
Bebê Johnson da nova era
Empresa investe R$ 15 milhões no relançamento de ação de sucesso dos anos 60
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Quem é que nunca se referiu 
a uma criança engraçadinha 
como um “bebê Johnson”? 
Acredite ou não, essa história, 
mesmo parecendo recente na 
memória, começou na década 
de 60, quando a empresa reali-
zou concurso que teve uma gi-
gantesca repercussão e marcou 
a trajetória da companhia.

Agora, 40 anos depois, a John-
son & Johnson decidiu fazer uma 
releitura da promoção, que esco-
lherá um bebê que represente 
um mundo mais bonito.

“A proposta do concurso 
é celebrar a importância das 
atitudes de carinho, respeito, 
alegria e dedicação entre mães 
e filhos”, explica Marina Sachs, 
gerente de marketing da divi-
são Baby. 

A idéia não é escolher ape-
nas uma criança bonita, mas um 
bebê que represente a bandeira 
levantada pela Johnson’s da 
busca por um mundo melhor. 
“Cuidado, cumplicidade, cari-

nho e respeito são valores que 
servem para contribuir para a 
construção de um mundo me-
lhor”, salienta a executiva. 

Para relançar o concurso, 

a empresa vai investir R$ 15 
milhões na campanha publici-
tária, composta por filme de 30 
segundos a ser veiculado em 
TV aberta, anúncios em revis-

tas mensais e um site exclusivo 
para a promoção (www.bebejo-
hnson.com.br). 

Assinada pela BorghiErh/
Lowe, a comunicação deve-
rá reforçar a expectativa da 
empresa de aumentar em até 
50% as vendas de produtos 
infantis em relação ao mesmo 
período de 2006. A campanha, 
que entrará no ar no dia 23 de 
julho, no intervalo da novela 
das 21h da Globo, terá como 
apoio vasto material de ponto-
de-venda, a ser espalhado por 
todo o Brasil.

Na primeira fase serão sortea-
dos o nome de dois bebês em 
cada um dos 26 Estados brasi-
leiros, mais o Distrito Federal. 
Eles serão premiados com uma 
câmera digital.  Os 54 sorteados 
serão as estrelas do livro Por um 
Mundo mais Bonito, produzido 
pela Johnson & Johnson em par-
ceria com a SightMomentum. “O 
livro dará dicas para as mães 
sobre a importância da ama-

mentação, rotinas importantes, 
massagens, sempre focando o 
desenvolvimento de crianças de 
0 a 3 anos”, explica Marina. 

Túnel do tempo
A primeira promoção “Bebê 

Johnson” foi lançada em 1965, 
apenas para o Estado de São 
Paulo. Um ano depois o evento 
atraía a participação de 12 mil 
crianças, número que subiu 
para mais de 20 mil no ano se-
guinte. O objetivo da empresa 
com o lançamento dessa ação 
era homenagear a infância 
brasileira. O júri era composto 
de personalidades marcan-
tes da época, como médicos, 
jornalistas, artistas plásticos, 
autoridades governamentais e 
a primeira-dama paulista.

A etapa final do concurso 
era realizada durante a Sema-
na da Criança, no Parque do 
Ibirapuera. Os critérios que 
determinavam a escolha do 
“Bebê Johnson” eram beleza, 
graça, proporção de altura e 
peso, saúde, simpatia e expres-
são. O vencedor da promoção 
era considerado, durante um 
ano, o símbolo da criança bra-
sileira. Em apenas cinco anos 
(entre 1965 e 1969) o evento 
se tornou um dos mais impor-
tantes na história da Johnson 
& Johnson, e seus efeitos são 
percebidos até hoje.
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