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Uma viagem pelo centro global de pesquisa da Avon, onde mil novos produtos surgem por 
ano. 

À primeira vista, o prédio espelhado de estilo moderno contrasta com o ar campestre da 
pequena cidade de Suffern, localizada a pouco mais de uma hora ao norte de Nova York. Do 
lado de dentro, porém, o ambiente tem tudo a ver com a sofisticação que se espera de um 
laboratório de última geração. Conhecer o centro global de pesquisa e desenvolvimento de 
produtos da Avon - inaugurado há dois anos, depois de um investimento de US$ 100 milhões - 
é fazer uma viagem a um planeta que mistura biologia molecular, toxicologia e microbiologia 
com cores, odores e texturas. Lá, cerca de 300 cientistas desenvolvem mil itens por ano, como 
batons, perfumes, cremes e xampus que fazem a cabeça de 300 milhões de mulheres mundo 
afora. 

A primeira parada é o laboratório onde são criadas as cores. Seu posicionamento foi pensado 
de tal forma que a luz do sol não interfira no resultado final. É o local onde os químicos 
desenvolvem as pequenas nuances que farão sucesso nas bocas e rostos em cada estação. Ao 
lado, uma biblioteca de tons guarda todas as gramas já produzidas pela empresa - só de 
batons há sete mil armazenadas. "Levamos um ano para desenvolver uma nova cor", diz 
Robert Kalafsky, responsável pela biblioteca. Uma busca nas gavetas de esmalte revela 
também a evolução da moda. Há dez anos, havia basicamente variações de vermelho. Hoje, 
eles dividem espaço com tons de preto, uva e café. Um aliado dos químicos na hora de 
desenvolver uma nova tonalidade é um pequeno aparelho chamado colour cue. Ao posicioná- 
lo diante de qualquer objeto, tecido ou mesmo pele, é possível dizer qual a composição exata 
de cores. 

Os batons, por exemplo, passam por diversos testes 
antes de chegar ao mercado. Eles são colocados em 
câmaras quentes e frias repetidas vezes durante quatro 
semanas. Congelam e esquentam para reproduzir 
situações cotidianas - afinal, quem esquece o batom no 
sol não quer vêlo derretido. São submetidos também a 
testes de durabilidade. Mulheres, em geral da própria 
Avon, passam um batom e simulam tomar um café em 
copos descartáveis. Para avaliar o resultado, os técnicos 
vêem quanto ficou de batom nos copos depois de duas, 
quatro e seis horas. 

 

O local onde são desenvolvidas as fragrâncias que compõem os perfumes e dão cheiro aos 
cremes é a segunda parada. Os cientistas trabalham em três câmaras hermeticamente 
fechadas para que a interferência do meio ambiente seja a menor possível. Os produtos 
destinados ao banho são testados na prática, em duas banheiras, antes de chegar ao mercado. 

A área de testes dos produtos é das mais importantes. No centro de pesquisa de Suffern, há 
três salões de cabeleireiro e dois específicos para unhas onde os produtos são utilizados por 
funcionárias da própria Avon ou moradoras da região. Ao final, elas colocam num computador 
suas impressões. Fazer um novo creme ou xampu com tecnologia já dominada leva de seis a 
nove meses. E demora mais nove meses para o produto chegar ao mercado. 

Quando um novo creme ou xampu está pronto, é a hora de testar sua viabilidade em uma 
escala maior. O centro de pesquisa de Suffern possui uma minifábrica. Lá, as proporções 
mudam: no laboratório, fabrica-se entre um e três quilos de cada produto; na minifábrica, 
engenheiros dão conta de uma quantidade que varia entre 25 quilos e 200 quilos.  
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Em larga escala, as fábricas da Avon pelo mundo têm de produzir de 200 quilos a 500 quilos 
de uma vez. 

A última parada é a área de avaliação clínica. Com um creme para rejuvenescimento do rosto 
já pronto, por exemplo, farmacêuticos fazem estudos de até três meses para provar sua 
eficácia. Computadores fotografam as várias camadas da pele e mostram as melhoras 
verificadas ao longo do período de utilização do creme. "É aqui que a consumidora pode ter 
certeza de que está levando um produto de qualidade", diz David Brown, clínico responsável 
pela área. 

UM GIGANTE DE US$ 9 BILHÕES EM VENDAS 

A Avon foi criada há 121 anos por David H. McConnell nos Estados Unidos. Foi uma das 
primeiras companhias a dar oportunidade de trabalho para mulheres como revendedoras de 
seus produtos. Nos anos 50, ultrapassou as fronteiras da América do Norte e desembarcou no 
Brasil, México e Inglaterra.  

A Avon - cujo nome é inspirado na cidade de Shakespeare, Stratford-upon-Avon - é hoje uma 
gigante global do setor de cosméticos, apesar de manter a proposta original de venda de porta 
em porta. No ano passado comercializou US$ 9 bilhões no mundo. 

O maior mercado é o norte-americano, com US$ 2,6 bilhões em 
vendas, seguido do Brasil, com US$ 1 bilhão. "Até 2005 estávamos 
atrás do México. Com ações convergentes, como investimentos em 
marketing, novos produtos e treinamento das revendedoras, nos 
tornamos o primeiro mercado da Avon no mundo depois dos Estados 
Unidos", diz Carlos Parente, diretor de Comunicação da empresa. A 
estratégia de comunicação é agressiva: houve um aumento de 40% 
nos investimentos em marketing este ano em relação a 2006. "O 
Brasil é prioridade, é muito importante para nós", diz Charles 
Herington, vice-presidente da Avon Latin America. 

A empresa contratou rostos globais para estrelar suas campanhas e 
obteve resultados positivos. O lançamento do perfume Blue Rush com 
os atores Flávia Alessandra e Rafael Calomeni no ano passado foi um 
marco, com vendas superiores a dois milhões de unidades somente 

em 2006. Este ano, a atriz Ana Paula Arósio é rosto de uma nova linha de maquiagem, que 
vem agora em embalagens mais sofisticadas. Dona de uma imagem popular, identificada com 
as classes média e média baixa, o próximo desafio da Avon é conquistar o público de melhor 
poder aquisitivo. Para tanto, começa a entrar no segmento de perfumes em parceria com o 
estilista Cristian Lacroix. A nova fragrância chega ao Brasil no fim do ano. 
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