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Bozzano, que quase foi vendida pela Revlon, lança aparelho descartável para brigar com BIC e 
Gillette 
 
A voz grave do locutor, que disseminou a marca Bozzano nos anos 70, anunciaria hoje: a 
empresa está entrando no mercado de aparelhos de barbear. A tradicional Bozzano, fabricante de 
cremes e espumas de barbear, completa seu portfólio e passa a disputar um setor que movimenta 
R$ 900 milhões por ano e é controlado basicamente por duas marcas: a líder Gillette - sinônimo 
de categoria - e a francesa BIC. 
 
Controlada pela Revlon, a marca Bozzano existe há mais de 70 anos e só está presente no Brasil. 
Em 2001, quando a Revlon fez uma reestruturação global e colocou algumas marcas à venda, a 
Bozzano entrou no pacote ao lado de Colorama, que foi arrematada pela L'Óreal. A marca acabou 
não sendo vendida e -por ser a única voltada exclusivamente ao público masculino - ganhou a 
atenção da companhia americana de cosméticos. 
 
No ano passado, voltou à mídia depois de um jejum de 10 anos. Agora, a idéia é aproveitar a 
liderança da marca na categoria de cremes e espumas de barba (a empresa tem 50% de 
participação na categoria, segundo a ACNielsen) para crescer rapidamente no segmento de 
barbeadores. "Nosso objetivo é chegar ao segundo lugar no ranking em menos de três anos", diz 
Gustavo Hildenbrand, diretor comercial da Revlon. 
 
Com o foco na produção de cosméticos, a Bozzano não irá fabricar os aparelhos no Brasil. O 
produto será importado da American Safety Razor (ASR), que já fabrica marcas próprias de 
barbeadores para grandes varejistas, inclusive no Brasil, e é dona da marca Personna. "Como a 
tecnologia é muito importante, decidimos que a melhor opção seria comprarmos de um fabricante 
reconhecido", diz. 
 
A importação é prática comum no setor. A Gillette importa dos Estados Unidos a linha de maior 
valor agregado e tecnologia, Mach3. A BIC também traz da fábrica da empresa na Grécia seu 
produto de ponta - o descartável com três lâminas. As demais linhas, tanto da BIC quanto da 
Gillette, são produzidas no Brasil. As duas empresas têm fábricas em Manaus. 
 
O segmento de lâminas de barbear é dividido nas categorias descartáveis e sistemas (que 
permitem a troca do cartucho), onde a Gillette reina absoluta. A Bozzano vai entrar no primeiro, 
que representa 65% do mercado. De acordo com dados ACNielsen, nos aparelhos descartáveis, a 
Gillette tem 66% (com a marca Prestobarba), seguida pela BIC, com 25%. A fatia de outras 
marcas soma 10%. 
 
A Bozzano não abre o preço do novo produto. Diz apenas que ficará abaixo do principal 
concorrente, a Gillette. "No segmento de uma lâmina, onde o principal fator é preço, vamos 
concorrer com BIC e em duas lâminas, a concorrência será com o Prestobarba", diz Vanessa 
Gardano, gerente de marketing da Revlon. 
 
A empresa prepara uma campanha de marketing, que deve entrar no ar em um mês e meio. Fará 
merchandising em programas de futebol - a BIC está no programa Terceiro Tempo, do 
apresentador Milton Neves, na Record - e patrocinará uma equipe de automobilismo.  
 
Sem revelar o investimento em marketing, Hildebrand diz que os aparelhos de barbear serão o 
foco da companhia este ano e mais de 50% do faturamento será reinvestido na marca. 
 
A chegada da Bozzano na mídia coincidirá com a campanha do mais novo lançamento da Gillette: 
o Mach3 Turbo.  



Comprada pela Procter & Gamble por US$ 54 bilhões, a Gillette está no mercado desde 1895. "A 
entrada de novos concorrentes ajuda a deslanchar a categoria", diz Luis Fernando Quintero, 
gerente de negócios. 
 
A BIC também está forte nesse mercado. Depois de lançar em 2004 seu produto premium, a 
empresa agora terá uma nova versão do aparelho feminino. O negócio de lâminas representa 
27% do faturamento da empresa no Brasil, que no ano passado foi de R$ 225 milhões. Sua 
participação no mercado saltou de 12% em 1999 para 25%, em 2004. 
 
Depois de um período no vermelho, a Revlon começa a se recuperar. No Brasil, as vendas 
cresceram 20% em 2004 e a empresa já está no azul, segundo Hildebrand. Mundialmente, no 
quarto trimestre, a empresa teve lucro de US$ 46,2 milhões contra um prejuízo de US$ 12,6 
milhões no mesmo período de 2003. 
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