
Mercado estagnado põe fabricantes de desodorantes em corrida por inovações  
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No laboratório: uma molécula para impedir que seu nariz detecte cheiros desagradáveis  
 
No centro de pesquisa de produtos para higiene pessoal da Gillette Co. nesta cidade, Ahmet 
Baydar leva um pequeno frasco ao nariz. Dentro dele está um amostra congelada do "composto 
de mal odor", uma versão sintética feita pela Gillette do mal cheiro do suor das axilas. Ele é 
mantido num congelador porque, à temperatura ambiente, apenas destampar o frasco deixaria o 
escritório fedendo por dias.  
 
Baydar move o vidro de uma mão à outra, esquentando-o gentilmente. O cheiro surge 
rapidamente e ele passa o frasco aos visitantes para um teste. É forte, acre e inegavelmente 
humano.  
 
"Tudo que precisamos são três ou quatro moléculas", diz ele.  
 
Essa nauseante mistura é resistente, o que significa que Baydar, especialista em desodorantes e 
antiperspirantes da Gillette, gerencia um laboratório atarefado. Ele cumprimenta cientistas 
estudando livros de gráficos enquanto passa apressadamente por mesas de trabalho abarrotadas 
de tubos, balanças digitais e caixas de desodorantes e antiperspirantes.  
 
"Duas semanas", diz ele ao passar por um escritório onde um colega trabalha num produto novo 
sobre o qual ele não pode falar. "Eu preciso disso em duas semanas."  
 
A urgência de Baydar tem a ver com a dinâmica veloz dos negócios de desodorantes, na qual o 
lançamento de novos produtos é considerado um imperativo de marketing. No ano passado, as 
fabricantes lançaram 150 novos produtos só no mercado americano, diz a firma de pesquisa 
Mintel International Group Ltd. Em 2000, foram apenas 20.  
 
As vendas de desodorante têm simplesmente acompanhado o crescimento no número de axilas. 
Argumentando que a única forma de crescer em um mercado tão estagnado é abocanhando fatia 
de mercado, a Gillette em 2001 começou a se concentrar no lançamento de novos produtos. Aí a 
rival Unilever levou sua linha de desodorantes Axe para todo o corpo aos EUA no ano passado. O 
Axe foi rapidamente imitado pelos concorrentes, e as vendas nessa categoria mais que 
quadruplicaram nos últimos 12 meses, segundo a firma de acompanhamento de varejo ACNielsen.  
 
Por isso as fabricantes estão a todo vapor tentando inovar. Publicações de pesquisa falam de 
novas técnicas de combate ao mal odor e transpiração. Cientistas estão tentando mapear a 
complexa composição das secreções das axilas humanas. Novas fórmulas já se encontram 
disponíveis em uma variedade de formas: géis, cremes, pastas e sprays.  
 
A Procter & Gamble Co. tem uma versão "levemente sólida" que sai em forma de uma pasta 
arenosa da tampa perfurada do frasco — mas que é suave no toque, insiste a empresa, já que os 
pequenos grãos se dissolvem na pele. A americana Herbal Care Systems Inc. acrescentou um 
novo produto a sua linha este ano: um desodorante com qualidades "antiirritantes e 
antioxidantes", que tem como alvo principal mulheres com pele das axilas sensível por causa da 
depilação. O ingrediente mágico são azeitonas esmagadas, produzidas pela empresa com 
processos orgânicos na Califórnia.  
 
Os 52 novos desodorantes e antiperspirantes lançados até abril deste ano nos EUA deixam o 
mercado num ritmo para superar o recorde do ano passado. As vendas, no entanto, subiram 
apenas 2% em relação ao mesmo período do ano passado, para US$ 1,83 bilhão, diz a ACNielsen.  
"As empresas de desodorante estão sempre buscando algo novo para ganhar vantagem 
competitiva", diz George Preti, cientista especializado em odores do Centro Químico Monell para 



os Sentidos em Filadélfia. "É preciso encontrar uma maneira de mostrar que seu produto é melhor 
de forma que os caras do marketing possam promovê-lo".  
 
O que está sendo desenvolvido no laboratório da Gillette não é o desodorante que nossos avós 
costumavam usar, que apenas misturava uma fragrância agradável ao álcool para matar 
bactérias. Em vez disso, os produtos mais novos da empresa trazem inovações como uma 
molécula desenhada para impedir que os receptores de odor das vias nasais detectem cheiros 
desagradáveis. O novo produto se baseia na filosofia de que uma pessoa não fede se aqueles que 
a rodeiam não podem sentir o cheiro.  
 
"Como essa é uma área altamente competitiva, não dá para simplesmente sentar e esperar 
alguém aparecer com algo novo", diz Baydar, 49 anos, que concluiu um doutorado em química 
orgânica quando tinha 21 anos. Ele pesquisou moléculas anticancerígenas na Inglaterra antes de 
descobrir sua paixão por fragrâncias e mudar-se para os campos de jasmim no sul da França para 
receber treinamento clássico como perfumista.  
 
Na Gillette, o escritório de Baydar está acima do que eles chamam de "sala quente", um grande 
tanque de metal mantido a 42 graus centígrados e 65% de umidade relativa que é usado para 
testar a ação de antiperspirantes e desodorantes. Cinco juizes de odor cheiram axilas e dão nota 
de acordo com sua força em uma escala de 0 a 10. Os que levam nota 10 "reviram sua cabeça", 
diz um funcionário do laboratório.  
 
Cientistas do setor reconhecem que a maioria dos desodorantes perdem muito de sua força 
protetora muito antes das 24 e até 36 horas prometidas nos rótulos, principalmente em homens. 
E, como o estresse está intrinsecamente associado ao odor corpóreo, um dia agitado no trabalho 
pode anular o efeito até do mais poderoso dos desodorantes.  
 
A Gillette, que fabrica mais de 60 tipos de antiperspirantes e desodorantes em cinco linhas 
distintas, é a número dois no mercado americano, atrás da P&G.  
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