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A Linha Aveia, carro-chefe da indústria de cosméticos Davene, - cujo principal produto é o 
Leite de Aveia, lançado em 1978 - volta à mídia depois de passar por um processo de 
modernização da marca, iniciado há um ano, com novas fórmulas, novos produtos e 
embalagens. A linha, com nove itens, foi relançada em outubro passado.  
 
O novo posicionamento da Linha Aveia busca valorizar e se apropriar do uso da aveia. "Quando 
se fala em leite de aveia, se pensa em Leite de Aveia Davene", diz a gerente de marketing da 
empresa, Silvia Toma. Para esse reposicionamento, a agência Fallon São Paulo criou uma 
campanha que começa a ser veiculada na próxima segunda-feira.  
 
É composta por um filme de 30 segundos, quatro anúncios de página dupla em revista, além 
de mídia externa, destacando que, curiosamente, as regiões onde se produz aveia no Brasil 
são as mesmas onde estão sendo descobertas as novas top modelos brasileiras.  
 
"Nosso trabalho é rejuvenescer a imagem dos produtos da Linha Aveia, e nesse caminho, 
constatamos que a tendência, hoje, é a de buscar modelos nas regiões agrícolas, e o sul do 
País, onde se cultiva aveia, tem produzido várias modelos. Daí a associação da aveia com a 
modelo e a beleza", diz o presidente e diretor de criação da Fallon, Eugênio Mohallem. Os 
anúncios mostram, em meio a plantações de aveia, jovens modelos nascidas no campo e 
terminam com a frase: "Leite de Aveia Davene. Onde tem aveia, tem beleza".  
 
A Davene, que tem 81 itens dentro de nove linhas de produtos, não divulga a verba investida 
nas mudanças da linha, nem na campanha de mídia. Segundo a gerente de marketing, Silvia 
Toma, a empresa está aplicando 50% de toda sua verba de marketing apenas para a Linha 
Aveia. "Queremos com essas mudanças aumentar nossa participação no mercado de 
cosméticos, que cresce 14% ao ano em valor e movimenta hoje no País R$ 18 bilhões por 
ano", informa a gerente.  
 
Além das mudanças na Linha de Aveia, a Davene relançou, em abril, a linha Corpo a Corpo - a 
segunda marca mais importante da empresa -, com mudanças na embalagem, nas fórmulas e 
perfumes e com dois novos produtos: a espuma esfoliante bifásica e o óleo de banho trifásico. 
Também no mês passado, a empresa lançou uma linha de sabonetes perfumados, a La Flores, 
com seis perfumes de árvores frutíferas, com 180 gramas cada um. Por enquanto, esses novos 
itens serão trabalhados apenas nos pontos-de-venda  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12, 13 e 14 maio 2006, Comunicação, p. C-6. 


