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Que o Brasil é o país do samba, do futebol e da feijoada todo mundo sabe. A novidade é que este 
ano o país se tornará também a terra dos desodorantes. Até dezembro, o consumo brasileiro de 
desodorantes ultrapassará o dos Estados Unidos, até então o maior consumidor mundial, segundo 
projeções da empresa de pesquisas de mercado Euromonitor e da Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec).   
 
O mercado nacional de anti-transpirantes deve movimentar neste ano US$ 2,314 bilhões, com 
crescimento de US$ 162 milhões em relação a 2007. Nos Estados Unidos a indústria deve faturar 
US$ 50 milhões a menos até dezembro, caindo de US$ 2,360 bilhões para US$ 2,310 bilhões. Os 
números são o resultado de um mercado em retração, como o americano, mas também mostram 
que há mais gente controlando o suor no Brasil.   
 
"O desodorante é um produto muito ligado à vida social das pessoas", diz José Vicente Marino, 
vice-presidente de negócios da Natura, segunda maior companhia do setor em vendas, logo após 
a Unilever, de acordo com dados da Euromonitor. Por conta desse componente social, quando a 
economia está desaquecida (caso dos EUA), as pessoas saem menos de casa e, portanto, usam 
menos desodorante.   
 
Por aqui, porém, a situação se inverte. "O brasileiro usa o desodorante como perfume e o conceito 
de se perfumar tem a ver com afirmação e a ascensão de classe", diz Marino, que atribui o maior 
consumo ao aumento de renda das classes populares.   
 
A entrada de novos consumidores no mercado é confirmada pelos dados de penetração do 
produto. Há cinco anos, 76% da população brasileira usava desodorantes. Hoje são 87%, segundo 
a Abihpec. "Foi um grande salto", diz Roberta Sant´Anna, gerente de marketing de Rexona da 
Unilever. A marca é a líder do mercado com 44% das vendas, quando considerado apenas o 
varejo tradicional. Incluindo o comércio porta-a-porta, a marca também domina, mas com fatia de 
15%.   
 
"Nos últimos tempos, o desodorante deixou de ser um artigo de higiene de uso comum da família 
para se tornar um produto individualizado", diz Roberta. A executiva explica que no início da 
década havia apenas desodorantes masculinos, femininos e sem cheiro. Agora, há um para cada 
tipo de consumidor: adolescentes, esportistas, de pele sensível ou negra e até para quem usa 
roupa preta. Essa variedade é o mote da linha Rexona e o que explica, segundo Roberta, o 
tamanho da marca no mercado.   
 
Mas não foi só o fator renda e a mudança de comportamento das pessoas que mudaram o jeito de 
consumir desodorante. O aquecimento global, por mais incomum que pareça, também tem a ver 
com a expansão. Não há pesquisa que mostre a relação das vendas com o fenômeno climático. 
"Mas a sazonalidade que tínhamos antes já não existe mais. Vendemos bem o ano todo por conta 
das incertezas do clima", diz a executiva da Unilever.   
 
Outra boa notícia é que o brasileiro está investindo mais na hora de escolher seu desodorante. 
Historicamente, o carro-chefe do setor sempre foi a embalagem mais barata: o spray de bisnaga 
(com valor médio de R$ 3). Mas nos últimos três anos, esse aplicador tem cedido espaço para o 
aerosol, mais caro (até R$ 8).   
 
Em 2005 o spray tinha 44% das vendas. Hoje tem 35%. O aerosol, por sua vez, saltou de 23% 
para 31% (veja tabela nesta página).   
 
A versão creme, mesmo sendo uma das menos vendidas, virou nicho de mercado, liderado pela 
marca Tabu, da Perfumes Dana.   



 
"Crescemos em volume, mas nossa participação de mercado continua estável em 9%", diz 
Wellinton Marques, gerente de marca da Tabu. Ele diz que as pessoas que usam creme, o 
desodorante mais barato do mercado, são as que querem mais eficácia, já que a versão é a mais 
efetiva no controle do suor. "Nosso consumidor é fiel e não quer mudar de formato", explica.   
 
Mesmo com toda variedade de embalagens e propriedades disponíveis, o desodorante ainda não 
faz parte do cotidiano de 13% da população adulta do país. Este número revela um potencial que 
a indústria quer explorar. "O Brasil é um grande mercado porque é um país populoso. Mas ainda 
há menos gente, proporcionalmente, usando desodorantes aqui que na Colômbia, na Bolívia, e em 
outros países latino-americanos" diz a gerente da Unilever.   
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