
Nivea inova nos protetores para ganhar share no verão  
Andréa Ciaffone 

A 2ª marca mais vendida no País diversifica linha por maior participação. Mais de 8 mil 
quilômetros de praia e vivendo o eterno verão em boa parte do seu território, o Brasil teria tudo 
para ser o campeão mundial de consumo de protetor solar. Não é. Só 22% da população usa filtro 
solar, segundo apurou a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mesmo assim, o segmento de 
proteção solar faturou um pouco mais de R$ 254 milhões em 2002 e representa 9% do mercado e 
cosméticos no País. Considerando a catequese constante sobre a importância de proteger a pele 
que é feita por médicos e especialistas em estética, tudo indica que, se a economia deixar, o 
segmento de proteção solar deve continuar crescendo por aqui.  

Na visão do diretor de marketing da Nivea Brasil, Jean-François Pascal, apresentar novas opções é 
fundamental. "A diversificação e as inovações são grandes aliadas da Nivea Sun para ganhar 
mercado", diz Pascal. A Nivea entrou no mercado de proteção solar no Brasil em 1976, com a 
Nivea Solar. Em 1995, essa marca foi transformada em Nivea Sun. "À época, só existiam seis 
produtos Nivea Sun. Com os lançamentos para o próximo verão, teremos 39 produtos." Associar o 
fator inovação com a marca é uma das formas pelas quais a empresa pretende atingir a meta de 
crescer seu market share em 3% neste ano. Hoje, o Brasil é o segundo País em volume de vendas 
de Nivea Sun no mundo. Só perde para a França.  

Para este verão, a marca Nivea Sun, que detém o segundo lugar em participação no mercado de 
proteção solar, com 17%, aposta em uma novidade brilhante: o Protetor Solar Iluminador SPF 15, 
que além de agir como protetor solar também transfere à pele de quem usa um brilho meio 
dourado. "Seria um casamento entre a proteção solar e a maquiagem, que é uma tendência na 
Europa já que combina os benefícios de ambas", diz a gerente da linha Nivea Sun, Georgina Crisi. 
Lançado em maio na Europa e com apenas dois meses de venda, o iluminador já faz tanto 
sucesso que a Beiersdorf prevê o lançamento de outros fatores de proteção para o próximo verão.  

No Brasil, a empresa diz acreditar que sua aceitação será equivalente à da Loção Protetora Solar 
Firmadora SPF 15, que ficou entre os dez produtos mais vendidos da marca no último verão. A 
previsão se baseia no na aceitação de um hidratante com efeito similar, o Nivea Body Luminosité, 
produto que durante o verão obtém crescimento nas vendas.  

Além desta novidade, outros seis produtos, recém-lançados na Europa, chegarão ao Brasil. Entre 
eles, uma água com protetor solar SPF 5 numa embalagem com borrifador, bloqueadores para 
adultos, SPF 60 e para crianças, SPF 50. Os novos produtos, fabricados no Brasil, serão objeto de 
campanhas em TV a partir de dezembro, anúncios em revistas a partir de novembro e terão 
distribuição de amostras grátis nas praias brasileiras durante o verão. 
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