
A mudança será aplicada a todas as variantes
da linha de aerossol da marca, femininas e
masculinas. Segue as tendências captadas
pelo departamento de marketing junto aos
consumidores. "O aplicador aerossol é o que
mais cresce no mercado de desodorantes.
Além disso, os consumidores buscam cada
vez mais beneficies aliados à praticidade. Por

isso, desenvolvemos uma embalagem com
design diferenciado para as unhas masculina e
feminina, com trava de abertura que dispensa
a tampa", explica Roberta SanfAnna, gerente
de marketing de Rcxona.

A mudança é global. Foi motivada
pela boa aceitação da série V8. As demais
apresentações da marca, como o roll-on,
por exemplo, continuam com a mesma
embalagem, ao menos por enquanto.

A nova roupagem foi criada
pela agência Forme Produit, em
parceria com os designers da
Bridger Conway - encarregada pelas
artes estampadas na embalagem. A
proposta foi desenvolver um produto
que conseguisse aliar a praticidade
ao design arrecado. A lata do
desodorante é fornecida pela Envases
dei Plata S.A., enquanto a tampa vem
da VPA Válvula Precisión, ambas
empresas argentinas.

A tipologia da gravação do tubo
também mudou. Abandonou as

linhas arredondas e clássicas por
uma fonte mais agressiva. Segundo
Roberta, as transformações da marca,
até em estreito período de tempo,
é devido à procura dos clientes por
benefícios variados. "A marca está
em constante movimento, buscando
oferecer ao consumidor benefícios
diferenciados. Por essa razão, algumas
alterações ocorrem em um curto
espaço de tempo", revela. E essa
movimentação da marca é, realmente,
algo a ser destacado com ênfase. Em
2006, a marca lançou a linha feminina
Rexona Crystal; a edição limitada de
Rexona Crystal, assinada por Reinaldo
Lourenço e Gloria Coelho; a linha
masculina Rexona Sportfan; Rexona
Teens Fun Spirit (para adolescentes);
além do roll-on compact. No ano
seguinte, as novidades não pararam:
lançaram a unha feminina Rexona
Intense; a linha masculina Rexona
Power; Rexona Teens Dance (também
para o público adolescente); e
modificaram todas as embalagens



de aerossol, tanto da linha feminina,
quanto da masculina.

A Unilever, particularmente a
marca Rexona, tem muito a comemorar
no que se refere a números positivos.
Segundo o Instituto Xielsen, em
pesquisa encomendada pela própria
marca, em 2006, a Rexona fechou o
ano com participação de mercado
em valor de 42%. Em 2007 atingiram
44,4%. Tratando de aerossóis, a marca
registrou 51% de participação em
2006 e, no ano passado, conquistaram
um salto para 53,4%, consolidando
a posição de líder no segmento de
desodorantes dessa categoria.

Os produtos que levam o nome
da Rexona estão, hoje em día,
distribuídos em três linhas: masculino,
feminino e teens. A grande maioria
pode ser encontrada nas versões roll-
on e aerossol.

Se continuarem nesse ritmo acelerado,
com direito a lançamentos e inovações
no design das embalagens a cada três
meses, aproximadamente, a conta da
Rexona pode fechar o ano de 2008 com

mais novidades do que a média de
qualquer outra marca de sua categoria
de desodorantes. A
compreensão de que
o consumidor é fiel
ao produto, mas que
nem por isso deixa de
lado sua avidez por
prateleiras repletas
de coisas novas, faz
com que o mercado
tenha que aquecer •*
os motores cada vez
mais, e manter-se
firme e atualizado
ante à velocidade
das mudanças, bem
como aos dês™ s
em sua trajetória,
provocados pelos
mais diversos
tipos de agentes.
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