
Avon recende
Fabricante de cosméticos investe RS 11,5 milhões para
ampliar presença na chamada perfumaria de prestígio
CÉLIA CHAIM

Ivete Sangalo não deixa ho-
mens nem mulheres indiferen-
tes..Eles por razões óbvias. Elas
porque no fundo gostariam de ter
alguma coisa dessa mulher espe-
cial, viva, alegre, cabelos esvoa-
çantes, pernas caprichadas pela
natureza. Com tudo isso junto, a
agência DPZ encontrou na can-
tora baiana um atributo a mais:
ela é extraordinária, a mulher sob

"Estamos investindo 37,5% a
mais em esforços de divulgação
com Extraordinary, em compara-
ção com o lançamento do início
do ano, que marcou a entrada da
Avon na perfumaria de prestígio:
Today Tomorrow Always", diz
Silvana Cassol, vice-presidente
de marketing da empresa, lem-
brando que o Today Tomorrow
Always recebeu o Fifi Award, o

apenas de um fator para aconte-
cer: a própria mulher", completa
a executiva.

Sustentada por saltos que só
uma bailarina pode dominar, a
cantora também se diz honrada
por ter sido escolhida para re-
tratar a essência de uma mulher
que desempenha vários papéis

mãe, dona de casa, traba-
lhadora, companheira, amante

Silvana (acima) e a campanha com Ivete Sangalo: tradução da mulher

- ainda mais hoje, quando abrir
a porta virou um ato de risco.
Todos abrem as portas para os
produtos da empresa porque at

sua representante faz parte da
comunidade, é conhecida como
a pessoa que comercializa Avon
naquela região, um negócio que
acaba passando de mãe para

Essas profissionais são abas-
tecidas com outra estratégia
importante: as novidades. Neste
ano, só na área de fragrâncias,
surgiram cinco produtos, sem
contar o Extraordinary. "Em
2005 nossa movimentação nesse
segmento foi significativa e só re-
força o posicionamento da Avon,

medida para o maior lançamento
da Avon nos últimos anos - - a
fragrância global Extraordinary.
O projeto exigiu investimento de
R$ 11,5 milhões, que abrangem
desde propaganda a materiais
para suporte às revendedoras e
amostras do perfume, que ultra-
passam 3.5 milhões.

Oscar da Perfumaria Mundial.
"Ivete é a tradução da mulher que
transmite alegria, feminilidade,
inteligência e modernidade em
tudo o que faz, vivendo os mo-
mentos simples da vida sendo ela
mesma e de maneira extraordiná-
ria. Ela mostrará às consumidoras
que o extraordinário depende

A indústria brasileira de
cosméticos e produtos de toa-
lete é uma das mais desenvolvi-
das da América Latina, segundo
informações do Euromonitors,
respeitado instituto de acompa-
nhamento de todos os setores
de produção. Numa avaliação
realizada em 2004 (a mais
recente), essa condição privile-
giada se justifica no avanço da
competição que forçou inves-
timentos no desenvolvimento
de artigos tecnologicamente
modernos para atender mais
consumidores de diferentes
classes sociais. Isso implica
aumento da capacidade de
produção, mais recursos para
pesquisa e desenvolvimento de
novos produtos.

Como líder de mercado, a

Urülever fortaleceu sua parti-
cipação em itens de higiene
pessoal. A Natura, a segunda,
investiu em fragrâncias e pro-
dutos para a pele com ingre-
dientes naturais aliados à so-
fisticação tecnológica. A Avon
(e também a Natura) apostou
no aumento da expectativa
de vida e no crescimento da
participação da mulher no
mercado de trabalho para in-
vestir em alta tecnologia que
permite aos cremes anuidade
obter resultados próximos aos
do Botox. A corrida dos fabri-
cantes visa colocar o "milagre
do rejuvenescimento" no seu
pote. O produto que conseguir
proporcionar às mulheres o
mais eficaz visual jovem ganha
a guerra.

"sem nunca tirar o sorriso
do rosto e ainda achar espaço
para si mesma". Descontados
os excessos do imaginário, essa
mulher múltipla existe e foi pre-
senteada com um produto que,
já no nome, a identifica como
uma pessoa extraordinária.

