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Inspirada pelas celebridades de Hollywood a Avon lançou duas fragrâncias: Reese Witherspoon 
In Bloom e Unscripted Patrick Dempsey. O lançamento dá continuidade à estratégia de 
democratização do luxo, que vem sendo adotada pela companhia. Atualmente a Avon está em 
quarto lugar no mercado de fragrâncias mundial, atrás de L' Oréal, Coty e P&G. 
 
Ambos atores participaram do processo de criação das fragrâncias e emprestaram seus nomes 
para perfumes pela primeira vez. 
 
A linha inspirada em Reese Witherspoon, que é embaixadora mundial da Avon, tem quatro 
produtos: eau de parfum, parfum, sabonete em gel e estojo com eau de parfum e gel para 
banho. 
 
Esta é a primeira vez que a Avon lança um parfum, uma versão bem mais concentrada. O 
produto será vendido em edição limitada. "Estamos falando do topo da perfumaria. Um 
produto feito com matérias-primas raras", explicou Helena Gracia, gerente de perfumaria da 
Avon Brasil. O parfum vem com tampa de vidro com aplicador, pingente com as iniciais RW e 
embalagem especial. 
 
A fragrância é um floral buquê moderno, com toques de magnólia. "Reese contou que, quando 
era pequena, havia uma árvore de magnólias em seu quintal, e seu pai sempre presenteava 
sua mãe com um buquê dessas flores", disse Helena. 
 
A campanha, adaptada para o Brasil pela 141 Soho Square, é composta por filme, que estreia 
no próximo dia 25, merchandising na novela "Caras & Bocas", da Rede Globo, anúncios de 
página dupla e simples para revistas, hotsite e banners. 
 
Na campanha, a atriz usa um vestido de seda Max Chaoul e sapatos Christian Louboutin, 
dando um toque romântico à peça, que tem como cenário um jardim florido. 
 
O lançamento masculino, que leva o nome do ator Patrick Dempsey, da série Grey's Anatomy, 
estará à disposição em três produtos: eau de toilette, creme pós-barba e estojo com os dois 
produtos. 
 
Dempsey contou que se envolveu totalmente no projeto e que aprendeu sobre o mundo dos 
perfumes. "Não queria apenas" dar meu nome, queria investir meu esforço. Eu realmente 
trabalhei com o pessoal da Avon para essa fragrância", disse o ator durante videoconferência 
no lançamento do perfume semana passada, em São Paulo. A fragrância é amadeirada. 
 
A campanha terá anúncios de revista em páginas duplas e simples, hotsite e banners. As fotos 
foram feitas na Califórnia e transmitem o conceito de liberdade do produto. A assinatura é 
"Siga sua paixão". "Corridas de carro e dirigir são minhas paixões", falou Dempsey, que fez as 
fotos em uma fazenda ao norte da Califórnia. 
 
O ator ainda deve ter outras duas fragrâncias com seu nome na marca. "Estou muito ansioso 
para ir ao Brasil, País que eu ainda não conheço. Talvez eu vá em alguns meses para o 
lançamento da segunda colônia", adiantou. 
 
Os novos perfumes entram nos catálogos da marca no Brasil em novembro e são as apostas 
para o Natal. Não é a primeira vez que a Avon usa nome de famosos em seus produtos. "A 
primeira onda foi com os designers de Christian Lacroix Ungaro. Agora estamos entrando no 
mundo das celebridades de Hollywood", explicou Ricardo Patrocínio, diretor de marketing de 
cosméticos da Avon Brasil. 
 
Os dois lançamentos são mundiais e já estão à disposição do público nos Estados Unidos. 
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