
Johnson & Johnson emite nota sobre matéria da 
Reuters de 9 de abril

New Brunswick, NJ – Nós garantimos o JOHNSON'S® Baby Talco, pois as evidências 
científicas confirmam que ele não contém amianto e seu uso é seguro. As acusações que estão 
sendo feitas contra a nossa empresa não são apenas falsas, mas também a ideia irracional e 
absurda de que levaríamos, propositada e sistematicamente, más intenções à comunidade. 
Ficamos tristes e indignados com o fato de alguém sequer alegar tamanho absurdo sobre a nossa 
empresa.

Mais de 40 anos de incansáveis testes internos e independentes, além de pesquisas clínicas, 
comprovam que o JOHNSON'S® Baby Talco é seguro e não contém amianto. Com base em 
vastas evidências, agentes reguladores e ONGs em todo o mundo - entre as quais, a FDA 
(Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos dos EUA) - já concluíram que o talco é 
seguro e que o JOHNSON'S® Baby Talco não contém amianto.
 
Além disso, nossos produtos de consumo são destinados ao uso pela população em geral. Nosso 
empenho para determinar quem são os nossos clientes e o uso de anúncios que façam sentido 
para eles e dialoguem com suas experiências de vida é a própria definição de marketing. O 
JOHNSON'S® Baby Talco é seguro e as nossas campanhas são multiculturais e inclusivas. 
Acreditamos que fazer marketing para cada comunidade é um sinal de respeito, e temos orgulho 
de ter sido os pioneiros em marketing multicultural.

Um tribunal recentemente explicou, ao proibir um advogado da demandante em uma ação sobre 
talco de fazer esses mesmos tipos de afirmações em juízo sobre a nossa publicidade para 
diferentes públicos, "não há nada de impróprio ou inconveniente com a publicidade e o 
marketing de produtos destinados a diferentes grupos de consumidores".

Os advogados da demandante, que reconheceram publicamente que pressionar a Johnson & 
Johnson "serve aos seus interesses", são os autores desta narrativa sem fundamento e ultrajante, 
cujo único propósito é ganhar uma vantagem na disputa judicial.

Tudo o que fazemos na Johnson & Johnson tem por intuito encontrar soluções para as demandas 
de saúde dos consumidores em âmbito mundial. As alegações apresentadas pelos críticos em 
relação às nossas práticas comerciais são ilegítimas e enganosas. O cerne do que fazemos como 
empresa é ouvir as demandas de saúde dos nossos consumidores e oferecer soluções. Assim 
como outras empresas, criamos e vendemos produtos com base no que os clientes estão pedindo, 
o que prevê direcionar o marketing desses produtos para as pessoas que mais os desejam. Nesta 
situação não é diferente.

Reafirmamos categoricamente a segurança do JOHNSON'S® Baby Talco e as maneiras pelas 
quais nos comunicamos com nossos clientes.
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Abaixo, segue uma amostra do nosso marketing diversificado ao longo das décadas.
 * Publicidade mínima do JOHNSON'S® Baby Talco na década de 1990


