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Há quatro anos no mercado de primeiros socorros, a linha Nexcare, da 3M , já 
detém cerca de 10% do segmento, que movimenta mais de R$ 280 milhões 
anualmente. Com a conquista de uma fatia significativa de mercado em tão pouco 
tempo, a multinacional pretende começar a fabricação da linha no Brasil, fazendo 
do País seu pólo de distribuição na América Latina.  

Com adversários tradicionais como a Johnson & Johnson , a empresa aumenta 
constantemente sua linha, que possui do curativo no formato tradicional a 
variedades como o adesivo específico para joelhos e cotovelos, além dos itens 
temáticos, impressos com gravuras dos personagens da Walt Disney. A linha First-
Aid, mais o curativo adesivo Band-Aid, ambos da Johnson & Johnson , lideram o 
mercado, com uma participação de 61,2% no segmento.  

De acordo com a gerente de produto da linha Nexcare, Eliana Busch, o que impede 
um crescimento ainda maior da marca é o fato de os produtos serem importados, 
fabricados por subsidiárias da 3M em outros países. A gerente afirma que, mesmo a 
empresa sendo a maior fornecedora de insumos para o segmento, o produto fica 
muito dependente do câmbio, enquanto que a concorrência já conta com uma 
produção doméstica. As oscilações da moeda americana fazem com que o produto 
chegue a custar até 20% a mais que alguns concorrentes. No Brasil, os curativos 
adesivos movimentam mais R$ 54 milhões ao ano.  

Contudo, segundo Eliana, a empresa pretende começar a produzir toda a linha no 
País, em princípio utilizando a capacidade já instalada.  

Com a estratégia, a 3M quer dobrar a participação de sua linha no mercado 
nacional, e atender à demanda de toda a América Latina. A 3M Co. detém unidades 
fabris em 60 países, onde emprega cerca de 70 mil empregados e tem faturamento 
em torno de US$ 16 bilhões por ano.  

Apenas no segundo trimestre deste ano, o grupo registrou lucro líquido de US$ 619 
milhões e aumento de 10% nas vendas, em relação ao mesmo período de 2002. No 
Brasil, a multinacional atua desde 1946, e possui três unidades no interior de São 
Paulo, nas cidades de Sumaré, Ribeirão Preto e Itapetininga, no interior paulista. A 
empresa movimenta mais de R$ 1 bilhão ao ano no mercado brasileiro.  

Concorrente nacional  

Não apenas as gigantes multinacionais avançam no mercado de curativos. A 
Nature's Plus colocará este mês no mercado o Salvelox Colors, um curativo 
disponível em cinco cores. A empresa, criada em 1982, por meio da aquisição das 
marcas Topz e Salvelox, é uma divisão do grupo brasileiro EMS Sigma Pharma , 
responsável por produtos de higiene e cuidados pessoais. O grupo é um dos líderes 
no mercado de genéricos, com cerca de 23% do market share.  
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