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A Avon vai continuar investindo no Brasil, apostando na fórmula de fragrâncias batizadas com 
nomes de celebridades e em maquiagem, e posicionada para vender à massa. "O mercado de 
produtos de prestígio é pequeno, queremos atingir o grande público que não tem acesso a 
esse tipo de produto", disse ontem, em Nova York, a CEO mundial da Avon, Andrea Jung.   
 
"O sucesso da Avon está em oferecer tecnologia a preços baixos", disse a executiva. Afirmou 
que a empresa vai continuar investindo no Brasil, onde esteve em fevereiro visitando a 
subsidiária. "O batom cintilante é um dos grandes sucessos da marca no país."   
 
Quando perguntada sobre os seus principais concorrentes, Andrea fala de empresas regionais 
e a primeira a ser citada é a Natura. A brasileira é conhecida pelas fortes campanhas 
institucionais e por levantar a bandeira do meio-ambiente. A Avon, por sua vez, escolheu o 
universo feminino para reforçar esse posicionamento. Criou um fundo, batizado de Viva o 
Amanhã, para premiar ONGs indicadas por revendedoras.   
 
Andrea diz que a Natura tem um posicionamento diferente, com um histórico de produtos 
diverso. "Tenho respeito à Natura, mas nós somos um player global com uma marca forte no 
mundo."   
 
A Avon está investindo tempo e dinheiro para dizer ao mundo que é uma empresa que se 
preocupa com a mulher. Patrocinou um índice sobre o desenvolvimento econômico feminino, 
anunciado na quarta-feira na sede da ONU, e lançar uma campanha global com o slogan "Viva 
o Amanhã".   
 
A presidente da Avon está envolvida pessoalmente nessa divulgação. O momento para lançar 
essa estratégia de comunicação - orquestrada nas diferentes regiões - coincide com o princípio 
de uma recuperação, depois de uma fase negra em Wall Street. O preço da ação, que havia 
aumentado 181% em cinco anos de comando de Andrea, despencaram 45% entre abril e 
outubro de 2005, quando a longa história de sucesso da Avon começou a perder a beleza - e 
vendas em todo o mundo. Agora, depois de um quarto trimestre com aumento de 9% da 
receita e a manutenção do lucro líquido em US$ 184 milhões, as ações acumulam alta de 
27,8% nos últimos doze meses. Para Andrea, o mercado de produtos de beleza continuará 
crescendo de forma acelerada nos próximos anos.   
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