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A Jonhson & Johnson sempre foi sinônimo de produtos para bebê. A multinacional também 
tem marcas muito fortes para a mulher, como os absorventes Sempre Livre, Carefree e O.B. 
Mas, recentemente, passou a olhar também com mais atenção para uma terceira área: a de 
beleza. Está disposta a ter o mesmo reconhecimento no mercado de cuidados com a pele.   
 
A divisão de beleza, desde o início do ano, ganhou status de uma nova unidade de negócios na 
companhia, seguindo um processo de reestruturação mundial - ao lado das já consolidadas 
áreas de bebê e saúde da mulher. Brasil, China, Japão, Rússia e Itália, foram eleitos países-
chaves para o crescimento mundial da empresa no mercado de cuidados com a pele. Segundo 
a Euromonitor, esse mercado faturou cerca de R$ 3,2 bilhões em 2006.   
 
Com o novo foco, as marcas RoC e Neutrogena ganham destaque e terão suas linhas 
ampliadas. No segundo semestre, a Johnson & Johnson traz a linha de corpo da sua marca 
francesa RoC para o Brasil - incluindo cremes para celulite, um mercado em alta no país, onde 
a concorrente Vichy, da L'Oréal, saiu na frente. E a Neutrogena vai entrar em proteção solar.   
 
A subsidiária brasileira da J&J foi a primeira a lançar protetor solar no Brasil com a marca 
Sundown, atual líder de mercado. E por ter uma das tecnologias mais avançadas nessa área 
dentre as unidades do grupo, o Brasil foi o único país a conquistar uma licença para produzir 
Minesol (a marca de protetores de RoC) fora da França.   
 
Atualmente, a área de cuidados com a pele responde por cerca de 10% a 15% do faturamento 
da J&J no mundo. "A tendência é que essa participação aumente bastante", diz Flávia 
Carvalho, gerente de cuidados com a pele. O que a J&J precisa fazer é crescer as marcas fora 
dos Estados Unidos.   
 
Apesar de muito grande, o mercado americano é mais maduro e a empresa já conquistou o 
espaço que podia. A marca Neutrogena fatura US$ 1 bilhão apenas nos Estados Unidos. 
Somados todos os outros mercados, o faturamento da marca é de US$ 300 milhões. Daí a 
atenção a outros importantes mercados.   
 
No Brasil, para 2007, Neutrogena terá investimentos 30% acima do ano passado. Além de 
entrar em proteção solar, a empresa pretende ampliar a linha de hidratação. Parte da linha já 
é produzida no país - o que permite à companhia disputar o mercado com preços mais 
competitivos. Os produtos básicos de limpeza são encontrados a um preço médio de R$ 25,00 
e os xampus na faixa de R$ 15. Ambos são vendidos também em supermercados, além das 
farmácias - seu principal canal.   
 
No segmento de produtos de limpeza facial, Neutrogena é a terceira marca, com uma 
participação de 10% em 2006. A primeira é outra marca da própria Johnson & Johnson, o 
Clean & Clear - que também está dentro da unidade de beleza e é mais voltado para 
adolescentes - cuja fatia de mercado é de 21%. A segunda é a Nivea, com 18%.   
 
A marca Neutrogena começou a ter um foco mais claro no Brasil nos últimos quatro anos. A 
J&J tinha a marca, mas não sabia exatamente que público atingir e como trabalhar. Decidiu, 
então, que daria prioridade à linha de limpeza para o rosto, voltada a um público mais jovem, 
na faixa de 18 a 35 anos e um posicionamento intermediário de preços. Este ano, a marca 
teve a sua primeira campanha institucional, com um filme na Rede Globo em comemoração ao 
Dia Internacional da Mulher.   
 
A marca RoC tem outra estratégia: está focada no segmento premium, para mulheres acima 
de 40 anos e a sua comunicação é centrada nos dermatologistas. Os produtos anti-idade, com 
18% do mercado, são a principal linha e custam acima de R$ 100.   
 
A L'Oréal, dona das marcas Vichy e La Roche Posay, é a maior concorrente da Johnson & 
Johnson no segmento dos chamados dermocosméticos - produtos com eficácia comprovada 



em pesquisas. No Brasil, esse mercado cresce 33% em valor, contra 1% dos produtos 
massivos. A marca Vichy tem foco no ponto-de-venda e La Roche Posay também faz um 
trabalho específico junto aos dermatologistas.   
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