
Marcas de curativos ampliam uso de personagens  
Tainã Bispo 
 
As marcas de curativos estão apostando no licenciamento de personagens para chamar a 
atenção das crianças, dos adolescentes e de suas mães. A gatinha Hello Kitty e a boneca Bratz 
já estão chegando às gôndolas de farmácias e supermercados neste mês, ilustrando os 
curativos das marcas Band-Aid, da Johnson & Johnson, e da Salvelox, do grupo EMS Sigma 
Pharma.  
 
O Band-Aid, líder no setor, está apostando no nicho de curativos decorados, que representa 
5% do faturamento da marca. A empresa já possui outros personagens, como o Scooby Doo, 
Bob Sponja e uma família de sete animais, chamada Mamíferos, criada pela própria Johnson. 
"Iremos reforçar essa linha com os novos personagens", diz Marina Sachs, gerente de 
marketing da Band-Aid.  
 
A campanha publicitária, voltada para crianças entre 4 a 12 anos, terá um investimento de R$ 
250 mil e será realizada pelas agências McCann Erickson e a Cucumber (agência de 
promoção). Inclui inserções em canais infantis a cabo e ponto-de-venda. O produto ilustrado 
com a Hello Kitty já é comercializado nos EUA.  
 
A Salvelox, que pertence a divisão Naturis do grupo EMS Sigma Pharma, não ficou para trás. 
Os produtos ilustrados com a descolada boneca Bratz já estão chegando ao mercado. A 
personagem, porém, será estampada apenas na embalagem. "Preferimos não ilustrar o 
curativo também, para não infantilizar o produto", diz a empresa, através da assessoria de 
imprensa. O público-alvo é de pré-adolescentes e adolescentes.  
 
A empresa já teve uma experiência bem-sucedida com licenciamento do Tom e Jerry. Em um 
ano, os produtos da dupla incrementaram em 35% o volume de vendas. Espera-se que o 
mesmo aconteça com a boneca. O segmento de curativo decorado representa 15% do 
faturamento da Salvelox.  
 
Outra empresa do setor que trabalha com personagens conhecidos é a marca Nexcare, da 3M. 
"Temos um licenciamento mundial dos personagens da Disney", diz Paula Abreu, gerente de 
marketing e vendas de cuidados pessoais. O curativo decorado representa 7% do faturamento 
da Nexcare.  
 
Hoje, a companhia trabalha com os personagens do filme "Os Incríveis". Mas curativos do 
Mickey e o urso Winnie the Pooh já estiveram nas prateleiras. No momento, a companhia está 
focada no seu novo produto, um curativo em spray que também trata lesões da pele.  
 
Mais popular, a marca Kura Korte, da York, vai na contramão dos concorrentes. "Já 
trabalhamos com licenciamento, mas não foi um negócio satisfatório para nós", afirma Júlio 
César Silva, diretor comercial da York. Segundo ele, as principais consumidoras do produto, as 
mães, não sentem-se atraídas por desenhos ou personagens.  
 
A estratégia da York, que vende apenas curativos cor da pele, foi alcançar o consumidor de 
baixa renda através de uma parceria com a Avon. Os curativos Kura Korte são comercializados 
nos catálogos da líder em vendas porta-a-porta desde março. "Hoje, a Avon já é um dos 
nossos maiores clientes de varejo", diz Silva. A York também produz marcas próprias de 
curativos para o varejo, como Wal-Mart. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 maio 2006, Tendências & Consumo, p. B7. 


