
Revlon reforça marcas e produtos 
  
Atrás de participação de mercado e lucros, empresa lança novas linhas de alto padrão. 
A Revlon perdeu gordura, investiu na mudança de imagem e tenta rejuvenescer e 
melhorar seu desempenho. Depois da venda da marca Colorama para a Maybeline no 
segundo semestre de 2001, a Revlon ficou mais leve - a Colorama representava quase 
60% dos negócios da empresa no Brasil. Assim, ficou mais fácil restruturar a empresa 
e criar soluções para suas marcas.  
 
Sem perder de vista suas marcas mais populares, como a Acqua Marine, a Revlon 
criou, por exemplo, linhas diferenciadas para competir no segmento de alto padrão. O 
objetivo é aumentar a participação de mercado e as margens de lucro.  
 
Quando o aporte de US$ 150 milhões realizado pela holding MacAndrews & Forbes foi 
anunciado há dois meses, a expectativa da Revlon era obter um incremento de 30% 
nas vendas mundiais. A Revlon teve três anos de prejuízo seguidos. No último ano, o 
prejuízo acumulado ficou em torno de US$ 22 milhões. No Brasil, a projeção é de 
aumentar o faturamento em 40%.  
 
Atacar as faixas superiores de consumo, com preços competitivos, é um dos caminhos 
para atingir essa meta. A Revlon pretende realçar sua participação no mercado de 
cosméticos na categoria semi-prestige - o topo da pirâmide é ocupado por marcas 
como Lâncome, Helena Rubinstein e Biotherm - onde as concorrentes com vendas no 
varejo são Nivea, L’Oreal e Maybelline.  
 
A sofisticação é mais sensível no segmento de maquiagem. "A coleção Amber Ablaze 
só terá produtos importados", diz a gerente do grupo de maquiagem, Isolete Conde. 
"Batons e esmaltes são os produtos de alto consumo". A opção da Revlon foi importar 
os produtos e as embalagens e fazer apenas o envasamento no Brasil.  
 
Na coleção Amber Ablaze, o batom custará 18,50 e o esmalte, R$ 9. As sombras, R$ 
45. Para conquistar a faixa mais exigente, a Revlon percebeu que deve oferecer as 
novidades praticamente ao mesmo tempo que na Europa e nos EUA.  
 
Segundo a executiva, a recepção dos produtos de maquiagem importados, 
especialmente a coleção inspirada em Halle Berry no filme 007, vem superando as 
expectativas justamente por chegarem no momento certo. Para a próxima estação a 
empresa aposta no sucesso do LipGlide Color Gloss, também importado, que quando 
chegar ao varejo em abril deverá custar R$ 32,00. O preço poderá ser alterado por 
causa da variação cambial. O novo produto é um brilho labial colorido (15 cores) com 
textura especial acondicionado em uma espécie de caneta-aplicador. "A importação 
garante a oferta de tecnologia recente", diz Isolete.  
 
Nas linhas de Shampoo Flex e Acqua Marine, por outro lado, todas as fórmulas são 
desenvolvidas e os produtos fabricados no Brasil. Há, inclusive, lançamentos exclusivos 
do Brasil como o Flex Fabulous Balance.  
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