A Johnson & Johnson é um dos maiores anunciantes de tele-

des" para os sabonetes Calming Night da Dove em 2006 — os

visão nos EUA. Mas para promover uma nova loção para bebês, a
empresa resolveu inovar criando uma campanha com desenhos

consumidores assistiram mais de 45.000 horas dos vídeos dirigidos por Penny Marshall, e mais de 3,5 milhões visitaram o

animados feitos especialmente para a Internet. O diferencial é
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que a campanha foi criada por um estúdio de animação e não
por uma agência de publicidade. O foco é relação amorosa da
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no site da Johnson dedicado a produtos para bebês, o www.

se setor destaca as vantagens medicinais das loções,
Outra diferença é que a J&J está abertamente dando prefe-
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rência à Internet e não à TV como principal plataforma de sua

BabyCenter, uma rede de sites que pertence à Johnson & Jo-

em diversos sites voltados para pais com filhos pequenos e no

campanha. A decisão da empresa de abandonar sua fórmu-

hnson e que atraiu 4,3 milhões de visitantes únicos em janeiro,

la publicitária tradicional é arriscada, especialmente em um
momento de forte concorrência no mercado de loções para

segundo a comScore.
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tos nos EUA, e não pretende eliminar a publicidade em meios

Muitas empresas de produtos de consumo costumam ser
conservadoras em suas campanhas de marketing, e se mostram lentas na adoção das mídias digitais. A decisão da John-
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A Jonhson encomendou uma série de quatro animações f e i -

A J&J é o quinto maior anunciante em termos de investimentradicionais nesta campanha. Além dos desenhos animados na
Web, a empresa está lançando uma grande campanha para TV

son representa uma guinada significativa no setor. A empresa

e mídia impressa. É interessante notar que o foco não será as
redes nacionais de TV aberta, mas as redes de TV a cabo, come

segue o exemplo da Unilever, que criou uma série de "webiso-

Lifetime, TLC e NickSNite.
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