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A marca Band-Aid (Johnson & Johnson) ganha fôlego novo para colocar em prática o projeto 
de uma linha completa para tratar ferimentos. Por enquanto, no País, vende adesivo curativo e 
anti-séptico. É que a partir de um plano que incluía lançamentos e redução de preço, a Band-
Aid conseguiu, em oito meses, ganhar sete pontos de share.  
 
No segmento de adesivo curativo, que movimenta cerca de R$ 83 milhões no País, a Band-Aid 
tem 63,6% de participação em volume e 68,9% em valor. Os números são referentes aos 
primeiros dois meses de 2006. "Desde o meio do ano passado a marca vem conquistando 
mercado", diz Ricardo Campanário, gerente de Band-Aid no Brasil, ao destacar que a J&J 
pretende lançar uma linha completa de tratamento curativo, o que pode começar ainda neste 
ano.  
 
O executivo comenta ainda que o lançamento de Band-Aid personalizado, como o da Hello 
Kitty, Bob Esponja, e agora, do Homem Aranha, inspiram as vendas. Esta linha representa 7% 
das vendas em volume e 9% em valor. "É um pouco mais caro e a venda ocorre por impulso, 
por causa do personagem. Nos EUA, a linha personalizada chega a 15% das vendas."  
 
"O outro importante fator que explica o crescimento da marca é o realinhamento de preços, 
por meio de uma etiqueta com valor sugerido. O varejo viu que isso era vantajoso", comenta 
Campanário. "Tivemos uma redução de 15% a 20% no preço, mas as vendas aumentaram 
40%", revela.  
 
Como parte deste crescimento, a J&J aproveita para lançar uma campanha para a Band-Aid. A 
ação estréia em abril, assinada pela McCann-Erickson, e terá inclusive filme para TV aberta. A 
J&J não revela seus investimentos. O último filme para a marca foi feito em 2001.  
 
"Trata-se de um produto que vende pela própria necessidade. Mas o objetivo da empresa é 
desenvolver cada vez mais a categoria", afirma Campanário. Em 2007, Band-Aid espera 
crescer mais de 10% em faturamento e cerca de 20% em volume. A fábrica brasileira de 
Band-Aid abastece diversos mercados no mundo, entre eles os EUA. Aqui também fica o centro 
de pesquisa e desenvolvimento.  
 

 
 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 mar. 2007. Comunicação, p. C6. 



 


