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Para os fabricantes de preservativos, de pouco adianta o brasileiro achar que tem uma vida 
sexual feliz, conforme apontou uma pesquisa recente encomendada pela inglesa SSL, dona da 
marca Durex. O consumo per capita de camisinhas no país é muito baixo e as vendas, que em 
2007 ficaram estagnadas, estão caindo neste ano.   
 
O brasileiro, segundo a Nielsen, registra consumo per capita de preservativos de 1,7 ao ano, 
bem aquém das 10 compradas pelos japoneses, das oito dos gregos e do índice de 4,5 ao ano 
dos americanos. No ano passado, a venda nacional subiu apenas 0,4% em volume e, no 
primeiro semestre deste ano, chegou a cair 3,8%.   
 
Para convencer o consumidor de que segurança e prazer podem estar perfeitamente unidos na 
hora do sexo, algumas das maiores marcas de preservativos estão investindo juntas, pelo 
menos, R$ 30 milhões em ações de marketing, lançamento de produtos e expansão da 
capacidade produtiva.   
 
Também estão empenhadas em fazer o brasileiro perder o tabu da compra de camisinha: 
Johnson & Johnson, dona da marca líder Jontex, e a DKT International, que vende a Prudence 
no país, lançam este ano máquinas de venda de camisinhas, que serão instaladas em 
restaurantes, casas noturnas e na proximidade das faculdades. Isso porque apesar de a 
maioria dos consumidores declarar ter uma vida sexual feliz e satisfatória (80%, segundo a 
pesquisa da Durex), o tempo em que um homem permanece diante da gôndola de camisinhas 
no varejo é bem menor do que o que ele gasta para comprar aparelhos de barbear, por 
exemplo, de acordo com os fabricantes.   
 
"Ainda existe um certo constrangimento do homem em buscar o produto", diz o diretor de 
marketing da DKT, Gaston Eduardo Krause. Embora esse embaraço seja menor entre os mais 
jovens, a idéia de que sexo com camisinha não traz tanto prazer atravessa gerações. E é 
contra esse costume que as maiores marcas estão dispostas a lutar, com produtos que 
agreguem satisfação à relação - e isso vai muito além das camisinhas aromatizadas, que 
ganharam o mercado há dez anos, e cuja meta era satisfazer a parceira.   
 
Chegam às prateleiras camisinhas com efeito retardante da ejaculação, sensação de calor para 
ambos os parceiros, tecido extrafino e as que propõem estimular os sentidos, com pontos em 
alto relevo (Jontex), em formato espiral (Prudence) e com ranhuras (Blowtex). A Preserv, da 
Blaüsiegel, vai lançar no Brasil um preservativo em poliuretano sintético, mais resistente que o 
tradicional látex, e oferecido no tamanho extra. Outro lançamento da Prudence e daBlowtex é 
o anel vibratório de silicone, que traz uma pequenas bateria acionada por botão, que promete 
estimular o ato sexual.   
 
As novidades seguem o que é feito no exterior pela Durex, a maior fabricante de preservativos 
do mundo, que ainda não está no Brasil. Aqui, a líder é Jontex, da J&J, e a segunda posição 
tem sido disputada com afinco por Prudence, Preserv, Olla (da Inal) e Blowtex - todas afirmam 
ser vice-líderes. No país, o mercado gira em torno de R$ 185 milhões, contando apenas o 
varejo, sem as compras do governo. No mundo, é estimado em US$ 1,2 bilhão pela Ansell, 
segunda empresa do ranking global, que desembarcou no Brasil ano passado, com a compra 
da Blowtex, por US$ 24 milhões.   
 
Por aqui, os lançamentos são acompanhados de campanhas em programas como Altas Horas 
(Globo), Pânico na TV (Rede TV), CQC (Band) e nos canais pagos Multishow e SporTV, que têm 
como alvo o público jovem, no qual as marcas de preservativos centram foco, ávidas por 
incentivar uma mudança de costumes.   
 
