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Da grande variedade de desodorantes existentes hoje no mercado, os do tipo roll on são os que 
mais têm se destacado. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), há seis anos esses produtos respondiam por pouco 
mais de 8% das vendas do setor, e atualmente já respondem por um quarto do volume no 
segmento, mesmo possuindo um valor unitário maior do que o dos tradicionais sprays e líquidos. 
As vendas desses itens cresceram, em média, 36,1% ao ano, entre 1998 e 2002. Quanto ao 
faturamento, esses produtos já detêm uma parcela de 28% entre os desodorantes. Só no ano 
passado, foram mais de R$ 227 milhões.  

Entre os itens unissex, a representatividade dos roll on é maior ainda, atingindo 46,08%, contra 
26,57% entre os femininos e 15,1% entre os masculinos. Mais resistentes aos novos formatos, 
71,6% dos homens ainda recorrem aos tradicionais desodorantes líquidos.  

O avanço desses produtos começou com a iniciativa da multinacional Unilever , que já em 1996 
começou a produzir aplicadores com o formato big ball, mais ergonômico e adequado às axilas. O 
sucesso nas vendas fez com que a concorrência começasse a modificar suas linhas, imitando o 
novo aplicador.  

A Pierre Alexander está, atualmente, efetuando essa modificação, e pretende, até o final do ano, 
atualizar os dez itens de sua linha que utilizam o sistema. O diretor comercial e de marketing da 
empresa, José Ricardo Calil, espera que os roll on, que hoje representam 35% dos desodorantes 
vendidos pela marca, aumentem essa participação para 50%, em curto prazo, quando todos os 
produtos já estiverem atualizados. Segundo ele, a expectativa se deve ao fato de que a alteração 
do sistema não ocasionará qualquer modificação no preço final do produto. Calil também credita o 
sucesso dos roll on à evolução nas fórmulas, que passaram a incluir ativos que inibem a 
proliferação do suor e várias novas fragrâncias.  

O diretor diz, ainda, que outros aplicadores não tiveram o mesmo retorno de mercado, como os 
desodorantes em barra, ou sticks, que contam hoje com pouco mais de 1% do segmento. Ele 
explica que, para sustentar o formato em barra, esses produtos possuem em sua formulação 
substâncias com maiores probabilidades de causar alergias, e, por isso mesmo, opta pela não 
inclusão deles em sua linha. A Gillette do Brasil , por exemplo, decidiu retirar do mercado, no 
início deste ano, toda sua linha de desodorantes em bastão.  

De acordo com a Unilever, outro fator que impulsiona as vendas dos roll on em suas linhas Dove, 
Rexona e Axe, é o fato de o produto durar até duas vezes mais que a tradicional versão em spray.  

Outro destaque do segmento são os aerossóis, que também aumentam sua participação 
gradativamente, e atualmente respondem por cerca de 10% desse mercado. São produtos mais 
caros, mas assim como os roll on, têm maior durabilidade. A válvula existente no frasco limita a 
vazão do líquido, evitando desperdícios. Durante o ano passado, o volume de vendas desses 
produtos aumentou em mais de 30%, e a receita superou a casa dos R$ 125 milhões.  

Há outros formatos, ainda pouco difundidos, como o Deo Fresh Towel, da Nívea . São lenços 
umedecidos, com substâncias de ação desodorante. A Unilever também desenvolveu, para a linha 
Axe, uma embalagem que dispensa o uso de tampa. O jato é acionado pressionando-se uma 
alavanca no topo do frasco. Dados da Abihpec indicam crescimento de 395,1% na receita dos roll 
on, de 1998 a 2002, que este ano pode superar os R$ 300 milhões. O segmento de desodorantes 
deve faturar R$ 1,064 bilhão em 2003, 13,1% a mais que no ano passado. A entidade também 
registrou crescimento de 2,7% entre esses itens, durante o ano passado.  
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