no exterior.

ÉPOCA NEGÓCIOS - É a primeira vez
que o senhor vai presidir uma opera-
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Entrou para a Marinha aos 14 anos. Antes
de assumira presidência da Nivea no Brasil,
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na Bélgica. Desde setembro, comanda
a subsidiária do grupo alemão nos EUA
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Modelo local
Campanha com Gisele
quebrou o padrão
e ajudou as vendas
do grupo a crescer
18% no Brasil em 2005

Desafio americano
Ambiente econômico é
mais fácil, mas o risco

custa mais caro nos EUA

Divulgação Stephen Maitessier/AP

cão do grupo no exterior. O que é pre-
ciso para um executivo brasileiro se
dar bem lá fora?

Paulo Zottolo - Eu acho que o brasi-
leiro, para ter sucesso em empresas bra-
sileiras, tem de sair um pouco fora do co-
mum. Nosso dia-a-dia exige criativi-
dade e jogo de cintura enormes. Se vo-
cê tiver sucesso aqui, nas condições mais
adversas de trabalho, terá muito mais
chances de dar certo lá fora.

ÉPOCA NEGÓCIOS - Em função da recen-
te indicação de um brasileiro para assu-
mir o comando da Inbev, os jornais bel-
gas discutiram o perfil de nosso executi-
vo. Diziam que o brasileiro tem um jeito
mais agressivo de trabalhar, de impor de-
safios, de não ter pudor em demitir...

Zottolo - Se você comparar o execu-
tivo europeu com o brasileiro, vai encon-
trar grandes diferenças. Mas o execu-
tivo americano enxerga o mercado com
a mesma objetividade e pragmatismo
que o brasileiro. Ele demite, arrisca e vai
para cima.

ÉPOCA NEGÓCIOS - (Vos EUA, apesar
da maior concorrência, há maior poder
de consumo, maior estabilidade econô-
mica, juros mais baixos, crédito mais
farto. Será mais fácil trabalhar lá?

Zottolo - Eu acho o ambiente ame-
ricano mais fácil para trabalhar. Mas,
por outro lado, você precisa ter mais co-
ragem para tomar risco lá do que aqui.
No Brasil, quando você toma o risco e
erra, perde alguns milhões de reais. Se
você tem um feeling errado nos EUA,
perde vários milhões de dólares e pre-
judica muito o resultado do grupo e da
empresa. O erro lá é muito mais caro que
aqui. Em compensação, quando acerta,
você ganha muito.

ÉPOCA NEGÓCIOS - Nestes últimos me-

ses, em que o senhor ficou entre o Bra-
sil e os EUA, o que deu para perceber
sobre o funcionário americano. Ele é
diferente do brasileiro?

Zottolo - Em termos de produtivida-
de, o brasileiro ganha do americano.
Em termos de formação acadêmica, o
americano ganha. Mas visão de mun-
do falta um pouco aos dois. O europeu,
nesse caso, dá de dez a zero.

ÉPOCA NEGÓCIOS - É comum esse tipo
de intercâmbio de executivos no grupo?

Zottolo - Não. Mas, no meu caso, is-
so aconteceu porque o Brasil, assim co-
mo os EUA, sempre foi um país onde
eles (os alemães) tiveram muitos pro-
blemas, onde nunca deram certo. E co-
migo deu certo. Houve uma mudan-
ça muito forte na ima-
gem da Nivea. A mar-
ca ligada à vovó se
modernizou, passou a
ser líder de mercado
no segmento de cor-
po e no facial, a se-
gunda em protetor so-
lar e a terceira em de-
sodorante.

ÉPOCA NEGÓCIOS - o
que foi feito para mo-
dernizar a marca?

Zottolo - A Nivea só tem produtos
e campanhas globais. No Brasil, fize-
mos diferente. Colocamos produtos ti-
picamente brasileiros, que dão certo
aqui e não necessariamente em outros
mercados. Nós também rompemos o pa-
drão das agências internacionais e con-
tratamos a Gisele Bündchen como ga-
rota-propaganda (até então, a Nivea
não permitia o uso de modelos nacio-
nais nas campanhas).

ÉPOCA NEGÓCIOS - O senhor pretende

"O executivo
americano, assim
como o brasileiro,

não tem medo
de demitir nem de

arriscar. Ele vai
para cima"

levar essa experiência para os Estados
Unidos?

Zottolo - Vamos fazer exatamente
a mesma coisa. A operação é a maior do
grupo, depois da Alemanha. Mas nes-
te ano a subsidiária decresceu em tor-
no de 2%.

ÉPOCA NEGÓCIOS - Qual é o grande pro-
blema do grupo nos EUA?

Zottolo - Coitados, os alemães já
tentaram de tudo. A Nivea está acos-
tumada a trabalhar em países onde to-
do mundo conhece a marca, seja pe-
la avó, pela tia ou pela mãe. Nos Es-
tados Unidos não existe esse históri-
co. O conhecimento da marca Nivea
nos EUA é menor que em qualquer ou-
tro lugar do mundo, embora a subsi-

diária americana seja
a maior do grupo.

ÉPOCA NEGÓCIOS -
Como o senhor preten-
de reverter o quadro?

Zottolo - Vamos
apostar em outras
marcas do grupo além
da Nivea e em aqui-
sição de empresas lo-
cais. A idéia também
é regionalizar o mer-
cado. Não temos di-

nheiro para concorrer com uma Proc-
ter ou uma Unilever de igual para
igual em todos os Estados da Amé-
rica. Eu não acredito nos Estados Uni-
dos da América, mas em alguns Esta-
dos da América.

ÉPOCA NEGÓCIOS - O americano acei-
ta facilmente um brasileiro como chefe?

Zottolo - Eu acho que o americano
é flexível, criativo, fácil de trabalhar.
Agora, quanto a me aceitar como chefe,
eles não têm muita opção. •
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