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A Johnson&Johnson Co. tem fortes planos de expansão para os próximos anos. A indústria 
pretende crescer em 4 anos o que estava planejado para crescer em 10. Todas as unidades da J&J 
estão no projeto de “crescimento sem precedentes”, de acordo com Ricardo Wolff, gerente de 
inteligência de mercado e consumidores de classe C da J&J na filial brasileira. Para acelerar o 
processo, a empresa planejou sua estratégia no Brasil com uma iniciativa inovadora: conhecer os 
potenciais clientes das classes C, D e E, que já somam quase a metade do mercado consumidor 
do País, segundo a LatinPanel. O faturamento mundial da companhia, em 2005, foi de US$ 50,5 
bilhões, e em 2004 esse número fechou em US$ 47,3 bilhões. 
 
A empresa montou um quiosque de vendas em uma unidade do Poupatempo, no bairro de Santo 
Amaro, zona sul paulistana, a fim de “aprender a lidar” com a população de baixa renda, diz 
Wolff. Foram investidos R$ 100 mil nessa unidade varejista, destinados a construir o espaço, 
treinar funcionários e divulgar o projeto; o dinheiro foi pago metade pela J&J e metade por uma 
parceira, a Labtec. 
 
Wolff garante que a companhia não tem interesse em entrar no varejo. “Se abrirmos uma loja 
perto de uma farmácia, estaremos disputando com aqueles que vendem os nossos produtos. Não 
queremos montar frente aberta e direta com os clientes”. 
 
O projeto piloto no Poupatempo serve para divulgar as marcas da empresa, diz ele, e “o objetivo 
é muito maior do que simplesmente vender produtos. Queremos perceber os hábitos do 
consumidor, que estará nos encontrando em um contexto diferente”. 
 
A Johnson&Johnson, habituada a lidar com público de classe média alta, parece ter ficado perdida 
ao perceber que, para crescer sem precedentes, terá de conquistar um mercado novo: a classe 
média baixa, aquela que coloca todos os gastos no orçamento e deixa de comprar um produto 
porque está R$ 1 mais caro do que o da concorrência.  
 
A matriz apóia a iniciativa brasileira. As classes C e D representam 47% do poder de consumo no 
Brasil, e 70% da categoria de Higiene, Beleza, Alimentação e Limpeza, segundo dados da 
LatinPanel. Ou seja: está na classe média baixa uma importante parcela de mercado a ser 
conquistada por quem busca crescimento acelerado. 
 
Existem outras frentes de contato com consumidores de países em desenvolvimento, como China 
e Índia. São outros tipos de abordagens, e, em alguns lugares, até a apresentação do produto 
pode ser diferente — uma embalagem menor, por exemplo. A estratégia atual é aprender com a 
classe média baixa de cada lugar para poder ‘trocar experiências’ entre os países. 
 
O estande no Poupatempo foi inaugurado no dia 30 de janeiro, e essa fase de teste deve durar 
até abril. O balanço dos três meses indicará se vale a pena montar outras unidades, inicialmente, 
em outros Poupatempo também na capital paulista. As conversas com o governo estadual, 
responsável pelo órgão público, sobre a possível expansão, já começaram. Wolff diz que “está 
sendo visualizado” levar o projeto para outros estados do Brasil, e existem planos, mas que ainda 
não podem ser divulgados. 
 
O quiosque é um sucesso varejista: as vendas do 15º dia dobraram em relação ao 1º dia de 
funcionamento. O hidratante corporal Softlotion é líder em vendas, e mais de 180 unidades foram 
comercializadas durante as duas semanas, conforme apurou a reportagem. Mais de 150 unidades 
da escova de dentes mais barata, que custa R$ 1,99, foram vendidas. 
 
 



O giro do estoque é intenso, e as novas mercadorias chegam a cada dois dias. O tíquete-médio 
(valor médio das vendas) varia entre R$ 15 e R$ 20. No ponto-de-venda também são 
comercializados alguns produtos que a marca não vende nas farmácias, como a embalagem 
pequena de Band-aid.  
 
A preferência é por oferecer as opções mais baratas aos consumidores populares, com 
embalagens econômicas. Cerca de 60 itens estão disponíveis, pelo menos um de cada marca da 
Johnson&Johnson. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18, 19 e 20 fev. 2006, Comércio, p. B-3. 
 


