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INCLUSAO NO
MUNDO DO

CONSUMO
JOHNSON & JOHNSON
REALIZA UMA SÉRIE DE

AÇÕES PARA FISGAR
O CONSUMIDOR

DE BAIXA RENDA

E NQUANTO FAZIA UM ESFORÇO DE POSICIONAMENTO E VENDAS

DO ABSORVENTE SEMPRE LlVRE NO NORDESTE, A EMPRESA DE

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL JOHNSON & JOHNSON

DETECTOU O ABISMO QUE EXISTE ENTRE A INTENÇÃO E A

COMPRA NAS CLASSES SOCIAIS MAIS BAIXAS. Durante o esforço realizado
em 2000, no Nordeste, a empresa observou que o consumidor das

classes C e D tinha muita admiração pela marca, mas a consi-
derava inacessível devido aos preços. "Era como uma criança

que ama o pai, porém ele sempre está distante, viajando",
compara o gerente de grupo de projetos voltados para

consumidores de baixa renda, Ricardo Wolff.
O dado coletado há cinco anos foi sendo

trabalhado aos poucos na companhia e, em
2006, virou uma grande estratégia de oferta
real para famílias de baixa renda. Entre as
iniciativas realizadas está o lançamento do
Sempre Livre Especial, idealizado para as

RICARDO WOLFF "LIDAMOS COM PRODUTOS
FUNDAMENTAIS PARA O DIA-A-DIA DAS PESSOAS E
QUEREMOS AJUDAR A POPULAÇÃO, LEVANDO ATÉ
ELA O CONTEÚDO EDUCACIONAL"



classes C e D, que tem embalagem di-
ferenciada e cuja distribuição privilegia
os locais nos quais esse público con-
some. Outras novidades ficaram por
conta da escova Reach Essencial, com
foco de venda no Nordeste, e da Soft
Lotion. "Tivemos grande reposiciona-
mento de preço e o deixamos em pa-
ridade com os principais concorrentes",
diz Wolff. No começo de 2006, a em-
presa lançou também os sabonetes
Johnsorís para adultos a um preço aces-
sível - 68 centavos.

Uma grande sacada para ficar mais
perto do pessoal das classes menos
abonadas foi o quiosque de produtos
Johnson & Johnson, instalado no
Poupatempo de Santo Amaro, em São
Paulo. Por lá passam cerca de 15,6 mil
pessoas por dia. Segundo a empresa, o
objetivo do quiosque é não só aproxi-
mar as marcas da empresa do consu-
midor, mas, principalmente, levar
educação à população. Lá as pessoas
têm acesso às informações como, por
exemplo, como proteger a pele do en-
velhecimento e câncer de pele, e cui-
dados com o bebê. Quem está no
Poupatempo recebe cartilhas com di-
cas sobre higiene e beleza, e há o
professor JJ, um ator que percorrerá
os espaços do local, levando informa-
ções educativas de uma forma lúdica
aos freqüentadores.

"Lidamos com produtos que são
fundamentais para o dia-a-dia das
pessoas e queremos ajudar a popula-
ção a fazer as coisas de melhor forma,
por isso a idéia de oferecer os pro-
dutos de forma que se pudesse levar
também o conteúdo educacional",
aponta Wolff. Segundo ele, a opção
pelo Poupatempo aconteceu já que a
empresa queria chegar aonde o
consumidor está e identificou o local
como um lugar que presta serviços de

O poder abaixo da classe média
Cerca de l ,5 milhão de famílias das classes D e E no Brasil mudaram o

comportamento de consumo e voltaram a incluir itens como leite condensado,
salgadinho, cerveja e maionese no carrinho do supermercado. O fato, apontado em
um estudo da LatinPanel, mostra que o incremento de novas categorias na cesta de
compras das classes mais baixas foi bem maior do que nas classes A e B.

Com a melhora econômica, as classes D e E praticamente dobraram a
quantidade de categorias adquiridas, passando de 28 para 49, um aumento de 75%.
Na classe C esse salto foi de 40 para 56 categorias (40%), enquanto nas classes A e
B foi de 50 para 59 categorias, um incremento de 18%.

O estudo do instituto de pesquisa avaliou ainda a situação das marcas e
constatou que o melhor desempenho esteve com as de preço intermediário em
todas as classes sociais. O destaque ficou para as classes C, D e E, que abocanharam
43% dos gastos. Mas as marcas de preço baixo ainda são representativas para as
classes populares. O fenômeno é verificado na cesta de higiene e beleza, que
consegue absorver 42% dos gastos com tal tipo de produto de preço baixo.

altíssima qualidade - tem índices de
95% de aprovação -, e tem alto fluxo
de pessoas de classes C, D e E.

"Nosso propósito não é abrir um
canal de concorrência, mas testar os
produtos de forma diferenciada. É co-
mo se lá eles comprassem uma amos-
tra de determinado produto e depois
fizessem a segunda compra nos nossos
clientes". O projeto no Poupatempo é
um piloto para que a Johnson &
Johnson possa fazer os devidos ajustes
para, posteriormente, pensar num
plano de expansão. Esse movimento
da J&J de se aproximar mais do
consumidor de baixa renda acontece
não só no Brasil. A empresa tem a
iniciativa em todo o mundo, com for-
ça maior nos países emergentes. A po-
pulação menos abonada, que só agora
entra na sociedade do consumo, cer-
tamente agradece.

PARCERIA
NA TELINHA

No ano passado, a J&J fechou uma
parceria com o SBT para o programa
"Roda a Roda", premiando os teles-
pectadores com carros. O bom resul-

tado de retorno de imagem fez com
que a empresa firmasse uma parceria
em 2006 com a global Ana Maria
Braga. "Assim nos aproximamos do
consumidor de forma ampla, já que a
Ana Maria conversa bem com todas
as classes sociais", comenta Ricardo
Wolff. A partir do dia 13 de março e
durante três meses, de segunda a
quinta-feira a apresentadora irá fazer
merchandising e dará dicas de saúde,
beleza e bem-estar.

A campanha "Johnson & Johnson
- A Vida Inteira Mais Você" também
vai distribuir um milhão de reais em
prêmios, incluindo uma casa com um
carro na garagem por semana. Para
ganhar, será feito um game e pela pri-
meira vez a apresentadora levará teles-
pectadores para um jogo realizado no
programa. Quem quiser participar te-
rá de comprar dois produtos diferen-
tes da Johnson & Johnson e enviar as
embalagens com códigos de barra para
um CEP promocional. Toda sexta-fei-
ra, Ana Maria receberá cinco telespec-
tadores para um jogo de adivinhação
da palavra oculta. Ao longo dos três
meses serão realizados 12 games.
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