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Os novos cosméticos da Revlon precisam fazer mais do que simplesmente embelezar o rosto.  
 
Desde o começo da semana, anúncios na TV americana com Halle Berry, uma garota-propaganda 
de longa data da empresa, apresentam uma nova linha de maquiagem da Revlon que contém 
minerais e promete melhorar a pele. E novos anúncios de revista trazem Jessica Alba promovendo 
uma nova base em frasco que permite às consumidoras definir sua própria tonalidade de pele.  
 
Os lançamentos são as primeiras iniciativas de peso desde o fracasso 18 meses atrás da marca 
Vital Radiance, para mulheres mais velhas, um revés que levou ao afastamento do diretor-
presidente, mais de US$ 100 milhões em perdas, a dispensa de cerca de 10% da força de 
trabalho e o lançamento de uma nova estratégia para a empresa.  
 
A Revlon conta com uma enxurrada de novos produtos e anúncios glamourosos para dar partida 
ao renascimento de sua marca de 76 anos, que ficou abandonada enquanto a antiga diretoria, 
liderada por Jack Stahl, tentava tocar muitas iniciativas ao mesmo tempo, entre elas a criação da 
Vital Radiance. Quando a linha fracassou, Stahl foi afastado por Ronald Perelman, o presidente do 
conselho que, por meio de sua empresa MacAndrews & Forbes Holdings Inc., tem 57% da Revlon. 
O substituto de Stahl, David Kennedy, é o sexto diretor-presidente desde que Perelman comprou 
a Revlon em 1985. 
 
Focar na marca principal, Revlon, "devia ter sido sempre a peça central de nossa estratégia", diz 
Kennedy, que trabalhou como diretor financeiro antes de substituir Stahl em setembro de 2006. 
"Não podemos nunca perder de vista a marca Revlon."  
 
A linha Vital Radiance falhou em grande parte por causa de erros de marketing. Por exemplo, ela 
não incorporou o nome Revlon, contratou modelos desconhecidas e custava mais do que as 
consumidoras estavam dispostas a gastar. Em contraste, as linhas de maquiagem 
antienvelhecimento Cover Girl, da Procter & Gamble, e a da L'Oréal empregaram, 
respectivamente, Christie Brinkley e Diane Keaton.  
 
Desta vez, a empresa está adotando uma atitude mais conservadora, enfatizando bastante a 
marca Revlon e contando com o carisma de Halle Berry. 
 
A aposta da Revlon é que esses produtos vão ajudar a ampliar sua participação de mercado, que 
vem caindo ante as da L'Oréal e da P&G. Em 2007, a Revlon tinha cerca de 11% das vendas de 
cosméticos de cor em varejistas americanas do mercado de massa, ante 12% nos cinco anos 
anteriores, de acordo com a Euromonitor International Inc. 
 
Kennedy argumenta que a inovação é normalmente o fator decisivo na indústria da beleza. 
"Quando você vê alguém ganhar participação de mercado, não é por causa do investimento, é por 
causa de um novo produto", afirma. Perelman diz que a Revlon tem de ser mais ágil que suas 
rivais maiores. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 mar. 2008, Empresas, p. B12. 


