
milhões de consumidores brasilei-
ros - a esmagadora maioria do sexo
feminino - em produtos como lin-
gerie, bijuteria, calçados, acessórios,
utilidades domésticas, decoração,
cama, mesa e banho, CDs, DVDs e
livros. Isso mesmo: livros vêm sendo
vendidos aos milhares, anualmente,
pela unidade brasileira da Avon.

A venda é feita por meio do
catálogo Shopping Mais, lançado há
17 anos para permitir à empresa
comercializar produtos de terceiros,
enquanto que os cosméticos são co-
mercializados pelo tradicional Catá-
logo Avon. "E como se tivéssemos duas
unidades de negócios. Uma para
a linha fabricada por nós; e outra
para os não-cosméticos, fornecidos
por terceiros", explica Luiz Serrano,
gerente de Categoria do Shopping
Mais, que reúne aproximadamente

15 categorias de produtos, 95% dos
quais voltados para mulheres.

Segundo o gerente, nos últimos
anos o catálogo se tornou o mais im-
portante canal alternativo de venda
de livros no Brasil. E os números
exponenciais atestam a informação.
Por meio dele, a Avon Brasil comer-
cializou, em 2007, 11 milhões de
títulos de 33 editoras, um volume
21% maior que no ano anterior,
quando foram vendidos 9 milhões
de livros. O excepcional desempe-

á quase 50 anos sinônimo
de perfumes e cosméticos, a
Avon é hoje, também, uma
referência para cerca de 60



Avaliando a trajetória do produto
editorial dentro do Shopping Mais, o
desempenho é ainda mais impres-
sionante. Serrano conta que eles
ganharam destaque em função do
lamentável problema da reprodução
ilegal no mercado fonográfico. O
livro passou a integrar o catálogo por
volta de 2001, na categoria Entrete-
nimento, junto com CDs e DVDs.
"Éramos então os maiores vende-
dores de CDs do País; em volume,
ninguém vendia mais que a Avon",
conta o gerente. Na época, porém,

nas vendagens dos CDs e precisá-
vamos encontrar rapidamente um
caminho. Apostamos no livro."

O trabalho começou com as
poucas editoras que integravam o
catálogo e, ao mesmo tempo, o Sho-
pping Mais intensificou a busca por
novas marcas. "Hoje, praticamente
todas as grandes fazem parte do
Shopping Mais." Grandes e únicas.
Serrano avisa que não é possível
incluir mais nenhuma nova casa edi-
torial. E explica por quê: "O número
de fornecedores editoriais que nos
atendem atualmente está ajustado
para uma estrutura limitada. O catá-
logo é a 'vitrine' da nossa 'loja', que
não temos como ampliar."

E que vitrine! Sempre com mais
de 180 páginas, o Shopping Mais é
renovado a cada 19 dias. A cada nova
edição, representantes da Avon e

Com os primeiros resultados
positivos, aconteceju o que o gerente
classifica de quebra de paradigma
dentro da Avon. "A performance co-
mercial do produto vem mostrando
que não é verdade que o brasileiro
não gosta de ler. O que confirmamos

o problema da pirataria começou
a se agravar e os CDs rapidamente
se transformaram em um péssimo
negócio. "O impacto nas vendas foi
muito ruim", lembra o gerente.

Era preciso encontrar uma al-
ternativa e, por isso, a equipe do
Shopping Mais se voltou para o livro,
que até ali tinha uma participação
bastante tímida. "Não é tão simples
desenvolver um novo produto,
aprová-lo e colocá-lo rio catálogo. E,
para ser franco, não houve um pla-
nejamento estratégico. O livro era o
que tínhamos à mão de bate-pronto.
Por isso, a solução mais imediata
era aumentar a sua participação",
revela o gerente. E acrescenta: "A
crise provocara uma queda brutal

fornecedores se reúnem para fazer
a seleção dos produtos que serão ex-
postos, o que significa que a empresa
dá ao parceiro comercial a prerroga-
tiva da escolha do item a ser exposto,
dentro dos critérios do seu negócio.
"Claro que sentamos e discutimos,
para decidir em conjunto, porque
há toda uma filosofia de trabalho
da Avon que deve ser respeitada.
Mas a decisão do que deve entrar no
catálogo é do fornecedor", pondera
o gerente. No caso dos livros, ele diz
que só a editora tem condições de
avaliar o título com maiores chances
de bom desempenho. "Isso tem a
ver com os investimentos que ela
fez, com o segmento em que atua.
Enfim, uma série de informações

aqui é que o problema no País é de
acesso ao livro", analisa Serrano.

