
Johnson & Johnson Investe R$ 25 Milhões em Marketing 
 
A iniciativa é resultado de um novo modelo de negócios, formado nos últimos cinco anos, que traz 
uma cultura empreendedora em todos os níveis da companhia, além de prêmios para o 
consumidor em todo o Pa ís. 
 
A Johnson & Johnson realiza a maior ação de marketing integrado ao consumidor em 72 anos de 
Brasil. Trata-se de um pacote de ações que visa aproximar as marcas Johnson & Johnson do 
consumidor, aumentar a distribuição e venda de produtos, garantir a visibilidade de domínio no 
ponto de venda, além da redução de preços em alguns produtos.  
 
´´Nos próximos meses, iniciaremos um novo capítulo na história da Johnson & Johnson no Brasil. 
Aumentamos significativamente o investimento em mídia e reunimos os esforços de toda a 
companhia em um conjunto de fortes ações de PDV (ponto de venda), distribuição e promoção 
tendo sempre o consumidor final no centro de todas as decisões relevantes``, afirma a diretora 
de marketing Maria Eduarda Kertesz.  
 
A iniciativa é resultado de um novo modelo de negócios, que vem tomando forma há cinco anos, e 
que traz uma cultura empreendedora em todos os níveis da companhia, além de modelo mental 
para crescimento, mudanças de estrutura, processos, sistemas e métricas necessárias para 
suportar as diretrizes estratégicas adotadas.  
 
Três lançamentos (Sempre Livre Especial, Carefree triple fresh e Escova Johnson & Johnson Reach 
Essencial), dois relançamentos, redução de preço em três produtos (Johnson's Soft, Banho a 
Banho e Jonhson & Johnson Reach), além da promoção Johnson & Johnson no Roda a Roda do 
SBT, uma das maiores atrações da TV brasileira, que vai distribuir mais de dois milhões de reais 
em prêmios para os participantes do programa comandado por Silvio Santos, fazem parte das 
ações.  
 
Os consumidores de produtos Johnson & Johnson terão a chance de participar de 65 programas 
durante os quatro meses da maior promoção da história da Johnson & Johnson que vai premiar os 
finalistas com 65 automóveis.  
 
´´Esperamos aumentar em 30% as nossas vendas com a promoção Johnson & Johnson no Roda a 
Roda que vai englobar cerca de 350 produtos diferentes distribuidos em mais de 50 mil pontos de 
venda em todo o país``, conta Kertesz.  
 
Para garantir que os produtos estejam presentes nos pontos de venda de todo o País e que as 
reduções de preços propostas cheguem até o consumidor, está em andamento uma campanha 
para o varejista. 
 
Fonte: Marketing Place - acesso em 3/5/2005 
 


