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Depois de dez anos de presença no mercado brasileiro, a Neutrogena (Johnson&Johnson) lança 
sua primeira campanha institucional no País. Presente em um mercado que movimentou em 2006 
um total de R$ 1,3 bilhão em vendas líquidas e tem uma projeção de fechar 2008 com um 
montante de R$ 1,5 bilhão, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), a marca espera, com essa ação, ampliar sua 
participação no setor. "O segmento de cuidados com a pele tem crescido a uma média de 10% a 
15% ao ano. O objetivo é estar presente em todas as categorias desse mercado ", comenta a 
gerente de marketing da Neutrogena, Carolina Ancona Lopez. Ainda segundo a Abihpec, o Brasil 
ocupa a terceira colocação do mercado mundial de produtos cosméticos, atrás do Japão e Estados 
Unidos, movimentando cerca de R$ 40 bilhões  
 
Trata-se de um mercado muito competitivo. No segmento de produtos para o corpo, por exemplo, 
a liderança está com a Nivea, com uma participação de 23,7% em valor, segundo dados AC 
Nielsen. O segundo lugar é ocupado por Dove, com 10,6%, e o terceiro por Vasenol, com 7,9%, o 
que confere uma participação total de 18,5% para a Unilever, controladora de ambas as marcas . 
"Cada ponto porcentual é muito importante nesse mercado", comenta a diretora de marketing da 
Nívea no Brasil, Maria Laura Santos. A companhia está na liderança da categoria desde o final do 
ano passado, o que aumenta a expectativa a cada leitura do instituto de pesquisa. "Conquistamos 
a liderança apostando em inovação", afirma a executiva.  
 
Ação global  
 
A marca está com uma campanha institucional no ar, que valoriza a beleza feminina. "Realizamos 
inúmeras pesquisas para entender o que é a beleza para a mulher. Nossa intenção foi nos colocar 
ao lado das consumidoras", conta Laura. "Primeiro, queremos apresentar o conceito e envolver as 
pessoas. Em seguida, integraremos nossos produtos, respeitando as particularidades de cada 
categoria, ao espírito da campanha", complementa a executiva. A ação é global e foi criada pela 
TBWA Hamburgo. "No Brasil, a implementação da campanha foi feita pela agência Africa", conta 
Laura. O objetivo da companhia para 2008 é no mínimo repetir o crescimento de 15% - resultado 
do ano passado.  
 
Outra empresa que investe na marca para ampliar mercado este ano é a Johnson&Johnson, com 
Neutrogena. "Sempre fizemos campanhas de produtos, mas chegou a hora de fortalecermos a 
marca institucionalmente", afirma Carolina. Além da campanha, a Neutrogena amplia sua 
participação dentro do mercado de cuidados com a pele com lançamentos nas categorias de 
hidratação facial e proteção solar. "Nosso objetivo é marcar presença em todas as categorias num 
prazo de três a cinco anos e com isso estar entre as três principais marcas de cuidados com a pele 
do mercado brasileiro", diz Carolina.  
 
Para isso, a verba anual de marketing para a marca, que teve um crescimento de mais de 100% 
nos últimos anos, é de cerca de R$ 9 milhões em 2008. "A verba engloba, além da comunicação, 
a distribuição, a exposição nos pontos-de-venda e também os lançamentos e a entrada em novas 
categorias", comenta Carolina.  
 
A campanha, com estréia prevista para esta semana, é assinada pela Peralta Strawberry Frog. 
"Nosso principal foco de negócio no Brasil com a marca é a limpeza facial", conta Carolina. Nessa 
categoria, a marca, com a linha Deep Clear, tem uma participação de 8%, em valor, segundo o 
instituto Nielsen. A concorrência também é acirrada. A liderança fica com La Roche-Posay, com 
18%, enquanto Nivea mantém a segunda colocação com 15%, em valor.  
 
Carolina, da Neutrogena, conta que a opção foi personalizar a comunicação com as mulheres. "Por 
isso cada local em que estamos presente possui uma comunicação bem dirigida, como aeroporto, 



cabeleireiro, bares, restaurantes, academias de ginásticas, salões de beleza. Para cada local foi 
criada uma peça diferente", completa. Serão cerca de 100 locais , escolhidos a dedo, segundo 
Carolina, entre São Paulo e Rio de Janeiro.  
 
Seguindo uma tendência mundial, 53% das vendas de produtos para cuidados com a pele no 
Brasil são para o rosto, com o corpo ficando com 38% - os 9% restantes entram na categoria 
"outros".  
 
Negócios  
 
Sem divulgar a participação da marca nos negócios da companhia no Brasil, Carolina revela que o 
faturamento global da J&J no ano passado, somando todas as divisões da empresa - consumidor, 
farmacêutica e médico-diagnóstica - foi de US$ 61,1 bilhões. Neutrogena teve um faturamento 
mundial de US$ 1,1 bilhão e é considerada a 10ª maior marca de cuidados com a pele do mundo. 
No Brasil, em 2007, a marca contou com o lançamento de oito produtos, o que ajudou no 
crescimento de cerca de 50% registrado nas vendas. Já a perspectiva para este ano é de uma 
expansão de 25%, "uma vez que estaremos focando mais ações no fortalecimento da marca", diz 
Carolina.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 mar. 2008, Comunicação, p. C8. 


