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A Unilever escolheu o mercado de desodorantes, que já movimenta R$ 1,3 bilhão, para dar uma 
de suas maiores tacadas do ano. De uma só vez, lança um Rexona feminino para contra-atacar a 
Nivea e sua primeira edição limitada, alusiva à Copa, voltada ao universo masculino. A verba dos 
dois lançamentos simultâneos totaliza R$ 26 milhões. 
 
Com 41,7% de participação de mercado, a marca Rexona é líder do setor e uma de suas diretrizes 
são os constantes lançamentos. Mas, entre os desodorantes femininos, a alemã Nivea saiu na 
frente e, em julho do ano passado, lançou uma versão transparente que não mancha a roupa, o 
Nivea Pure. Agora, a Unilever traz ao mercado brasileiro um produto com o mesmo benefício, 
batizado de Rexona Crystal. 
 
O lançamento da Nivea foi mais tímido - apesar de ter usado a modelo Gisele Bündchen, ficou 
concentrado em mídia externa na cidade de São Paulo. Já a Unilever investirá R$ 10 milhões em 
várias ações, inclusive três filmes para uma campanha de TV. 
 
O novo produto da Unilever chega às prateleiras em roll-on e aerosol. A Nivea, cuja versão roll-on 
já representa 5% das vendas de desodorantes, aproveita para também lançar o aerosol. "Trata-se 
de um produto com ótima aceitação no mercado", diz Luciana Laurito, gerente da Nivea. 
 
Em desodorantes femininos, a marca Rexona fechou 2003 com 18,9% de participação em valor, 
subiu para 20,8% em 2004 e recuou para 19,8% no ano passado, segundo a AC Nielsen. Na 
leitura do bimestre janeiro/fevereiro, porém, recuperou e subiu para 22,2%. A Nivea, somando as 
linhas masculina e feminina, fechou fevereiro com 9,7% de participação em valor. 
 
O outro lançamento que a Unilever prepara na área de desodorantes aproveita o mote da Copa do 
Mundo e o garoto-propaganda Ronaldinho Gaúcho - que no ano passado fez uma grande ação 
para a marca de sabão em pó, Omo. Desta vez, o jogador apresentará a primeira linha temática 
da marca. 
 
Serão gastos R$ 16 milhões para o novo produto, que será vendido entre março e junho e chega, 
simultaneamente, ao Brasil, Argentina, Chile, México, Europa e Ásia. A linha masculina de Rexona 
tinha 10,9% de participação de mercado em 2003, passou para 12,9% em 2004 e atingiu 13,9% 
em 2005. "A Copa do Mundo tem muita proximidade com o nosso público", diz Paula Cornagliotti, 
gerente de marketing de Rexona. 
 
Entre o final de 2004 e o ano passado, a Unilever fez duas ações importantes em desodorantes. 
Lançou a linha teens, que já conta com 5,5% de participação, e o Rexona Compact com tamanho 
e custo unitário menor. Para disputar o público de mais baixa renda, a Nivea aposta na versão 
spray, até 50% mais barata. 
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