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A Johnson & Johnson dá o pontapé ini-
cial em sua estratégia de patrocínio 

para a Copa do Mundo de 2014 com o lan-
çamento da primeira campanha institu-
cional da marca. Prevista para ir ao ar na 
quarta-feira 8, a ação é composta por seis 
filmes que exploram o conceito “Carinho 
inspira carinho” para fortalecer a ligação 
emocional estabelecida com os consumi-
dores ao longo dos 125 anos de história 
da empresa, 80 deles presentes no Brasil. 

“O objetivo não é fazer da marca uma 
grande patrocinadora do futebol e sim 
de momentos inesquecíveis de paixão do 
brasileiro”, explica Ricardo Wolff, diretor 
de marketing institucional da Johnson & 
Johnson. O executivo revela ainda que, a 
partir desta campanha, todas as peças pu-
blicitárias passam a ser finalizadas com o 
logo de patrocínio da Fifa, a exemplo das 
vinhetas exibidas durante os jogos trans-
mitidos pela Rede Globo. “Já trabalha-
mos a marca corporativa de outras ma-
neiras, mas o patrocínio do Mundial de 
2014 abre a possibilidade para fazermos 
isso de forma mais intensa e com mais 
visibilidade”, acredita Wolff. 

A meta é reforçar a associação da John-
son & Johnson com os produtos encampa-
dos tanto pela unidade de consumo, como 
de produtos farmacêuticos (comerciali-
zados sob o nome Janssen) e de equipa-
mentos médicos e diagnósticos, que ho-
je chegam a 175 países e impactam mais 
de um bilhão de pessoas no mundo dia-
riamente. No Brasil, o parque industrial 
da empresa, instalado em São José dos 
Campos, no interior de São Paulo, abas-
tece todo o mercado latino-americano 
com produtos que carregam um legado 
de pioneirismo verificado desde a déca-
da de 30, por exemplo, quando a empre-
sa revolucionou os hábitos de higiene da 
mulher com o lançamento dos absorven-
tes descartáveis Modess. 

Foi no campo infantil, contudo, que a 
Johnson & Johnson encontrou a sua co-
nexão mais sólida com o consumidor, es-
pecialmente nos cuidados relativos aos 
primeiros anos de vida do bebê. Agora, 
após deixar a categoria de fraldas des-
cartáveis, decisão anunciada em maio 
de 2012, depois de 39 anos de produção 
no Brasil, a companhia busca repetir es-
sa mesma proximidade a partir de outros 
produtos do seu portfólio. 

Sem revelar cifras, Wolf garante que 
a estratégia de trabalhar a marca corpo-
rativa a partir do patrocínio da Copa de 
2014 — cujo contrato prevê a exclusivi-
dade da Johnson & Johnson como par-
ceiro na área de saúde — não foi traçada 
para ancorar lançamentos ou a entrada 
da marca em novas categorias e sim para 
fortalecer a sua atuação nos setores onde 
a empresa já está presente. De acordo com 
dados da Nielsen fornecidos pela multi-
nacional americana, a marca Johnson’s 
Baby lidera hoje o segmento de xampus 
infantis com 32,5% de share em volume. 
Listerine também encabeça a sua catego-
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ria com 40,8% de representatividade e a 
linha de protetores solares, que engloba 
as marcas Sundown, Roc e Neutrogena, 
fica com 37,6% de participação. “Conti-
nuaremos oferecendo produtos priorita-

riamente voltados para o uso da família”, 
pontua Wolff. 

Fabricante de outras marcas consagra-
das, como Band-Aid, Tylenol e os tradicio-
nais Cotonetes, a companhia tem o Brasil 
como foco de investimentos entre os paí-
ses emergentes. “A operação nacional de 
consumo já é a segunda maior da John-
son & Johnson no mundo”, revela Wolff. 
A oportunidade de expansão das demais 
divisões é outro lance insistentemente 
ensaiado pela empresa. “Os três setores 
crescem a dois dígitos, mas as áreas far-
macêutica e médica avançam de uma for-
ma ainda mais agressiva”, comenta Wolff.

O poder do carinho
Quando os irmãos Robert, James e 

Edward Mead Johnson criaram a John-
son & Johnson, em 1886, na cidade de New 
Brunswick, em New Jersey (EUA) — onde 
fica a sede da empresa até hoje — a morta-
lidade no pós-operatório alcançava índices 
assustadoramente elevados por conta da 
ação das bactérias. O trio passou, então, a 
disseminar processos de esterilização pa-
ra ajudar a salvar vidas. Esse cuidado, que 
permeia toda a história da empresa, tor-
nou-se o propósito que move a Johnson & 
Johnson a criar e fabricar os seus produtos. 

“Aproveitaremos a união proporciona-
da pela Copa para convocar as pessoas a 
valorizarem mais o carinho nas relações 
humanas. Queremos que, como nós, elas 
acreditem que o carinho pode mudar o 
mundo”, diz Wolff. 

A expectativa é de que as histórias con-
tadas por meio das lentes dos diretores 
Fernando Meirelles e Kitty Bertazzi, da 
produtora O2, sejam realmente capazes 

de proporcionar essa mobilização. Cria-
dos pela JWT, os filmes “Missão”, “Pai e 
filha”, “Futebol”, “Mãe e bebê” e “Hospi-
tal”, que serão veiculados nacionalmente, 
mostram diversas manifestações de ca-
rinho com a intenção de inspirar novos 
gestos também entre os consumidores. 

“Mais do que um conceito, ‘Carinho ins-
pira carinho’ lança um movimento em fa-
vor do poder transformador do carinho na 
vida das pessoas. Daqui até 2014 tudo o que 
vamos comunicar institucionalmente vai 
ajudar a construir esse movimento”, enfatiza 
Ricardo John, diretor executivo de criação 
da JWT, que trabalhou em conjunto com 
os seus escritórios de Londres, Buenos Ai-
res e até da China para concluir o trabalho. 

A ideia da Johnson & Johnson é apro-
veitar o alcance de um evento global para 
transmitir os valores de sua marca guarda- 
chuva, aumentar a associação com seus 
produtos e se firmar como patrocinado-
ra de momentos inesquecíveis. “Johnson 
& John son é uma marca que se importa 
com as pessoas. Nesse sentido, uma Copa 
no Brasil é uma ótima oportunidade para 
a empresa demonstrar cuidado e atenção 
com os brasileiros. Mais do que o esporte em 
si, uma Copa do Mundo representa união e 
conexão entre as pessoas. Esse é o territó-
rio da Johnson & Johnson”, confirma John. 

Além dos filmes na TV, no YouTube e o 
site Carinho Inspira Carinho, pontapé ini-
cial da estratégia da Johnson & Johnson pa-
ra a Copa se estende também para a mídia 
impressa e para os pontos de venda da mar-
ca. A ideia é aperfeiçoar o esquema pelos 
próximos dois anos, de forma que o pro-
jeto continue disseminando os valores da 
marca mesmo depois do Mundial.  

A
r

t
h

u
r

 N
o

b
r

e

fo
to

s
: d

iv
u

lg
A

ç
ã

o

Wolff, da Johnson 
& Johnson (acima), 
acredita que os filmes 
(abaixo, em frames) 
dirigidos por Meirelles e 
Kitty (ao lado) vão servir 
como inspiração

Assista entrevista com Ricardo 
Wolff no site meioemensagem.
com.br ou fotografe o código ao 
lado com o celular (mais 
instruções à pág. 4).
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1521, p. 34, 6 ago. 2012.