Mais do que um passo, o lan-
çamento é um vôo da empresa
norte-americana com destino
à ampliação de mercado, um
avanço de sua linha de produtos
para consumidoras de todas as
classes sociais. Os mais pobres
compram sabonetes. Os mais
abastados, cremes contra o
envelhecimento, o Renew. A
favor da empresa está seu "ex-
traordinário" sistema de vendas,
com mais de l milhão de reven-
dedoras autônomas no País, a
maior força de comercialização
do mundo, todas treinadas pela
companhia na arte de vender.
Elas recebem comissão por
operação e uma enxurrada de
folhetos de produtos (cerca de 6
milhões são distribuídos a cada
15 dias). Essas mulheres estão
em todo o Brasil e, por incrível
que pareça, conhecem uma a
uma de suas clientes.

DE MÃE PARA FILHA
Aquela imagem da mulher

elegante que tocava a campainha
avisando que a "Avon chama"
ficou na memória, mas não é as-
sim que se processam as vendas

filha. Acontece num condomínio
de edifícios, em salões de cabe-
leireiros, dentro da família. Mais
do que porta a porta, é boca a
boca, que se inicia quase sempre
no âmbito familiar. "Não temos
problemas com a violência e o
medo porque nossas revendedo-
ras são conhecidas no meio onde
atuam", declara Silvana.

que, com 46 anos no País, atua
na democratização da beleza,
oferecendo uma gama de pro-
dutos e serviços que atendem às
necessidades dos consumidores
de norte a sul do Brasil", aponta
a vice-presidente.

Na linha de cremes, a tec-
nologia da empresa ganhou
destaque com um lançamen-

Festa imodesta
O novo perfume da Avon

nasceu em berço de ouro. A
começar pelo evento, ocor-
rido no final de setembro,
regado a garrafas de cham-
panhe Veuve Cliqcout e no
qual a cantora Ivete Sangalo
colocou seus pés no Fasano
(ponto de encontro chique
na capital paulista) para
emprestar sua imagem à
fragrância global, criada com
exclusividade pelo perfumis-
ta Harry Fremont, autor de
sucessos mundiais como CK
One, de Calvin Klein, Mira-
cle, de Lancôme, e Sensi, de
Giorgio Armani.

Extraordinary chegou aqui
e, ao mesmo tempo, nos Es-
tados Unidos, França, Ale-
manha, Grécia, México, Itália

e Reino Unido. Seu ponto
forte: utilizar a rara orquídea
chocolate em associação com
florais como flor de lótus, de
gengibre e de magnólia.

A embalagem foi conce-
bida pelo designer exclusivo
da empresa, Eric Lee. Quem
comprar o perfume pode levar
o novo CD de Ivete Sangalo,
As SuperNovas, com duas
músicas a mais, Chorando se
Foi e América. Até o fim de
outubro, o disco - - que será
comercializado pela Avon

estará no mercado. De
cara, Ivete Sangalo (que não
ficou para o extraordinário al-
moço, segundo dizem porque
enfrentava um extraordinário
assedio) terá 500 mil cópias
com vendas garantidas.

Text Box
Meio & Mensagem, ano 16, n. 50, p. 50-51, 17 out. 2005.



RECORDES
• De cada dois batons vendidos
no mercado brasileiro, um é da
Avon (inclui varejo, franquias e
vendas diretas).
• A cada dez produtos comercia-
lizados no País, sete são de trata-
mento corporal da empresa.
• De cada dois produtos antii-
dade vendidos, um é da linha
Renew.
• O Cellu-Sculpt, lançado no
final de 2003, é o produto contra

celulite mais vendido.
• Desde o lançamento de Re-
new, há dez anos, mais de 30
milhões de unidades já foram
comercializadas.
• Nos primeiros 45 dias após seu
lançamento foram vendidas 2,7
milhões de unidades do Renew
Clinicai •- Corretor Facial de Li-
nhas e Rugas, recorde mundial de
vendas do produto nos mercados
em que a empresa está presente.

to antiidade desenvolvido na
sede. A novidade propõe, sem
procedimentos cirúrgicos, dois
tratamentos cosméticos em
apenas uma gota, que reduz
rugas e preenche marcas de
expressão mais profundas, sem
agulhas nem toxinas. Só usando
para saber se faz tudo isso, mas

0 sonho está colocado e fazer
sonhar é o ingrediente mais
importante dessa indústria. Em
8 de outubro, quando as re ven-
dedoras começaram a oferecer o
Extraordinary, pelo menos meio
sonho se realizou: a mulher que
quiser pode ter o perfume de
Ivete Sangalo.

