
Avon investe para crescer no Brasil 
 
 
Dois segmentos um já tradicional para a companhia, o de fragrâncias, e o outro totalmente 
novo, o de tintura para cabelo estão entre as principais estratégias da Avon Cosméticos para 
crescer no território brasileiro ao longo dos próximos anos. "O Brasil é o maior mercado da 
companhia, após os Estados Unidos, e é dos mercados que mais cresce", destacou a 
presidente mundial da companhia, Andrea Jung.  
 
A perfumaria foi justamente o primeiro segmento em que um produto da companhia fez 
sucesso no País. Há 50 anos, a fabricante norte-americana de cosméticos desembarcava no 
Brasil, iniciando a prática da venda direta no mercado brasileiro. Trouxe na mala batons, um 
de seus carros-chefes até hoje, e perfumes. A fragrância Rosa Silvestre é considerada o 
primeiro grande sucesso comercial da companhia em território nacional.  
 
Até hoje, perfumes como Crystal, que têm preço baixo, em torno de R$ 15, são um dos 
principais itens de venda num país que é o segundo maior mercado mundial para o segmento, 
apenas atrás dos Estados Unidos, posição conquistada em 2006, quando o faturamento atingiu 
US$ 1,09 bilhão, dos quais mais de 70% obtidos por meio da venda direta, segundo 
levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (Abihpec).  
 
Na avaliação do presidente da Avon no Brasil, Luiz Felipe Miranda, a entrada de grandes 
marcas no País e o mais fácil acesso a produtos de prestígio, seja devido à abertura comercial 
seja pela melhoria do poder aquisitivo da população, mudou o perfil de consumo. Prova disso é 
que enquanto o volume de vendas de fragrâncias cresceu 6% entre 2005 e 2006, dado mais 
recente disponível, a receita com a venda deste segmento cresceu 15,6%, "Hoje existem redes 
varejistas vendendo perfumes premium em até 10 vezes", justificou. 
 
Entre as estratégias para melhorar sua posição no mercado, estão o investimento em produtos 
de maior valor agregado, como a linha assinada pelo estilista francês Cristhian Lacroix, lançada 
no quarto trimestre de 2007 e é considerada pela companhia um sucesso de vendas. Para 
estimular a compra do produto, que custa cerca de R$ 80, bastante acima da média de preço 
de outros perfumes da marca, que ficam entre R$ 15 e R$ 65, a Avon oferece uma linha de 
crédito, permitindo que as revendedoras parcelem o pagamento do produto em até três vezes. 
"Assim, elas podem repassar esse crédito para as clientes."  
 
Além disso, diante do forte apelo de celebridades locais, Miranda não descarta a possibilidade 
de a empresa lançar um produto assinado por uma personalidade brasileira. Por hora, a Avon 
já lançou uma fragrância com foco no Brasil, Life. Com embalagens nas cores verde e amarela, 
o produto foi divulgado pelos atores Graziela Massafera e Reynaldo Gianecchini e segundo o 
presidente da companhia também tem apresentado bons resultados  
 
Além do fortalecimento do segmento de fragrâncias, Miranda disse que a empresa também 
deve se dedicar a melhorar sua posição no mercado de cuidados com o cabelo, em que o Brasil 
ocupa a segunda posição mundial, segundo o Euromonitor. No passado, a companhia chegou a 
lançar exclusivamente no Brasil uma linha de xampus para cabelos crespos, desenvolvidos 
pelo centro de excelência da empresa para a América Latina, instalado em São Paulo. O 
produto hoje também é comercializado na África do Sul.  
 
Atualmente a Avon estuda a entrada no mercado de tintura para cabelo. Não é um segmento 
tradicional para a Avon, mas a subsidiárias da Argentina e do México vendem uma linha 
desenvolvida pelo laboratório mundial da empresa em parceria com o centro de pesquisas no 
Brasil. A intenção da companhia é lançar alguns produtos a partir do ano que vem. Em 2006, 
dado mais recente disponível, as empresas instaladas no País faturaram US$ 610 milhões com 
tinturas para cabelo, 28% do total faturado com produtos para o cuidado com o cabelo, 
informou a Abihpec. 
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