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Há mais de um ano longe das telas, a Johnson & Johnson prepara o retorno do homenzinho azul 
dos Cotonetes para maio. A idéia é apresentar ou rememorar na cabeça dos consumidores a 
simpática imagem do personagem.  
 
A partir de pesquisas feitas com os consumidores, a J&J constatou que o envolvimento do público 
com o produto se devia justamente ao homenzinho azul.  
 
Por isso, além de reavivar o personagem na TV, a empresa decidiu inclui-lo nas embalagens do 
produto. Uma criação brasileira de 1997, da hoje Lowe Lintas e protagonista de 19 filmes, a 
carismática figura azul nunca tinha aparecido nas caixas. Além disso, as próprias embalagens das 
hastes não sofriam alterações radicais há mais de 20 anos. Os investimentos em marketing não 
foram revelados pela empresa.  
 
Nas telas, o homenzinho azul será protagonista na Rede Record. Lá haverá uma ação de 
merchandising no programa "Note & Anote" e inserção dos filmes nos intervalos do programa 
infantil da apresentadora Eliana. "Apesar de o personagem estar vivo na memória dos adultos, 
para as crianças, é um desconhecido", diz Juliana Hellbrugge, assistente de produtos da J&J. 
Serão usados dois filmes antigos, nos quais o boneco interpreta os heróis Tarzan e Indiana Jones.  
 
Haverá também a promoção "Cotonetes e você de roupa nova". O vencedor que enviar notas 
fiscais da compra do produto ganhará barras de ouro de R$ 3 mil para renovar o guarda-roupa. As 
ações vão de maio a julho.  
 
Se hoje Cotonetes virou sinônimo da categoria hastes flexíveis, o produto da J&J também corre o 
risco de virar uma commodity. Mas Juliana afirma que, desde 2000, a marca se mantém com 38% 
do mercado, segundo dados ACNielsen. O setor movimentou R$ 63 milhões com a venda de 4,9 
bilhões de hastes em 2002. A J&J informa que suas vendas cresceram 6,4% no ano passado.  
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