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A
competência técnica e a efi-
ciência profissional brasileira
estão mudando a imagem do
País no mundo dos negócios.

A Johnson & Johnson no Brasil, por
exemplo, orgulha-se hoje de abrigar um
dos quatro mais importantes Centros de
Pesquisa e Desenvolvimento (CPD) da
companhia no mundo. Sediado em São
José dos Campos, interior de São Paulo,
ele tornou-se uma das peças de conexão
da rede mundial da J&J ao desenvolver
uma linha de produtos que hoje faz suces-
so no mundo todo.

Entre os produtos que ganharam proje-
ção no mercado externo destaca-se a linha

FORBES BRASIL • 13 DE MAIO DE 2005 31



de curativos Band-Aid, que ajudou a
J&J a conquistar a liderança absoluta
nos Estados Unidos. Além de concen-
trar no Brasil a produção de curativos
destinada ao mercado norte-america-
no, o complexo industrial da J&J em São
José dos Campos também assumiu a
responsabilidade pelo desenvolvimen-
to de novos produtos na li-
nha Band-Aid.

O sucesso dos protetores
solares da marca Sundown,
que detém hoje 40% do
mercado nacional, também
credenciou o Brasil no desenvolvimen-
to de protetores para vários países.
"Hoje podemos afirmar que temos a
tecnologia mais avançada do mundo
para protetor solar", ressalta o vice-
presidente do CPD da J&J na América
Latina, Gerson Valença Pinto.

Foi com esse trunfo que a J&J bra-
sileira lançou recentemente no merca-
do nacional a linha de protetor solar

Roc Minesol Protect, até então só fabri-
cada na França. Disponível nos fatores
de proteção 25,30 e 60, o Minesol Pro-
tect é um produto desenvolvido com a
ajuda de dermatologistas e destinado
ao uso diário, com foco na prevenção
do envelhecimento precoce da pele.

A lista de produtos desenvolvidos

O CPD brasileiro também atua
como exportador de serviços

aqui também inclui os absorventes
Sempre Livre ultrafino, lançados com
sucesso na China, e o Carefree Com-
pact, que teve ótima aceitação na Ar-
gentina. As linhas de escovas de dente
e fio dental Confort Clean e Reach,
idealizadas por técnicos brasileiros,
engrossam o mix de produtos que su-
peraram as expectativas de vendas da
J&J nos Estados Unidos.

"Estamos sempre atentos a três fa-
tores que consideramos fundamentais
no processo de gestão da inovação: de-
senvolvimento de produtos globais,
que podem ter sucesso no Brasil do
jeito que são; produtos globais que
precisam ser modificados e adaptados
com relação a custos, características

sensoriais e à cultura de ca-
da país; e a busca de opor-
tunidades locais", explica
Valença Pinto.

Estratégica para os negó-
cios da J&J no mundo, a área

de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
da empresa conta com um orçamento
anual da ordem de US$ 5,2 bilhões. Es-
ses recursos representam 11% das ven-
das da companhia, que em 2004 atingi-
ram a cifra de US$ 47,3 bilhões.

A própria indicação de Valença Pin-
to para o cargo de vice-presidente do
CPD de São José dos Campos reforça a
posição estratégica do setor no Brasil.
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Foi a primeira vez que a
empresa indicou uni
brasileiro para o cargo,
que até 2003 era ocupa-
do por uma executiva
norte-americana. Quí-
mico formado pela Uni-
camp, ele trouxe para a
companhia a experiên-
cia de 17 anos como di-
retor mundial de Tecno-
logia de Sabonete no
grupo Unilever, onde
também atuou como di-
retor de P&D de produ-
tos pessoais para a Amé-
rica Latina.

Na J&J, as áreas sob responsabilida-
de do executivo incluem absorventes
femininos, curativos adesivos (Band-
Aid), fio dental, protetores solares, es-
cova dental e produtos para pele e pa-
ra bebê. O CPD brasileiro, segundo
Valença Pinto, também atua como ex-
portador de serviços."Embora o nos-
so foco seja o Brasil, atuamos de for-
ma conectada com outros centros de

Centro de Desenvolvimento e Pesquisa em São José dos Campos

P&D da J&J no mundo", diz.
As atividades do centro brasileiro in-

cluem, além do desenvolvimento de
produtos, o desenvolvimento de emba-
lagens, processos industriais, aspectos
regulatórios, ciência do consumidor
(como os desejos podem guiar o desen-
volvimento de tecnologia), garantia de
qualidade dos produtos no mercado e
assistência técnica às fábricas.

No Brasil, a compa-
nhia tem procurado in-
teragir mais com a co-
munidade, seja pelo de-
senvolvimento conjunto
de produtos ou de proje-
tos de caráter social.
Com os alunos da Esco-
la de Belas Artes de São
Paulo, por exemplo, a J&J
desenvolveu um trabalho
que poderá ter aplicação
real na empresa futura-
mente."A nossa intenção
é introduzir as melhores
idéias no nosso processo
de desenvolvimento de

embalagens para absorventes femini-
nos", explica o vice-presidente do CPD.

Na área de responsabilidade social,
ele ressalta o projeto desenvolvido
com deficientes visuais do Instituto
Pró-Visão de São José dos Campos.
"Treinamos um grupo fixo de 26 pes-
soas do instituto para fazer avaliação
sensorial de produtos e embalagens
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voltadas a esse público."

Fonte: Forbes Brasil, ano 5, n. 110, p. 31-33, 13 maio 2005.




