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A Unilever antecipou o lançamento da campanha do novo desodorante Rexona Quantum, linha 
masculina que se associa ao futuro e novidades tecnológicas, colocando um piloto americano 
de jetpack (equipamento individual de vôo) para sobrevoar trecho da Avenida Paulista na 
semana passada. A ação criada pela Cubo foi super bem-sucedida e, em poucos dias, já havia 
se transformado em viral com vídeo no YouTube e comentários em blogs. 
 
Os blogueiros se disseram convidados "a testemunhar a chegada do futuro", estratégia que 
permeia toda a publicidade do novo Rexona Quantum. A ação na Paulista tem tudo a ver com 
o filme criado pela Lowe (agência global da marca) de Nova York e produzido pela MJZ da 
Califórnia. A campanha utiliza o conceito "Future ready protection" ("Proteção pronta para o 
futuro") e será adaptada no Brasil pela Borghierh/Lowe. A estréia do filme está prevista para o 
próximo dia 4. 
 
"O filme de estréia, de quase três minutos, mostra uma visão sobre o mundo no futuro, com 
homens sobrevoando as cidades a bordo de um jetpack; Esse é um dos links do filme com o 
futuro. Os outros filmes de 15 segundos exploram a interação do homem com o robô, em tom 
de humor", conta Guilherme Mortensen, gerente de marketing de Rexona. 
 
O Rexona Quantum é focado no conceito de proteção absoluta para o homem moderno. A 
Unilever apresenta o novo desodorante a partir de fragrância e fórmula exclusivas que 
controlam a transpiração em situações extremas. Para mostrar a eficácia do produto, a 
multinacional também anunciou que testou o produto a uma temperatura de 58°C - a maior 
registrada na Terra e divulgada pela Nasa. "É claro que não enfrentamos temperaturas tão 
altas, mas foi mais no sentido de testar o produto em situações extremas", disse o executivo. 
 
O Rexona Quantum é o principal lançamento da Unilever para a divisão Rexona For Men, que 
detém 17,5% de participação de mercado - segundo o AC Nielsen, a marca Rexona é líder 
tanto no segmento de desodorantes masculinos como femininos com share total de 45%. 
 
O investimento em marketing e publicidade para promover Rexona Quantum é de R$ 10 
milhões. A multinacional também aproveitou o lançamento para reformular toda sua linha 
masculina. E para saber os anseios e expectativas dos brasileiros em relação ao futuro, a 
Unilever contratou o Ibope Inteligência, que ouviu 300 homens entre São Paulo, Rio de Janeiro 
e Recife, todos entre 25 e 35 anos, das classes A, B e C. Entre outros highlights, a marca 
descobriu que a maioria dos homens (71%) espera por novidades e está otimista em relação 
ao futuro. Além disso, 74% dos homens querem produtos que antecipem suas necessidades. 
 
O plano de mídia envolve TV, anúncios em revistas, material de PDV, internet, mobile e ações 
virais. 
 
Fonte: Propaganda & Marketing, São Paulo, 25 ago. 2008. p. 19.   
 
 

 
 


