
Inovação e luxo: Avon lança batom com ouro 24k  

 

 

Ultra Color Rich Batom Ouro é o único produzido no Brasil com ouro 24K na fórmula. 

O lançamento chega ao mercado brasileiro em abril, como parte da estratégia da Avon de 
democratização do luxo, em todas as categorias de cosméticos. 

O ouro, mais nobre dos metais, fascina a humanidade desde sua descoberta. Sinônimo de luxo 
e riqueza influenciou a indústria cosmética no decorrer da história e foi representado em 
produtos que, na cor dourada, comunicavam sofisticação e elegância.  

Para proporcionar às mulheres uma experiência ainda mais tangível com esse elemento, os 
cientistas da Avon adicionaram ouro ao item de maquiagem mais presente no nécessaire das 
mulheres no mundo todo e, como resultado, a empresa apresenta Ultra Color Rich Batom 
Ouro.  

O que buscamos com o lançamento de Ultra Color Rich Batom Ouro é fazer com que as 
mulheres tenham acesso a um produto exclusivo, de altíssima qualidade, com um componente 
aspiracional e desejado como o ouro 24K na fórmula”, destaca Juliana Barros, gerente da 
categoria de Maquiagem da Avon. “Como empresa que mais vende batons no Brasil, temos a 
responsabilidade de trazer inovação e colocar nas mãos das brasileiras produtos em linha com 
as mais recentes tendências mundiais da moda”, completa a executiva.  

Benefícios - Ultra Color Rich Batom Ouro tem cobertura cremosa brilhante e define o contorno 
dos lábios, deixando-os instantaneamente mais luminosos e cintilantes. Sua fórmula hidrata 
por 24 horas, proporcionando uma sensação de suavidade e maciez.  

Embalagem - A embalagem de Ultra Color Rich Batom Ouro, apresentada na cor dourada, traz 
o desenho de um anel com a logomarca Avon gravada externamente – a mesma que está 
impressa na bala do batom. “A embalagem é um item bastante avaliado pelas mulheres no 
momento da compra dos produtos de maquiagem. Por isso, Ultra Color Rich Batom Ouro, além 
da tecnologia agregada e dos benefícios entregues, tem uma embalagem que comunica 
sofisticação em cada detalhe”, afirma Juliana.  

 

 



Paleta de cores - O lançamento traz uma paleta completa de cores vibrantes selecionadas pelo 
beauty artist oficial da Avon, Kaká Moraes. São 10 tonalidades: pink ouro, rosa ouro, vinho 
ouro, ametista ouro, vermelho ouro, pêssego ouro, néctar ouro, puro ouro, ouro nude, 
chocolate ouro.  

Campanha - Ultra Color Rich Batom Ouro tem o aval da embaixadora global da Avon, Reese 
Witherspoon, que aparecerá nos folhetos da empresa e nas campanhas publicitárias. O filme 
será veiculado nas principais emissoras de TV aberta e tem previsão de estréia no mês de 
abril. Inspirado na história do rei Midas, foi gravado em um ambiente luxuoso e mostra que 
por onde Reese passa ou o que ela toca vira ouro. Haverá também anúncios de página dupla 
nas principais revistas femininas e semanais do país, além de merchandising na nova novela 
das 7, da TV Globo.  

Disponibilidade - Avon Ultra Color Rich Batom Ouro será comercializado a R$ 21,00, 3,6g, e 
pode ser adquirido, a partir de abril, por meio das mais de um milhão de revendedoras 
autônomas Avon, pelo telefone 0800-708-2866, na loja virtual do site avon.com.br ou pelo 
folheto virtual da Avon: www.folhetoavon.com.br 
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