
Nivea, com Gisele, avança no mercado de protetor solar 
Daniela D'Ambrosio de São Paulo 
 
No embarque, no desembarque, nas placas de estacionamento e até nos carrinhos dos 
principais aeroportos, além de outdoors, revistas e, claro, TV. A bela Gisele Bündchen 
dificilmente passaria despercebida - principalmente de biquini- mas a alemã Nivea não 
economizou criatividade para tornar a modelo figura quase onipresente. A estratégia 
da empresa de bombardear todo tipo de mídia com a mais badalada das modelos para 
anunciar a nova formulação dos seus protetores solares parece ter dado certo. 
 
Segunda colocada no mercado de protetor solar, a Nivea deu um salto importante nos 
primeiros meses do verão - período que concentra 80% das vendas da categoria - e 
esquentou a disputa pelo mercado. Os últimos dados da A/C Nielsen, referentes aos 
meses de novembro e dezembro de 2005 e que fazem a primeira leitura do verão, 
mostram para a Nivea um ganho de 1,9 ponto percentual (em valor) e 2,6 pontos (em 
volume) em relação ao mesmo período do ano passado. A Nivea tem 15,5% do 
mercado de protetores solares, em valor, e 17% em volume. 
 
Com um mercado estável, a competitividade do setor aumenta. O que significa dizer 
que, necessariamente, para alguém ganhar mercado, o concorrente perde. Nessa 
balança, a Nivea, provavelmente, tirou mercado da líder Johnson & Johnson e da 
Coppertone, marca da Schering-Plough. 
 
Líder disparado do segmento, o Sundown, da Johnson & Johnson, tem uma fatia de 
41,4% em valor e 39,7% em volume. Depois de atingir participação recorde no verão 
de 2004, a marca recuou nos últimos dois meses do ano. Teve uma queda de 2,4 
pontos percentuais em volume e 2,3 pontos em valor. "É comum o líder sofrer esse 
tipo de flutuação, principalmente depois de atingir um pico, como no ano passado", 
afirma Flávia Carvalho, gerente da Johnson & Johnson. 
 
A Johnson aumentou em 30% os investimentos em mídia na área de protetores este 
ano. Para esse verão, a empresa centrou sua campanha em duas frentes: a linha 
infantil e os bronzeadores. Com a linha Gold, a idéia é atrair o público que se expõe ao 
sol com o intuito de se bronzear, mas já se conscientiza da necessidade da proteção. 
 
O produto da Johnson chegou às prateleiras nesse verão com o mesmo preço do ano 
anterior. A mesma estratégia foi adotada pela Nivea: ambas sequer repassaram a 
inflação aos produtos. 
 
Além da política de preços, e da estréia do chamado fator azul - como foi batizada a 
nova tecnologia desenvolvida na Alemanha que garante ação imediata do produto - a 
Nivea adotou uma estratégia diferenciada de marketing com uma verba apenas 5% 
acima do ano anterior. A tática de usar os aeroportos e estradas teve o objetivo de 
seguir o consumidor para onde ele fosse. "Procuramos mídias alternativas e fugimos 
do tradicional ambiente de praia", diz Daniela Brissac, gerente. 
 
O Brasil ocupa a sexta posição em protetores solares no universo Nivea. A subsidiária 
brasileira estava na 12 posição até o ano passado -o que mostra a importância do 
produto. "Temos um universo enorme para conquistar, as pessoas que ainda não usam 
protetor", diz Maria Laura Santos, diretora de marketing da Nivea. A penetração do 
produto é uma das mais baixas no segmento de higiene - 22%, segundo a Marplan, e 
os fabricantes trabalham forte para desenvolver a categoria. 
 



Outra marca que poderia ter perdido mercado para a Nivea é o Coppertone, da 
farmacêutica Schering-Plough. Os dados Nielsen apontam redução de 0,9 ponto 
percentual para uma fatia de 6,8%. Depois de mais de três anos fora da mídia, a 
marca voltou a ser anunciada no verão passado. Este ano, fugiu das beldades - 
estratégia que a concorrente Monange, dona do Cenoura & Bronze, adotou com as 
atrizes Juliana Paes e Maria Fernanda Cândido - e optou por uma campanha 
engraçada. "Usamos um gordinho na praia. A gente tinha que aparecer de algum jeito, 
já que a concorrência é muito forte", diz a gerente de marketing Cecília Abreu. Por ser 
produzido por uma farmacêutica, o Coppertone estava fora do canal alimentar, que 
embora seja menor, representa 32% das vendas. "Foi uma mudança importante, já 
que queremos crescer 15% este ano", diz Cecília. As farmácias são líderes e 
respondem por 65% das vendas do setor. 
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