
Truco no Mach3. Schick lança quatro lâminas  
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Rival da Gillette cansou de correr atrás da líder, que reage na Justiça  

 

Um pôster na recepção da sede da Schick-Wilkinson Sword aqui traz a legenda: "Ouse liderar!"  

Liderar? Não exatamente — a Schick é uma perene e distante número 2 para a Gillette Co. no 
mercado americano de lâminas e aparelhos de barbear. Mas ousar? Certamente.  

Em setembro, a Schick planeja preparar um raro jogo de superação tecnológica da Gillette, ao 
lançar o que chama de o primeiro barbeador do mundo com quatro lâminas. Batizado de Quattro, 
o produto representa uma aposta em que homens vaidosos irão desembolsar US$ 9 por um 
barbeador com uma cabeça com 1,5 cm de altura.  

O produto chega cinco anos depois que a Gillette intensificou a guerra de tecnologia de 
barbeadores com o Mach3, que exibia três lâminas e US$ 750 milhões em pesquisa por trás dele. 
À época, alguns observadores do setor de barbeadores questionaram se o mundo realmente 
precisava de um barbeador com três lâminas, mas o Mach3 se tornou a linha de barbeadores mais 
bem-sucedida da história, faturando US$ 2 bilhões por ano em todo o mundo.  

A Schick acha que uma outra lâmina irá ser ainda melhor e alardeia que o Quattro irá oferecer "o 
barbear mais rente que já se viu".  

Embora o Quattro não tenha sido lançado ainda, a Gillette já está atirando nele. Ontem, terça-
feira, ela abriu processo alegando que o novo produto da Schick viola uma patente de tecnologia 
do Mach3. Uma porta-voz da Schick não estava disponível imediatamente para comentar.  

A Gillette também está levantando dúvidas quanto a se uma quarta lâmina garante um melhor 
barbear.  

David VerNooy, engenheiro mecânico que dirigiu a equipe de projeto do Quattro, diz que seu 
grupo passou um tempo fazendo um levantamento da tecnologia de barbeadores com três 
lâminas. Num laptop, ele mostra um vídeo em câmara lenta do mais caro Mach3 Turbo da Gillette 
deslizando sobre uma extensão de pele sintética. Alguns fios ficaram claramente para trás.  

"Dissemos: 'Sabe de um coisa, nós conseguimos chegar mais perto'", diz VerNooy.  

A declaração não é usual para a Schick, que há anos tem sido uma seguidora do mercado, 
aparentemente contente com produzir alternativas de menor custo e menos tecnologia que o 
barbeador do dia da Gillette. Nos EUA, ela é superada em vendas pela Gillette numa proporção de 
cinco para um.  

Mas este ano a Schick passou a ter um novo controlador, a Energizer Holdings Inc., que já era 
uma dura concorrente da subsidiária da Gillette no mercado de pilhas, a Duracell. E, nos meses 
recentes, a Schick tem demonstrado uma nova agressividade. Em abril, ela lançou o Intuition, um 
novo aparelho feminino com sabão para depilação embutido. Esse produto ajudou a Schick a 
tomar fatia de mercado da Gillette, após anos perdendo participação. Quando o Quattro for 
lançado em setembro, a Schick pela primeira vez em anos irá conseguir exibir o aparelho de 
barbear topo de linha mais novo tanto no mercado masculino quanto no feminino.  



Com o Quattro, a Schick também deixa de se contentar com permanecer debaixo dos limites de 
preços da Gillette. O Quattro será vendido no varejo nos EUA num pacote com um aparelho e dois 
cartuchos de lâminas por US$ 8,99, em linha com o Mach3 Turbo, da Gillette, e cerca de 25% 
mais caro do que o atual produto topo de linha da Schick, o Xtreme3, de três lâminas.  

O que se imagina é que mais lâminas sejam equivalentes a mais capacidade de barbear, mas em 
algum momento os benefícios diminuem: um barbeador de nove lâminas, por exemplo, não teria 
a mesma vantagem sobre um de oito lâminas que um de três tem sobre o de duas. Além disso, 
uma lâmina extra traz consigo um risco maior de irritação e dolorosos cortes.  

Eric Kraus, um porta-voz da Gillette, diz que sua empresa não irá comentar as alegações da 
Schick de superioridade do Quattro, dizendo que algumas soam "altamente subjetivas". Ele diz 
que a Gillette "tem os melhores produtos para barbear do mundo, porque usamos um protocolo 
analítico rigoroso e abrangente para assegurar sua superioridade".  
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