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A norte-americana Avon também constata um interesse cada vez maior da brasileira em não sair 
de cada apenas com um batom. Por isso, preparou o lançamento de uma coleção outono-inverno 
recheada de rímel, sombras, blush e até perfume, que vai ser apresentada com uma campanha de 
R$ 4 milhões, assinada pela agência DPZ. As peças publicitárias - outdoor e mídia impressa - têm 
como garota-propaganda a modelo Salma Hayek.  
 
"No inverno crescem as vendas de maquiagem. Isso fica em torno de 15% a 20%", diz a vice-
presidente de marketing da Avon, Silvana Cassol. Para marcar esta coleção, a Avon resolveu dar 
um toque retrô, o que é apontado como tendência em todo o mundo. "É um retrô todo 
retrabalhado, uma nova moda, mais feminina, nas cores e nos cheiros. Algo mais romântico", diz 
a VP de marketing da Avon.  
 
"Fizemos diversas pesquisas antes do lançamento. Elas mostram que quando a consumidora 
pensa numa nova coleção, lembra de cores, roupas e perfumes. Nos inspiramos nesta tendência 
não apenas na nova fragrância e na maquiagem, como em esmaltes", informa.  
 
Sobre o aumento de vendas de maquiagens no inverno, Silvana diz que tem a ver com o 
bronzeado. "No inverno, com a pele mais branca, as mulheres tendem a protegê-la. Assim, cresce 
o consumo de base e de pó compacto, por exemplo", informa a executiva, completando que a 
empresa não divulga seus números de faturamento, mas que a maquiagem só cresce na 
participação dos resultados da Avon do Brasil.  
 
A campanha para apresentação da coleção outono-inverno estréia em março e, desta vez, não 
usará uma personalidade nacional, ao contrário do que ocorreu na coleção primavera-verão, 
quando a atriz Debora Secco foi a estrela. O contrato com Salma Hayek é mundial, para diversos 
produtos.  
 
A coleção "Brisas de Outono" traz batom, um quarteto de sombras, um blush, um delineador para 
olhos e um esmalte. Fato que mostra a preocupação cada vez maior da indústria nacional em 
diminuir a distância de qualidade e sofisticação com os importados é a contratação do perfumista 
francês Pierre Negrin, pela Avon, da casa de fragrâncias Givaudan, que assina este lançamento. 
Negrin é responsável pela criação de grandes sucessos internacionais como Truth for Men, de 
Calvin Klein, e Blue, de Ralph Lauren.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 16 fev. 2006, Comunicação.  


