
Cosméticos 

Avon aposta em parceria 
com Christian Lacroix

A Avon decidiu dar mais um 
passo em direção ao mercado de 
luxo. Depois da trilogia de perfu-
mes Today, Tomorrow e Always, 
de 2005, a nova aposta é o lan-
çamento mundial das fragrâncias 
Rouge e Noir, resultado de uma 
parceria com o renomado estilis-
ta Christian Lacroix.

A escolha do estilista francês 
se deu pela identificação com 
a visão de “democratização do 
luxo” apregoada pela fabricante 
de cosméticos. Lacroix afirma 
que todas as mulheres do mundo 
merecem caminhar sobre um 
tapete vermelho. 

Segundo Alberto Moreau, 

diretor executivo de marketing 
da Avon Brasil, o luxo, atual-
mente, não está necessaria-
mente relacionado ao alto custo 
de um produto, mas à marca e 
seu valor.

“Estamos dando mais um 
passo para reafirmar o compro-
misso da Avon em proporcionar 

alto conceito em design e qua-
lidade. Quem antes não teria 
um vestido Lacroix agora pode 

desfrutar de todo o luxo e sofis-
ticação do estilista por meio de 
seus perfumes”, explica.

Christian Lacroix Rouge 
(feminino) e Noir (masculino) 
são os primeiros Eau de Parfum 
e Eau de Toilette (versões mais 
concentradas das fragrâncias) 
da multinacional norte-ameri-
cana. Os perfumes chegam ao 
mercado em novembro, com 
preço de R$ 75. O Rouge será 
comercializado em frasco de 
50 ml e o Noir em embalagem 
de 75 ml. 

De olho nos presentes de 
Natal, a Avon também preparou 
uma edição limitada de estojos 
que custarão R$ 82, na qual as 
fragrâncias vêm acompanhadas 
por uma loção para o corpo, no 
caso do feminino, e por uma 
loção pós-barba, no kit mas-
culino. A casa de fragrância 
parceira no desenvolvimento 
do perfume é a International 
Flavors & Fragrances (IFF). 

O estilista francês participou 
de todo o processo de desenvol-
vimento dos produtos e até mes-
mo da campanha de lançamento, 
a cargo da SoHo Square. A 
comunicação também é mundial 
e estreou no Brasil, nos Estados 
Unidos, na Europa e na América 
Latina em 26 de outubro.

A ação recebeu a inspiração 
do próprio Lacroix, que elegeu o 
momento que antecede o beijo 
de um casal como o ideal para 
registrar a sensualidade aliada 
à elegância. 

O estilista escolheu inclu-
sive o fotógrafo para as peças 
de mídia impressa. O eleito foi 
Javier Vallhonrat, responsável 
pelas fotos da primeira cole-
ção de Lacroix, há 20 anos. 
O plano de mídia contempla 
comerciais para TV aberta e 
fechada, anúncios para mídia 
impressa e hotsite (www.la-
croixavon.com.br).

Moreau destaca que novos 
produtos estão por vir, tanto em 
parceria com o próprio Lacroix 
como com outros estilistas. Ain-
da não há outro nome definido. 
O objetivo é atingir as atuais 
consumidoras da marca de 
cosméticos que estão em busca 
de maior qualidade e conquis-
tar novas clientes através da 
sofisticação.

Roberta Ristori

Campanha de lançamento do novo perfume: marca busca sofisticação

D
iv
ul
ga
çã
o

MIX 5 de novembro de 200722.

Text Box
a

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem,  São Paulo, ano 29, n. 1283, 5 nov 2007. Mix, p. 22.




