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A marca Bozzano vende produto barato, a maquiagem é cara e as vendas totais crescem 18% ao 
ano. 
 
De um lado, a virilidade masculina traduzida em uma linha tradicionalíssima, de produtos que não 
saem por mais de R$ 10, anunciados em programas de futebol. De outro, a vaidade feminina 
revelada por maquiagens de última geração, vendidas a mais de R$ 100 e apresentadas por 
badalados rostos de Hollywood, como Halle Berry e Julianne Moore. 
 
Esses dois universos completamente distintos - a marca masculina Bozzano e a linha Revlon - 
traduzem a realidade da subsidiária brasileira da Revlon. Único no mundo, o atípico modelo de 
negócios brasileiro tem garantido crescimento anual de 18%, em média, nos últimos três anos e 
alçou a operação da empresa da sétima para a quarta colocada no mundo e a primeira na América 
Latina, posição cativa do México até 2004. 
 
"Estamos investindo nas áreas feminina e masculina para chegar à terceira posição em 2008", diz 
Gustavo Hildenbrand, principal executivo da área comercial da Revlon no Brasil. 
 
Mundialmente, a empresa americana vem fazendo um árduo trabalho para sair do vermelho e 
concorrer, em pé de igualdade, com a francesa L'Oreal, a maior rival. No ano passado, o 
faturamento global foi de US$ 1,5 bilhão e prejuízo ficou em US$ 84 milhões (foi de US$ 143 
milhões em 2004). No Brasil, a companhia não revela números absolutos. 
 
Empresa essencialmente feminina, a Revlon não tem uma operação tão focada em homens em 
em nenhum outro país. Isso porque a tradicional Bozzano, marca com mais de 70 anos, foi uma 
aquisição da Revlon brasileira. Em 2001, quando fez uma reestruturação global, a empresa 
chegou a colocar a Bozzano na prateleira ao lado da Colorama - que acabou sendo arrematada 
mundialmente pela L'Oreal por US$ 56 milhões. 
 
A Bozzano não só ficou, como virou foco da companhia. Responde por 70% das vendas e, em 
março do ano passado, virou marca de lâminas de barbear - disputado mercado que tem como 
líder a Gillette (dona de uma fatia de 63,5% de participação), seguida pela Bic, com 22,1% em 
volume. Segundo a AC Nielsen, em um ano de vida, a marca Bozzano alcançou fatia de 3% do 
mercado de barbeadores descartáveis. Para reforçar a linha masculina, no final de 2005, a linha 
de gel foi repaginada. A embalagem do xampu Acquamarine mudou e a linha Juvena também será 
reformulada. 
 
Atualmente, a área feminina tornou-se o foco das atenções. A Revlon está trazendo para o Brasil 
a linha de maquiagem anti-idade, lançada há seis meses nos Estados Unidos. Em linha com a 
tendência mundial das empresas de cosméticos - de aliar extratos naturais à alta tecnologia - o 
novo portfólio é voltado à mulher madura. Os rostos escolhidos para estampar a campanha 
mundial foram as atrizes Susan Sarandon, de 59 anos, e Julianne Moore, de 45. 
 
A Revlon, sem um creme anti-sinais, chega atrasada a esse mercado. No Brasil, empresas como 
Natura, Avon, Nivea, L'Oreal e Johnson & Johnson (com a marca La Roc Posay) e Boticário já 
disputam a preferência das consumidoras preocupadas em rejuvenescer a pele. "Nosso produto 
dispensa o uso dos cremes", diz Hildenbrand. 
 
A área de maquiagens representa 10% do faturamento da Revlon no Brasil. Hildenbrand estima 
que a nova linha vá corresponder, até o final do ano, entre 40% e 50% do total vendido nessa 
área. "Já vínhamos migrando nossa linha de maquiagens para o segmento premium e essa nova 
linha só vem reforçar essa tendência." 
 



Enquanto a linha mais cara da maquiagem tradicional custa entre R$ 60 e R$ 80, a maquiagem 
anti-idade varia de R$ 90 a R$ 180. Os novos produtos serão vendidos apenas em perfumarias 
finas - serão cerca de 100 pontos-de-venda em todo o Brasil. São cerca de 300 para a linha 
regular de maquiagem. 
 
Paralelamente, a Revlon fechou uma parceria com oito clubes de futebol. Com foco em 
supermercados e atacadistas, a empresa venderá lâmina de barbear de diferentes times e uma 
versão para a Copa do Mundo. O kit inclui um brinde (pulseira ou chaveiro) e custa R$ 6. 
"Queremos dobrar o share em lâminas." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2006, Tendências & Consumo, p. B5. 
 
 