Ser ou não ser

A sorte bateu à porta do norte-america-
no David McConnel. E Shakespeare estava
por perto. David, jovem ainda, vendia livros
de porta em porta como viajante nas férias
escolares. O perfume venceu os livros e ele,
que nasceu em 1858, acabou aproveitando
sua experiência de vendedor para em 1880
repetir a dose com a pequena Companhia de
Perfumes Califórnia. A sede, também pequena
e alugada, ficava em Nova York.

Mrs. Florence Albee foi a primeira repre-
sentante do que mais tarde ficou conhecido
como estilo Avon Chama. Era uma mulher que
beirava os 50 anos e trajava sempre um cha-
péu e um vestido longo. Inicialmente vendia
a coleção de perfumes Little Dot a pessoas
amigas e vizinhos, mas logo começou a buscar
novos clientes.

Ela viajava de trem e de charrete, levando os
perfumes de porta em porta. Em pouco tempo
conseguiu reunir um grupo de mulheres para
auxiliá-la, que foi crescendo e se disseminando
mundo afora. No início do século os cosméticos
começavam a popularizar-se, e foi nesse mo-
mento que a empresa publicou sua primeira
propaganda, do perfume Roses, na revista Good
House-Keeping.

E Shakespeare, o que tem a ver com essa
história? Ele foi responsável pela mudança da
marca, em 1939. McConnell era seu grande
admirador, e a paisagem de Suffern, onde
estava localizada a fábrica, recordava-lhe a
terra natal do poeta e dramaturgo inglês, que
se chamava Stratford-upon-Avon.

Pulando corda
O filme da DPZ, de 30 segundos,

feito para a Avon chama-se "Corda" e
foi criado pela dupla Marcelo Barcellos
e Giuliano César, sob direção de José
Zaragoza e Carlos Rocca. No aten-
dimento estão Angélica Armentano,
diretora geral de atendimento da agên-
cia, Sheila Farah e Teca Haddad.

De acordo com Angélica, a escolha
de Ivete Sangalo revela um momento
especial da Avon de valorização da

mulher brasileira. Para Carlos Rocca,
diretor de criação da DPZ, a comuni-
cação da Avon cada vez mais reforça
a marca para os diferentes públicos, e
é visível o aumento da interação e do
desejo da mulher brasileira pela marca
e por produtos da empresa.

A direção do comercial é de Willy
Biondani e Júlio Xavier, da Bossa Nova
Films. Nele, Ivete surge trajando gala e,
ao ver crianças pulando corda, não resis-

te e entra na brincadeira. A peça termina
com a fala da cantora: "O extraordinário
só precisa de uma coisa para acontecer:
você, essência dessa mulher".

O filme entrou no ar no domingo, 9, e
ficará até o dia 24 na Globo, Record, Rede
TV, SBT, Bandeirantes e Cultura. Anún-
cios nas revistas Claudia, Marie Claire,
Nova, Elle, Estilo, Boa Forma, Criativa,
Pense Leve, Caras, Quem e IstoÉ Gente
também reforçam o plano de mídia.

Critérios para figurar nesta seção
As regras para a definição das em-

presas ou marcas que serão retratadas
na seção Case Report foram elaboradas
em conjunto pelo Comitê de Branding
do Clube de Marketing da Associação
Brasileira de Anunciantes (ABA) e a
redação de Meio & Mensagem. Basi-
camente, consistem no seguinte:

a) lembrança espontânea ou reco-
nhecimento pelo público como marca
forte em sua categoria de atuação;

b) capacidade de diferenciação

que agrega valor aos produtos/servi-
ços na categoria em que atua, gerando
resultados como expansão de vendas,
aumento de participação de mercado,
fidelidade e/ou preços premium;

c) será dada preferência às marcas
que apresentem melhora comprova-
da por indicadores de desempenho
(inclusive financeiros) tanto no
quesito conhecimento/lembrança

meio&mensagem

quanto no de diferenciação;
d) longevidade da marca;
e) independentemente dos resul-

tados obtidos, serão desconsiderados
casos de marcas em que existam
indícios de utilização de práticas de
marketing e comunicação considera-

das antiéticas;
f) não serão ava-

liados casos ligados
a partidos políticos e
religiões.




