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Depois de décadas focada em produtos para bebês - segmento que consolidou sua 
imagem no mercado brasileiro - a Johnson & Johnson vai estender sua linha 
infantil. Desta vez, o foco são as crianças entre dois e cinco anos, um universo 
estimado em 10 milhões de crianças no Brasil. Nos Estados Unidos, o toddler 
(criança que começa a andar) é o novo alvo da indústria de produtos infantis. 
   
Batizada de Johnson's Crescidinhos -nome escolhido através de pesquisas com 
mães - a nova linha começa com xampus, condicionadores, gel e spray 
desembaraçante, mas a empresa tem intenções de desenvolver uma linha 
completa. Com um investimento de R$ 5 milhões para o lançamento, a J&J quer 
repetir a liderança da linha para bebês, hoje em 30%, na nova faixa etária.  
 
A multinacional acredita que esse miolo tenha um forte potencial de crescimento e 
uma carência de produtos. "Há um gap importante nessa idade. Eles não são mais 
bebês e ainda não estão prontos para usar as linhas kids disponíveis no mercado", 
diz Marina Sachs, gerente de mercado.  
 
Outras duas grandes empresas, no entanto, Natura e L'Óreal, dizem que suas 
linhas abrangem essa faixa etária. Os xampus da L'Óreal Kids são indicados, 
segundo a companhia, para crianças entre 2 e 10 anos e a linha Natura Criança, 
dos 3 aos 7 anos.  
 
Até os dois anos de idade, o foco são as mães e o apelo dos produtos está na 
sensibilidade da pele e na higiene dos bebês. Já nessa nova fase, as crianças 
começam a opinar, gostam de interagir na hora do banho e o componente lúdico é 
fundamental.  
 
Os tons pastéis e aromas delicados são substituídos por embalagens com cores 
fortes, cheiros mais frutados e personagens divertidos - tudo cuidadosamente 
pensado para agradar as crianças, em primeiro lugar, mas sem deixar os pais de 
lado. "Nos preocupamos em fazer um bico dosador para evitar o desperdício, já que 
as crianças gostam de lavar o cabelo sozinhas", diz Marina. "Não é ainda a 
independência total, mas um momento em que a criança se sente valorizada por 
saber fazer."  
 
Outras companhias que atuam nesse segmento seguem exatamente a mesma 
fórmula. Os xampus da L'Óreal têm formato de peixe e cores vibrantes. A Natura 
reformulou todas as embalagens em 2003. "Optamos por cores e rótulos mais 
chamativos", diz Renata Ortolani, gerente de inovação da Natura. A empresa 
também usa outro apelo importante para crianças - o licenciamento de 
personagens. Os personagens do Sítio do Picapau Amarelo, de Monteiro Lobato, 
estampam a linha desde 2002. O uso de estrelas infantis é muito usado por 
fabricantes menores, sem uma marca forte.  
 
Os novos produtos chegam ao mercado custando entre R$ 5,80 e R$ 7,50 e, 
portanto, não são dirigidos para as classes C e D - importante movimento da 
companhia no Brasil. Há dois anos, a linha baby chegou a ter uma redução de 30% 
nos preços e a participação da J&J saltou de 26% para 30%.  
 
O lançamento de Crescidinhos marca a segunda estréia da J&J em um novo 
segmento em menos de seis meses. O anterior foram os sabonetes para adultos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 abr. 2006, Tendências & Consumo, 
p. B6. 



 


