
gora os adultos também
poderão sair do banho
com "cheirinho de
bebê". A Johnson's'

lançou uma linha de sabonetes em
barra destinada a esse público.
São quatro fragrâncias com
ingredientes naturais: óleos
essenciais herbais, rosa e jasmim,
lavanda e alecrim, e creme de
amêndoas.

O produto foi desenvolvido após
realização de pesquisa
encomendada pela Johnson &
Johnson em setembro do ano
passado, que revelou uma
intenção de compra de 98% de
todo o universo pesquisado. O
estudo qualitativo foi realizado com
mulheres entre 25 e 50 anos das
classes A, B, C e D, constatou a
ótima avaliação da nova linha,
mesmo antes de seu lançamento.
"Constatamos a predisposição à
marca Johnson's e a vontade das
pessoas em resgatar o lado afetivo
da marca, que já cuida de bebês,
agora para cuidar de toda a
família", explica Marina Sachs,
gerente de grupo de produtos
Johnson & Johnson.

De acordo com o estudo, a
fragrância é fator decisivo na
escolha de um sabonete. Para a
maioria das entrevistadas, a
fragrância é o cheirinho que se
pode sentir através das
embalagens. A cor da barra
também exerce grande poder de
influência na hora da compra. E
como não poderia deixar de ser,
as embalagens completam o
apelo de um bom sabonete, com
a valorização de cores atraentes,
desenhos delicados e elementos
femininos e suaves.

EMBALAGEM
INOVADORA

Com base
nesses resultados,
a M Design
agência
especializada em
design e
comunicação
visual que
trabalha em
projetos para a
Johnson &
Johnson desde
1991 - criou e
desenvolveu as
embalagens de toda a linha de
sabonetes em barra Johnson's para
adultos. Tadeu Matsumoto, diretor de
criação da agência, explica que "foi
adotado um conceito criativo que
explora a estética biológica e botânica,
transmitindo o benefício cosmético
aliado ao saber científico. Para
comunicar saúde e bem-estar, na face
principal, foram concebidas esferas que
sugerem movimento e remetem às
células orgânicas e também às espumas
do banho. Os traços valorizam a
naturalidade das flores, folhas e fruto
utilizados durante a
elaboração das
fragrâncias, num
conjunto que
transmite suavidade
nas cores com tons
de verde, rosa e

azul claros".
As informações estampadas de

forma didática expõem as diferenças
das combinações de aromas ao mesmo
tempo em que a identidade e a
percepção da marca Johnson's figura
como aval de qualidade e tradição.

Segundo Matsumoto, "nosso
grande desafio foi desenvolver layouts
mais arrojados. Trabalhar com fotos
foi um grande avanço pois,
mostrando na embalagem a foto dos
ingredientes, passamos a credibilidade
do produto. O consumidor pode ver

de forma real, direta e
objetiva do que é
composto o produto.
O tratamento gráfico
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papo de designer

das imagens também representa uma
evolução para a empresa, mesclando
pontos com grande definição e outros
mais esfumaçados. Por fim, o
tratamento de fundo mescla toques

de modernidade,
com o objetivo de
trazer uma
personalidade
própria para cada
um dos itens,
facilitando a
diferenciação e a
recompra".

As embalagens
são feitas em seis
cores, em BOPP
perolado laminado
com BOPP
transparente. A
impressão através
de flexografia é
feita pela empresa
Canguru. Segundo
Matsumoto, a
embalagem não foi
feita em cartucho

porque daria um aspecto muito
sofisticado ao produto. Além disso,
por ser destinado a um público
maior, os custos dos itens em
termos individuais tiveram que ser

mais baixos.
NOVOS MERCADOS

Ao longo dos anos a Johnson &
Johnson vem buscando adquirir
novos segmentos de produtos. Em
2004, com o lançamento da linha
Johnson's Soft, a marca Johnson's
estendeu suas linhas para o mercado
adulto, entrando no segmento de loções
hidratantes corporais. Hoje já possui
7,6% de participação. Atualmente tem
adotado a estratégia de oferecer
produtos mais acessíveis, destinados
às classes C e D, com custo/
benefício mais equilibrado.

Com o lançamento da linha de
sabonetes, a empresa vai competir
em um mercado que movimenta R$
1,8 bilhão e está presente em 99%
dos lares brasileiros. A região
Nordeste será a primeira a receber os
novos produtos.
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