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A L'Oréal está comemorando a conquista da liderança no mercado de batons com a marca 
Colorama Maybelline NY. Os números da consultoria ACNielsen, que começou a auditar o 
segmento no ano passado, são preliminares e não incluem o maior canal de distribuição do 
produto, o porta-a-porta - no qual a Avon bate todos os recordes de vendas. Jean Noël Divet, 
superintendente da L'Oréal, não divulga os volumes de batons da empresa, mas revela que a 
produção este ano será três vezes maior que a do ano passado. "Já podemos dizer que temos a 
primeira posição no segmento de batons", afirma ele. Duas marcas nacionais eram consideradas 
líderes em volumes pelo varejo: Elke e MaxLove.  
 
Maior empresa de cosméticos do mundo, a multinacional francesa apresentou ontem à noite, em 
uma grande festa em São Paulo, três novas garotas-propagandas para a marca Colorama 
Maybelline NY: a modelo Yasmin Brunet, filha de Luiza Brunet, a cantora Wanessa Camargo e a 
atriz Ildi Silva, que se juntaram à atriz Camila Pitanga, contratada no ano passado. As contratação 
das beldades faz parte de um pacote de investimentos que inclui mídias como TV, rádio, revistas e 
out doors. Segundo Divet, os investimentos em marketing este ano serão mais que o dobro de 
2002.  
 
A julgar pelos próximos lançamentos, a empresa pretende levar o sucesso obtido com batons para 
os esmaltes Colorama, que perderam a liderança histórica de mercado para a marca Risqué, da 
brasileira Niasi, pouco depois da L'Oréal adquirir da americana Revlon a marca brasileira, em 
2001. Até o fim deste ano, os esmaltes ganharão uma linha semelhante à de batons, com a 
mesma denominação Water Shine e Water Shine Diamond, com brilho extra, tecnologia da marca 
americana Maybelline e preço mais elevado (R$ 3, enquanto a linha Colorama custa R$ 2 no 
varejo). "Já estamos perto de Risqué", diz Divet, sem fixar metas para a reconquista da liderança.  
 
A esperada extensão da marca para outros itens de maquiagem, como máscaras para cílios, 
continua sem data prevista. "Estamos montando a base para ter no futuro uma linha de 
maquiagem completa", diz Divet. Ele refere-se aos esforços de distribuição, que tem a árdua 
tarefa de concorrer com o porta-a-porta, e o apoio publicitário. É aí que entram os novos rostos 
escolhidos para a marca Colorama Maybelline, com mulheres jovens, famosas e com tons de pele 
diferentes. "A marca é jovem, dinâmica e multicultural, como as modelos que escolhemos, que 
representam os diferentes tipos de mulheres brasileiras", diz Divet.  
O novo "time" de modelos já posou para uma sessão com o fotógrafo dinamarquês Kenneth 
Willardt. Até o fim do ano, a Colorama Maybelline pretende lançar também um batom líquido e 
um gloss frutado.  
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