Nesse sentido, a Blaüsiegel, com Preserv, lançou uma camisinha voltada para o público 
adolescente, que tem diâmetro menor. "Já visitamos mais de 200 escolas para apresentar o 
produto, por meio de palestras sobre educação sexual", diz o presidente da Blaüsiegel, Marcelo 
Hahn. A empresa faturou US$ 100 milhões em 2007, sendo 5% provenientes dos 



preservativos. A marca Preserv é uma das mais ativas em marketing: vai investir R$ 14 
milhões este ano na marca, incluindo uma campanha que estréia em outubro, a "Volta ao 
Mundo", que vai promover quatro sorteios a destinos paradisíacos. "Vamos investir outros R$ 
3,5 milhões no lançamento da camisinha em poliuretano sintético", diz o diretor comercial, 
Fernando Oliveira.   
 
Estima-se que 70% do consumo de preservativos esteja na faixa etária até 30 anos. A 
campanha de marketing da Prudence, da DKT, orçada em R$ 7 milhões, tem esse público-alvo. 
"A Aids assustou muito na década de 80 e 90, o que vinculou muito a imagem da camisinha a 
um sentimento de desconfiança em relação ao parceiro", diz Krause. "Nosso trabalho agora é 
mudar essa percepção". Na campanha da marca, assinada pela Z+, um casal jovem aparece 
subindo pelas paredes. A marca também encomendou à Brander Design um novo logotipo e 
embalagem neste ano, extinguindo nos novos produtos a pantera negra que acompanhou o 
nome desde o lançamento, há mais de 20 anos. "Também estamos estudando uma nova 
apresentação para a Prudence no México, Uruguai e no Chile", diz Milton Cipis, sócio da 
Brander.   
 
A Inal, dona da Olla, decidiu instituir o Dia do Sexo, em campanha lançada pela Age em junho. 
A comemoração, que ganhou site e anúncios em programas de TV, está prevista para 6 de 
setembro, acontecendo, portanto, depois do Dia Mundial do Orgasmo, comemorado ontem, 31 
de julho. "Temos que manter o assunto no ar", brinca o diretor comercial da Inal, Douglas 
Viana.   
 
A Inal e a Blowtex têm fábricas no Brasil. As demais marcas importam, especialmente da Ásia, 
onde estão a maioria dos fornecedores do Ministério da Saúde, o principal comprador de 
camisinhas do país, para distribuição em postos de saúde. As vendas para o governo 
representaram 20% da receita, não revelada, da Blowtex no ano passado. A empresa mantém 
a aposta no mercado brasileiro, apesar de os números da Nielsen mostrarem certa retração: 
está investindo este ano cerca de R$ 5 milhões para duplicar a capacidade de produção, 
chegando a 260 milhões de unidades em dois meses.   
 
Segundo o diretor de marketing da Blowtex, Marco Martinez, a Nielsen não cobre todo o 
mercado. "Eles não auditam, por exemplo, o que é vendido em motéis e 'sex shops', onde 
estão 10% das minhas vendas", afirma o executivo, que não acredita que o mercado esteja 
em desaceleração. "Nós crescemos 10% no primeiro semestre deste ano", afirma. A Blowtex 
dobrou o número de clientes diretos nos últimos três anos, para 10 mil, e aumentou o número 
de distribuidores, para atingir o maior número possível de regiões do país. A marca prepara 
lançamentos até o final do ano. "Temos produtos que estão em fase de avaliação pelo 
Ministério da Saúde", afirma Martinez, sem dar detalhes.   
 
Outra que não revela quais as novidades ainda sob avaliação do governo é a Jontex.   
 
A empresa revela apenas que está instalando 20 máquinas em pontos de alta circulação de 
jovens em São Paulo, como parte de um projeto piloto. "Se tivermos uma boa aceitação, 
estendemos a iniciativa para outras regiões", afirma Mônica Nascimbeni, gerente de 
marketing. A idéia principal dos novos produtos da Jontex é agregar valor à relação. "No 
Brasil, o uso de anticoncepcionais femininos é de certa forma um concorrente da camisinha no 
planejamento familiar", diz Mônica. "Para incentivar o jovem a usar o produto, é preciso ir 
além do medo das doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez indesejada", afirma a 
executiva.   
 
No Brasil, o Ministério da Saúde encomendou uma a centros de estudo das universidades uma 
"vending machine" exclusiva para o produto. Até o final do ano, o Ministério pretende instalar 
400 máquinas em escolas públicas de todo o país, como parte do programa de educação 
sexual.   
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