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Só limpeza e alimentos têm volumes em queda, mas preço muda escolha de produtos 
 
Recessão é quando o seu vizinho perde o emprego; depressão é quando você perde o seu”, 
rezava a teoria econômica caseira do ex-presidente americano Harry S. Truman. A atual crise na 
economia – recessão? depressão? – atinge diferentes setores de diferentes maneiras. Como diz o 
editorial desta edição da Update, se as vendas de eletrodomésticos despencaram, muitos setores 
exportadores vão bem, obrigado. A agricultura encontra-se em expansão vertiginosa, e a 
economia como um todo deve apresentar um crescimento baixo – mas positivo – este ano. 
Mesmo no setor de bens não duráveis há desempenhos distintos, que sinalizam interessantes 
diferenças sociais e regionais.  
 
Dados da ACNielsen relativos ao primeiro semestre mostram o setor de produtos domésticos não 
duráveis em queda em maio/junho, quando a redução do ritmo da economia finalmente começou 
a ser sentida mesmo em segmentos mais resistentes, que vinham apresentando crescimento por 
volta de 5% ao ano. Os números mais recentes mostram os consumidores fugindo dos preços 
mais altos e comprando marcas mais baratas.  
 
“Em muitos segmentos observa-se que o preço é um fator determinante para o aumento ou a 
queda nas vendas de determinadas marcas”, explica o diretor da ACNielsen Mario Lynch. Apesar 
da redução do ritmo da economia, as vendas de seis dos oito grandes segmentos analisados 
cresceram em volume em relação ao primeiro semestre de 2002. As exceções foram os setores de 
produtos de limpeza e alimentos, abalados por quedas no volume de vendas em cerca de 3/4 das 
categorias que os compõem, diz Lynch.  
 
No caso dos alimentos, a queda foi de 2,4% em relação ao primeiro semestre de 2002, mas ainda 
assim o faturamento do setor foi positivo, graças a reajustes acentuados nos preços ao 
consumidor, muitas vezes por causa de insumos pagos em dólar. Já os produtos de limpeza foram 
prejudicados não somente pelo menor volume de vendas mas também por reajustes abaixo da 
média. “Registramos uma redução no consumo de produtos para banheiro mas não no de sabão 
em pó, por exemplo, de modo que talvez tenhamos, em certos casos, a troca por produtos 
caseiros”, especula Lynch. De qualquer forma, em ambos os casos houve uma migração acima da 
média para marcas mais baratas.  
 
A beleza é linda  
 
Outros segmentos parecem mais fortes. Os produtos de beleza, saúde e higiene pessoal tiveram 
um aumento de 5% no volume de vendas, em parte graças a reajustes de preço abaixo da média, 
mas também pela convicção das mulheres de que cosméticos são uma necessidade, não um luxo. 
“O batom, por exemplo, é um fator importante para a auto-estima das mulheres”, afirma Eduardo 
Bruder, vice-presidente de marketing e planejamento estratégico da Avon. “De batom ela se sente 
mais forte para ir à luta.” Coincidência ou não, a Avon está para lançar um tipo barato desse 
produto.  
 
Essa percepção popular ajuda a proteger a indústria de cosméticos da crise econômica. No caso 
da Avon, o faturamento do primeiro semestre de 2003 se manteve em relação ao mesmo período 
de 2002, depois de descontada a inflação, mas o volume de vendas diminuiu um pouco, resultado 
de um mix de produtos que deu destaque ao lançamento recente de alguns produtos caros.  
 
E há, é claro, as revendedoras Avon. “As empresas de vendas diretas normalmente resistem 
melhor a crises econômicas, e, no setor, as de cosméticos são as mais fortes”, constata Bruder. 
Os tempos difíceis são ruins para todos, porque os consumidores têm menos dinheiro. Mas 
também podem favorecer as vendas diretas. “À medida que a renda familiar cai, a mulher procura 



formas de reforçá-la”, afirma Bruder. O aumento do exército de vendedoras Avon, que passou de 
550 mil para 800 mil desde 1999, confirma isso. “Hoje em dia metade das revendedoras Avon 
têm outro emprego, e nos dão acesso aos seus locais de trabalho.”  
 
Além disso, as vendas diretas representam um nicho de tranqüilidade em meio às complicadas 
leis trabalhistas brasileiras. As revendedoras são legalmente remuneradas – os impostos são 
pagos pela empresa – e têm o estímulo de ser efetivamente donas de seu próprio pequeno 
negócio (em alguns casos, não tão pequeno), sem todos aqueles inconvenientes que o registro 
formal de uma firma implica. O setor fatura US$ 1,9 bilhão no País, o sétimo maior mercado do 
mundo. “No Brasil predominam os produtos de higiene pessoal, que correspondem a 84% das 
vendas diretas, seguidos pelos produtos de limpeza e pelos suplementos nutritivos”, revela Paulo 
César Quaglia, presidente da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD).  
 
Cíclico ou estrutural?  
 
A cada três semanas a Avon vende para entre 20 milhões e 25 milhões de mulheres no Brasil. No 
total, cerca de 60 milhões de brasileiras compram seus produtos, o que proporciona a Bruder um 
termômetro único do consumo popular: “É difícil separar os efeitos do mercado e a nossa 
estratégia, mas meus números tendem a sugerir que o segmento mais pobre da população é o 
que mais sofre.” Apesar disso, ele não nota nenhuma tendência regional significativa: “Seria de 
esperar que o Nordeste fosse mais atingido (por causa da maior proporção de famílias pobres), 
mas nossos dados sugerem que a tendência é nacional”.  
 
Não é o caso da ACNielsen, que detectou variações regionais consideráveis nas vendas de bens 
não duráveis. Comparando-se 2003 até maio/junho com o mesmo período em 2002, o consumo 
nacional aumentou 3,4% em volume. Mas na Grande São Paulo houve uma redução de 0,1%, ao 
passo que, nos três estados do Sul, um aumento de 7,5%. Impacto da atividade industrial 
reduzida e da agricultura em franca expansão? Afinal de contas, a Fiesp constatou uma queda de 
3,6% nos salários pagos pela indústria em 2003, enquanto o IBGE projetou um crescimento de 
30% na colheita de grãos no estados sulinos, contra uma média nacional de 23%. Talvez sim, 
talvez não, diz Lynch – seus dados não indicam causas, só efeitos.  
 
Finalmente, a grande pergunta: o que ocorre é um efeito cíclico comum ou está havendo uma 
mudança estrutural no mercado? Os fabricantes de eletrodomésticos, por exemplo, reclamam que 
suas vendas recuaram aos níveis de antes de 1994, pré-Plano Real, o que leva a crer que talvez 
tenham perdido o grande ganho que o fim da inflação proporcionou em termos de expansão do 
mercado, supostamente definitiva.  
 
“Acredito que seja só cíclico”, diz Lynch. “Há dois anos que temos uma situação econômica 
complexa no Brasil, com desemprego crescente e queda do poder aquisitivo, e agora começou a 
‘pegar’. Creio que, com as devoluções do Imposto de Renda, o pagamento das perdas do Plano 
Collor, o 13o e o Natal, as coisas vão começar a melhorar. Mas é só um palpite.”  
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