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A Avon fez ontem o seu mais importante lançamento de 2006. A campanha é global e foi 
adaptada pela DPZ, mas as cifras destinadas à divulgação do Renew Alternative, o novo antiidade 
da marca impressionam: R$ 21 milhões. Além da veiculação de anúncios em mídia impressa 
(revistas femininas, de atualidades e de celebridades) e televisiva (no ar desde domingo, nas 
principais emissoras) a empresa programou ações como o patrocínio do "Jornal do SBT" e da 
novela "Prova de Amor", na Record.  
 
"É o maior investimento da Avon Brasil para a comunicação de lançamento de produto", diz o 
presidente da unidade local da empresa, Luis Felipe Miranda. O executivo ostentou números que 
demonstram ser merecido o investimento: o ano de 2005 fechou com faturamento bruto de R$ 4 
bilhões, o que fez com que a País ultrapassasse o México e se convertesse na segunda maior 
operação da Avon. "A previsão para este ano é crescer mais 15%."  
 
O "exército" de revendedoras - 1 milhão de autônomas - também merece atenção especial, com 
programa exclusivo, no SBT. O valor contempla, ainda, todo o material de suporte à rotina delas e 
programas de capacitação. Mais de 10 milhões de amostras serão distribuídas e revendedoras e 
gerentes poderão ser premiadas com carros e viagens ao exterior.  
 
A linha Renew chegou ao Brasil há 13 anos e foi importante trunfo para a Avon aumentar a 
participação nas classes B e A. A consumidora brasileira foi o que mais vendeu Clinical, uma das 
derivações da linha. Segundo a vice-presidente de marketing da Avon Brasil, Silvana Cassol, 
foram mais de 4 milhões de unidades vendidas.  
 
O novo Alternative é fusão de preceitos cosmetológicos do Oriente e do Ocidente - leia-se: 
parceria do desenvolvimento dos Laboratórios de Cuidados da Pele da Avon, em Suffern (EUA) 
com institutos de pesquisa da China e da Tailândia, que desenvolveram técnicas para extração de 
plantas usadas há mais de 3 mil anos. Chancelam a criação do produto os resultados da pesquisa 
de 2005 com 22 mil mulheres de 23 países: 78% gostariam de produtos antiidade com 
ingredientes naturais e 76% dão importância a plantas e ervas nos tratamentos faciais.  
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