
Unilever investe na Axe para atingir jovens de 15 a 24 anos 
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Para alcançar maior penetração junto aos jovens de 15 anos a 24 anos, a marca Axe de 
desodorantes masculinos da Unilever decidiu apostar em inovação. Trocou o hábito de realizar 
lançamento por ano – como vinha fazendo na última década – para lançar três fragrâncias em 
intervalo de oito meses.  
 
Com isso, realizou um dos maiores investimentos desde a sua chegada ao Brasil, em 1985, no 
total de R$ 36,5 milhões. E sse volume não contempla outros lançamentos previstos até o final 
do ano, segundo a gerente de marketing de Axe, Elisabete Lemos.  
 
Nos primeiros seis meses deste ano, dados da consultoria AC Nielsen apontam que a 
participação de mercado de Axe no mercado de desodorantes masculinos aumentou de 10,5% 
para 10,8%; reflexo dos lançamentos e das campanhas veículadas na mídia, segundo 
Elisabete.  
 
Ela não revelou a meta de market share com a nova estratégia de negócios da marca, que 
hoje é vice-líder, atrás de Rexona, que tem 17,6% do mercado masculino e cuja marca 
também é da Unilever. “A expectativa de crescimento é muito positiva, mas esse dado é 
confidencial”, afirmou.  
 
Crescimento  
 
De acordo com Elisabete, nos últimos doze meses, até julho, as vendas do aerosol de Axe 
cresceram 58,2%, ante expansão de 22,1% do mercado. Segundo a executiva, o desempenho 
mais do que duas vezes acima do mercado tem se mantido.  
 
O aplicador em aerosol é mais caro que o aplicador em roll-on e em spray e representa 43,2% 
do mercado de desodorantes. Em roll-on, as vendas do desodorante Axe subiram 5% e as do 
mercado, 4,9%. Já em sprays, as vendas dessa marca de desodorantes da Unilever reduziram 
13,3%, enquanto as do mercado caíram 11,5%.  
 
Isso sinaliza, afirmou Elisabete, que o aumento da inflação não tem impactado as vendas de 
desodorante no País.  
 
“O maior crescimento de Axe é no mercado de aerosol, que é mais caro e tem potencial de 
crescimento muito grande. Esse é nosso foco”, disse.  
 
Tanto que os últimos três lançamentos da marca – Click, Dark Temptation e Vice – não trazem 
o aplicador em spray; o mais barato.  
 
Além disso, Axe decidiu investir mais nas embalagens menores de aerosol. “Isso permite ao 
consumidor ter a experiência de usar aplicador de melhor performance”, afirmou.  
 
O preço médio do aerosol Axe de 90 ml é de R$ 4,20, enquanto o de 160 ml é de R$ 8,12. Já o 
roll-on, de 50 ml, custa em média R$ 4,72 e o spray, de 90 ml, R$ 3,30. Segundo Elisabete, 
não houve reposicionamento de preços com os lançamentos.  
 
Durante este mês, a marca está no ar com a campanha “Billions”, da agência Borghierh/Lowe. 
“Queremos mostrar o projeto da marca, o efeito de Axe na sedução das mulheres e reforçar as 
fragrâncias”, disse. A campanha está na TV, internet, revistas, cinema e mídia-exterior, como 
bares.  
 
Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumaria 
(Abihpec), o faturamento do mercado de desodorantes foi de R$ 1,65 bilhão em 2007.  
 



A participação dos desodorantes femininos ainda é maior que a dos masculinos, mas Elisabete 
não soube informar essa relação. Estima-se que os desodorantes masculinos representem de 
30% a 40% desse mercado.  
 
Oito fragrâncias 
 
Considerando o market share, em valor, de 10,5% de Axe em 2007, as vendas da marca 
estariam situadas entre R$ 52 milhões e R$ 70 milhões. A marca AXE conta atualmente com 
linha contendo oito fragrâncias.  
 
Parte de sua produção é feita no Brasil (de sprays e roll-on) e parte na Argentina (de aerosol). 
A marca é uma das nove de cuidados pessoais da Unilever, que tambémtem Clear, Close-up, 
Dove, Lux, Rexona, Seda, Vasenol e Vinólia.  
 
A empresa, uma das maiores do mundo em produtos de consumo, tem outras nove marcas na 
área de alimentos e mais oito em produtos de limpeza.  
 
Em 2007, a Unilever faturou 40,2 bilhões de euros, sendo 9,05% provenientes do Brasil; 
terceiro maior mercado da empresa no mundo.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12, 13 e 14 set. 2008, Seudinheiro, p. B-
5. 


