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Está lançado o desafio. Descobrir extratos e plantas que unidos às mais avançadas tecnologias 
resultem em cosméticos poderosos e mais eficazes. A última geração desse tipo de produto está 
voltando às origens e resgatando o poder dos ingredientes naturais. Pelo menos três gigantes da 
beleza no Brasil, Avon, Natura e O Boticário, dedicam-se a aproveitar o potencial da 
biodiversidade em xampus, sabonetes, loções e - a última novidade - em cremes antiidade. 
 
A maior aposta da Avon em toda a sua história é justamente um produto com apelo natural. Só 
no Brasil, a multinacional americana está investindo R$ 21 milhões no lançamento do Renew 
Alternative, produto que reúne plantas originárias do Oriente e uma tecnologia que bloqueia o 
envelhecimento da pele e levou cinco anos para ser desenvolvido. 
 
"A Avon associou-se a Institutos de Pesquisa na China e na Tailândia que desenvolveram uma 
técnica que potencializa o poder de atuação de ativos de plantas orientais", explica Robert 
Kalafsky, cientista e diretor executivo dos laboratórios da Avon mundial. Uma dessas plantas é a 
erva chinesa "ligusticum chuanxiong", já bastante usada na medicina asiática. 
 
Uma pesquisa mundial realizada pela multinacional americana com 23 mil mulheres em 22 países 
mostra que 78% delas desejam que os produtos antiidade sejam formulados com ingredientes 
naturais. No Brasil, esse índice é muito maior: 96% das mulheres pesquisadas preferem esse tipo 
de produto. 
 
O novo creme da Avon concorre diretamente com Chronos Spilol da Natura, fabricado com ativo 
extraído do jambu (planta nativa da Amazônia). Este foi o primeiro antiidade a vender o benefício 
das ervas no combate ao envelhecimento da pele. 
 
Além do novo Renew, a Avon já tinha dado um primeiro passo em direção aos produtos naturais. 
A linha Avon Naturals, que traz produtos desenvolvidos com plantas e frutas, foi lançada em 
dezembro. A produção é local mas a linha foi desenvolvida nos Estados Unidos. Segundo a 
empresa, cerca de 300 cientistas estiveram envolvidos na pesquisa, que durou dois anos. 
 
O lançamento da linha no Brasil envolve investimento de R$ 100 milhões, que inclui gastos com a 
sua divulgação. Por enquanto, a linha Naturals tem nove produtos, mas novos itens entrarão no 
mercado ainda no primeiro quadrimestre deste ano. 
 
Natura amplia a linha Ekos, Avon aposta na Naturals e no Renew e O Boticário apresenta hoje 30 
itens do Nativa Spa. 
 
"Os produtos foram feitos pensando em despertar sensações de prazer, pelo toque e pelo cheiro", 
diz Rodolfo Melo, gerente de categoria fragrância e cuidados pessoais da Avon. A linha não traz 
benefícios anti-envelhecimento, é mais focada na limpeza e hidratação da pele, além de atuar no 
segmento de fragrâncias. Os produtos estão divididos em três linhas: Pêssego e Ginseng, com 
loção, sabonete e colônia para o corpo; Soja e Capim-Cidreira, com creme, gel e máscara para o 
rosto com pele mista; e Leite e Mel, com cremes e máscara para o rosto com pele normais a 
secas. 
 
Segundo Melo, a associação da linha com outras marcas, como a Natura, não ameaça. "A 
tecnologia é o nosso diferencial", diz o executivo, referindo-se ao ativo Biossed Complex, 
combinação de extratos de sementes de uva, girassol e "neem", planta medicinal encontrada na 
Índia e usada para cuidar da beleza da pele, que faz parte da fórmula de todos os itens da linha 
Naturals. 
 



Outra empresa que resolveu investir nessa seara foi O Boticário. A empresa está lançando hoje 
um linha de tratamento para o corpo e o rosto batizada de Nativa Spa. A linha consumiu dois anos 
de pesquisa e investimento de R$ 5 milhões. 
 
"Esta é uma linha que mexe com o lado sensorial da consumidora, como se ela levasse um spa 
para dentro de casa", diz Helena Garcia, gerente de marketing de produtos para o corpo e o rosto 
do Boticário. Segundo a executiva, são produtos com ativos naturais que trazem a sensação de 
bem-estar e que têm a função de purificar, ativar e restaurar a pele. 
 
A Nativa Spa chega às lojas em abril, com 30 produtos feitos com ativos de plantas nativas do 
Brasil e dos cinco continentes, como castanha do Pará, pitanga, figo, jojoba e aloe vera. São 
cremes, xampús, sabonetes e hidratantes, além de produtos para perfumar o ambiente. "A linha 
de sabonetes é 100% natural, feita com óleo de palma e corantes naturais à base de urucum, 
clorofila e páprica." 
 
A Nativa Spa está de acordo com o novo layout das lojas do Boticário (2.400, no Brasil) e vai 
substituir outros produtos de tratamento, como a linha "olística" Bom Dia, Boa Noite. Na sua linha 
anti-rugas, O Boticário também usa ingredientes naturais, como o chá verde. 
 
No início da semana, a Natura colocou no mercado novos produtos da linha Ekos. São cremes 
para o rosto que completam a família, criada em 2000 pela empresa. A empresa foi uma das 
primeiras a investir no apelo natural de seus produtos e a apostar na biodiversidade brasileira. A 
Ekos é composta por hidratantes, sabonetes, óleos, xampús, perfumes e cremes com estratos 
vegetais e óleos essenciais de andiroba, buriti, capim limão, guaraná e priprioca, entre outros. 

 
 
Leia Mais 
 
Gasto em marketing cresce 65% na Avon 
De São Paulo 
 
O Brasil se destaca na operação mundial da Avon. Enquanto a multinacional americana cresceu 
5% globalmente, no país, a empresa registrou aumento de 16,5% no faturamento bruto, que 
atingiu R$ 4 bilhões. Com esse desempenho, a subsidiária brasileira conquistou a posição de 
segunda mais importante do grupo. 
 
O peruano Luis Felipe Miranda, presidente da Avon que assumiu em abril do ano passado, diz que 
a meta para este ano é ter um crescimento de 15%. "Queremos aproveitar as sinergias com o 
resto da América Latina para conseguir o máximo de redução de custo", diz. 
 
"Somos conhecidos por ser uma empresa que alcança vários públicos por termos preço", 
completa. O novo Renew da Avon custará R$ 49,90 durante três meses, mesmo preço do creme 
anti-rugas lançado há dois anos. 
 
Para este ano, a empresa irá engordar substancialmente seus investimentos no país. O 
investimento em infra-estrutura, ampliação da capacidade produtiva e redução de custos deve 
totalizar R$ 76 milhões, 65% acima do ano passado. O investimento em marketing deve totalizar 
R$ 60 milhões, o que representa um aumento de 62% em relação ao total investido em 2005. 
 
Com forte penetração nas classes C e D, a Avon, aos poucos, está aumentando também sua 
participação nos lares das classes A e B, principalmente através da linha Renew. Mas a empresa 
também atinge as classes mais baixas com a divisão do pagamento em duas vezes. As vendas 
financiadas de Renew já representam 45% do total. 
 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 mar. 2006, Tendências & Consumo, p. B5.  
 
 


