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A perfumaria de prestígio já não atrai mais somente as consumidoras supervaidosas, sempre 
ávidas por uma nova fragrância. Empresas do setor de cosméticos, ainda que voltadas para um 
outro target, também querem conquistar uma fatia do mercado premium. É isso que está fazendo 
a gigante Avon, ao anunciar o lançamento mundial da coleção Today Tomorrow Always. São três 
diferentes fragrâncias, da qual a primeira, Today, já foi apresentada nos Estados Unidos e agora 
chega ao Brasil, acompanhada por uma campanha publicitária de R$ 8 milhões. O perfume é o 
mais caro já comercializado pela companhia - por aqui, terá preço de R$ 68 (50 ml).  
 
A campanha, global e, no País, adaptada pela DPZ, traz como garota-propaganda a atriz Salma 
Hayek, novo rosto da Avon para lançamentos de fragrâncias, desde meados de 2004. Além de 
peças para revista, a divulgação de Today estará ainda na televisão. "É um investimento imediato, 
para um ou dois meses. O que passar disso virá de outra verba", informa a vice-presidente de 
marketing da Avon no Brasil, Silvana Cassol.  
 
É claro que, em termos de preço, ainda não dá para comparar o produto com outros do segmento 
premium, a exemplo do que vende Dior, Guerlain ou Givenchy (marcas do grupo LVMH). Pode-se 
afirmar, porém, que é um esforço bastante concentrado da Avon em dar um "up grade" no 
segmento de perfumes, a exemplo do que já fez com a linha de pele Renew.  
 
Além da embalagem mais sofisticada (frasco desenvolvido pelo designer da Avon, Eric Lee, que 
inspirou-se nos cristais Lalique, do joalheiro francês Renè Lalique), a fragrância Today é assinada 
por um dos melhores e mais famosos perfumistas do mundo, Olivier Cresp, da casa suíça 
Firmenich. Hoje são quatro as maiores empresas criadoras de fragrâncias para o mercado de 
luxo: IFF, Givaudan, Quest e a própria Firmenich. Juntas, elas detêm 95% do mercado de criação 
de fragrâncias. O restante fica com as pequenas casas de perfumes. Olivier Cresp é responsável 
por Angel, de Thierry Mugler, sucesso mundial, já que é o segundo perfume premium mais 
vendido no planeta, só perdendo para o tradicionalíssimo Chanel n5.  
 
Novas consumidoras  
 
Com a chegada de Today, a Avon pretende também conquistar novas consumidoras, que até 
então não adquiriam produtos da marca, todos vendidos por meio do sistema de venda direta 
(porta a porta). "De 30% a 40% das compradoras de Today deverão estrear na marca", afirma 
Silvana. A tendência é que estes novos clientes venham de marcas nacionais concorrentes, 
segundo a vice-presidente de marketing.  
 
Silvana diz que ainda não existe uma data certa para a chegada das outras duas fragrâncias, 
Tomorrow e Always, o que poderá acontecer ainda no decorrer deste ano. "A chegada de Today 
fica próxima do Dia da Mães e do Dia dos Namorados", lembra. Nos Estados Unidos, sede da 
Avon, o Tomorrow está chegando ao mercado agora. "Sempre observamos as datas mais 
importantes para fazemos os lançamentos", explica a executiva. Vale lembrar que Olivier Cresp 
assina Today e as outras duas fragrâncias foram criadas por diferentes perfumistas.  
 
"Não é o meu primeiro trabalho para a Avon, já tive outros sucessos criados na empresa, mas que 
não foram lançados no Brasil", conta Cresp, lembrando que o desenvolvimento de Today demorou 
dois anos. "É uma fragrância com inspiração floral muito acentuada. Tive a idéia quando estava na 
minha casa, na Normandia, e o vento me trouxe o cheiro da flor das borboletas, a arbre à 
palillons, até então um ingrediente inédito na perfumaria internacional", comenta Oliver Cresp, 
que assina Today.  
 
"O mais importante é que estamos fazendo um lançamento numa categoria que até então não 
atuávamos. Até porque a Avon tem uma proposta conceitual para o mercado que é muito forte, 



oferecer produtos com preços compatíveis com a renda do consumidor", expõe Silvana Cassol. 
"Independentemente do valor agregado, o que sempre buscamos é a qualidade de nossos 
produtos." Silvana informa ainda que, por meio de pesquisas, a Avon descobriu que ter um 
produto mais sofisticado é um desejo da consumidora. "Ela busca, no Brasil, cada vez mais o valor 
agregado."  
 
A Avon, que também tem fábrica no Brasil, está presente hoje em mais de 140 países. Além dos 
Estados Unidos, a fragrância Today já está no México e agora chega em outros países da América 
Latina onde a marca está presente.  
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