
Marca apresenta novo protetor solar e projeto cultural 

Nivea inicia estratégia para 
verão e patrocina "Viva Elis" 

por Andréa Valeria 

ANivea deu o pontapé inicial 

à sua estratégia de verão e 
divulga a nova fórmula do pro-
tetor solar Nivea Sun, nas ver-
sões Light Feeling e Protect & 
Bronze. 

De acordo com a diretora de 
marketing da BDF Nivea Brasil, 
Tatiana Ponce, o lançamento é 
a grande aposta da companhia 
para a próxima temporada. Se-
gundo ela, a empresa realizou 
inúmeras pesquisas de desen-
volvimento de produto e detec-
tou que o brasileiro está cada 
vez mais preocupado com a 
proteção da pele, mas não quer 
deixar de se bronzear, por isso, 
a idéia é lançar um produto que 
tenha uma proteção "top", mas 
que consiga também possibilitar 
um bronzeado saudável. 

Para divulgar a iniciativa, co-
meçou a ser veiculada semana 
passada campanha criada pela 
Giovanni+Draftfcb que, depois 
de um al inhamento global em 
abril deste ano, passou a atender 
todas as marcas da companhia. 

A ação conta com filme, spot 
de rádio, mídia impressa, mídia 
exterior, merchandising e Ele-
midia. A música "O Barquinho", 
de Ronaldo Bôscoli e Roberto 
Menescal, sucesso na época da 
bossa nova, dá o tom ao comer-
cial, que mostra cenas típicas de 
verão na praia e os atributos do 
produto: ação imediata, resisten-
te à água, proteção UVB + extra 
UVA e vitamina E. A assinatura 

é "Viva o verão de perto". 
É o primeiro comercial pro-

duzido no Brasil pela Giovan-
ni+Draftfcb para a Nivea. 

Tatiana rião relevou a verba 
de marketing, mas disse que é 
o maior investimento da marca 
para o último trimestre. 

CULTURA 
A empresa t ambém divulgou o 
patrocínio do Projeto Cultural 
Viva Elis. A parceria envolve, 
entre outras ações, o apoio à tur-
nê de Maria Rita - que interpre-
tará, pela primeira vez, canções 
do repertório de sua mãe, Elis 
Regina - e a realização de uma 
exposição itinerante, além da 
produção de livro e documentá-
rio inéditos sobre a cantora. 

Tanto a exposição quanto os 
shows serão gratuitos e realiza-
dos ao longo de 2012, quando se 
completarão 30 anos da morte 
da cantora. 

A iniciativa, que tem início 
em março do ano que vem, foi 
idealizada por Maria Rita e seu 
irmão, João Marcello Bôscoli, 
e é o primeiro projeto cultural 
apoiado por Nivea. 

Segundo Tatiana, o objetivo 
da parceria é promover a cul-
tura brasileira e fazer parte de 
um projeto que está em sinergia 
com alguns dos principais valo-

res da marca, entre eles, tradi-
ção, família e feminilidade. 

Além disso, a executiva afir-
mou que é um orgulho para a 
marca fazer parte de uma inicia-
tiva tão importante e grandiosa. 

A participação de Maria Rita 
é um dos destaques do projeto 
Viva Elis. A própria cantora dis-
se que, desde que iniciou sua 
carreira, sempre pediram para 
que cantasse músicas de sua 
màe, mas isso só aconteceria 
em um momento real de home-
nagem. Os shows vão acontecer 
em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Porto Alegre, Brasília e Belo Ho-
rizonte. 

Tatiana explicou que não tem 
nada certo, mas dependendo da 
repercussão, existe a possibili-
dade de a ação se estender para 
outros lugares. 

A executiva ressaltou que es-
sa iniciativa marca o surgimento 
de u m a nova plataforma de ne-
gócios para a empresa, que vem 
se consolidando no Brasil. Nos 
últimos cinco anos, Nivea vem 
crescendo 15% ao ano, pratica-
mente o dobro do crescimento 
do setor. Em 2010, o crescimento 
de faturamento foi de 13%. Ho-
je, a operação brasileira é u m a 
das quatro mais importantes do 
grupo alemão Beiersdorf, dono 
da marca. 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 14 nov. 2011, p. 16.




