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Com base nos resultados obtidos com o Prêmio Avon Color de Maquiagem e o Avon Women in 
Concert, a Avon está estuda alternativas para promover eventos que agreguem valor à marca no 
Brasil e contribuam para a divulgação dos produtos da empresa.  
 
Segndo um dos diretores da Avon no país, Carlos Parente, embora não tragam retorno direto, as 
ações apresentam desdobramentos e resultados a longo prazo que funcionam como referência e 
estimulam à companhia a investir em novos e maiores desafios. 
 
Parente não revela de quanto é o aporte da empresa nessas operações, mas garante que são 
números relevantes para a carteira de investimentos da companhia.  
 
Por esse motivo, justifica, a empresa promoveu inovações como a inclusão de duas novas 
categorias, além das oito existentes, na edição do Prêmio Avon Color de Maquiagem que ocorrerá 
em agosto deste ano, em local ainda não definido.  
 
Segundo Parente, o prêmio Destaque será destinado aos veículos de comunicação que ofereceram 
aos vencedores de edições anteriores oportunidades de mostrar seu trabalho. O troféu Novos 
Talentos premiará três maquiadores iniciantes com um estágio junto a especialistas renomados.  
 
"Essa é outra forma de transmitir o conceito da Avon e apresentar os produtos a esses 
profissionais que estão despontando. Os maquiadores funcionam como divulgadores da marca 
porque utilizam os produtos no dia-a-dia. O Avon Color de Maquiagem tomou tamanha dimensão 
e importância que acabou por tornar-se item de currículo desses profissionais", diz o executivo. 
 
Mostrar os bastidores de trabalhos como anúncios publicitários, vídeo clipes e novelas de 
destaque ao grande público foi uma estratégia encontrada pela Avon para se aproximar dos 
consumidores e dos divulgadores da marca. 
 
Parente afirma que, às vezes, o público tem acesso a campanhas publicitárias premiadas, mas 
não se toca de quem está por trás daquela produção, não reconhece e nem associa à maquiagem 
e ao maquiador a importância daquele trabalho.  
 
"A maquiagem potencializa a divulgação da marca. E o Prêmio Avon Color de Maquiagem 
consolida a história da Avon junto aos "divulgadores" e, conseqüentemente, ao consumidor final", 
esclarece. 
 
Recitais para mulheres  
 
Segundo Parente, a empresa vem obtendo êxito, desde 1999, com o Avon Women in Concert: são 
recitais que acontecem de três a cinco vezes ao ano e que contam com apresentações de 
orquestras sinfônicas e filarmônicas formadas só por mulheres, com direito a show de uma 
cantora local.  
 
"A política interna da empresa não me permite revelar números, mas posso adiantar que o Prêmio 
Avon Color de Maquiagem e o Avon Women in Concert são os dois eventos que mais recebem 
investimento da companhia", afirma. 
 
No segundo semestre a Avon promoverá ação pontual comemorativa ao aniversário de 120 anos 
do surgimento da marca no mundo. Atualmente a marca está presente em 140 países e dividida 
em categorias como Maquiagem, Cuidados da pele, Cuidados do cabelo, Cuidados pessoais, 
Fragrâncias, entre outras.  
 



Parente não revela a participação de mercado da companhia no Brasil, mas garante que a Avon é 
líder na linha de produtos anti-idade e em batons. "Considerando-se varejo, franquias e vendas 
diretas, de cada dois produtos anti-idade vendidos no Brasil, um é da Avon. E o mesmo acontece 
com os batons", ressaltou. 
 
Parente disse que a Avon tem no Brasil 1 milhão de revendedoras, além dos 4 mil funcionários 
distribuídos entre a unidade fabril de Interlagos (SP) e os centros de distribuição de Osasco (SP), 
Salvador (BA) e Maracanaú (CE). 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 jun. 2006, Empresas, p. B-6. 