Para ele essa inacessibilidade
ocorre por dois motivos: limitação
de pontos-de-venda e alto custo dos
livros. "O déficit de livrarias no Bra-
sil é indiscutível e o preço de capa,
considerando nossa pirâmide so-
cioeconômica, impede que a maior
parte da população compre livros.
Estamos convencidos disso e por
um motivo: quem não tem acesso ao
livro, ainda que tenha desenvolvido
algum tipo de contato com a leitura
na escola, por exemplo, não tem
estímulo para comprá-lo."

Para o gerente, na medida em
que as pessoas têm a oportunidade
da compra, ela acontece. E a pre-

nho é reflexo de uma estrutura de
enorme capilaridade: 1,2 milhão de
revendedoras estão espalhadas pele
Brasil, a maior força de vendas az
Avon, que conta com 5 milhões de
representantes em todo o mundo.

que nós não temos e que pode re-
presentar o sucesso ou não de uma
obra", completa.

Finalmente, ao disponibilizar o
catálogo para suas revendedoras, a
Avon sempre realiza algum tipo de
trabalho para estimular as vendas.
"Dependendo do produto, damos
treinamento ou orientação, que são
duas ações diferentes e com pro-
fundidades distintas. Mas, nos dois
casos, o objetivo é prepará-las para
trabalhar com o catálogo."



missa se confirma nos volumes co-
mercializados pela Avon. "Com toda
certeza, atualmente somos líderes
em unidades vendidas. Isso porque
levamos o livro até o consumidor e
temos preços acessíveis, o que prova
que, quando tem condições, a popu-
lação compra", acentua.

Ele acrescenta que a política co-
mercial praticada pela empresa, e
que vale para todas as categorias de
produtos, permite chegar a preços
bastante competitivos. No caso dos
livros, explica Serrano, a empresa
privilegia edições de menor custo,
como as de bolso, que o mercado

de preço. Quando o livro tem um
valor muito alto para o nosso con-
sumidor, procuramos fazer uma
versão especial."

O gigantismo dos números
colocou o Shopping Mais em alta
também junto ao best-seller Pau-
lo Coelho. Segundo Serrano, o
autor dará ao catálogo da Avon a
prioridade no lançamento de sua
próxima obra. "Como somos atual-
mente o maior canal de vendas dos
seus livros no Brasil, teremos, por
dois, três meses, a exclusividade da
comercialização, antes do restante
do mercado", assegura.

editorial brasileiro já produz com
excelência. "As obras são fidedig-
nas do ponto de vista do conteúdo,
e significativamente mais baratas",
ressalta, informando que a Avon
compra os livros das editoras. "Não
somos apenas distribuidores. E
uma relação de compra e venda. '
Adquirimos os títulos, colocamos
nossa margem e os revendemos
para nossos consumidores", acen-
tua, observando que, em razão
dos volumes comercializados, seus
fornecedores precisam ter fôlego.
"Nossas demandas são sempre ele-
vadas. E, no fundo, esta é a grande
vantagem da parceria." Os títulos
tanto são do catálogo das editoras
quanto produzidos especialmente
para a Avon. "Depende da faixa

Em setembro, o Shopping Mais
fechou com a Larousse do Brasil
a última parceria da categoria,
que rendeu uma pesquisa sobre
hábito de consumo de livros entre
os clientes da Avon. Para Serrano,
o estudo - patrocinado pelas duas
empresas e realizado pelo Instituto
Datafolha - é importante porque
aponta fatores que influenciam a
decisão de compra dos consumi-
dores. Avaliando 2006, indicou três
grupos de consumidores de obras
não-didáticas: heavy; médium e light.
"O primeiro comprou, em média,
nove livros; o segundo, seis, e o
último, quatro. A pesquisa também
indicou que as pessoas de 55 anos

ou mais gastaram em torno de 134
reais com livros, o que demonstra
que, na medida em que as pessoas
vão ganhando mais tempo livre, vão
se dedicando mais às atividades de
entretenimento, entre elas a leitu-
ra", ressalta o gerente.

Fábio Godinho, diretor-geral da
editora - pertencente à Hachette
Livre e ao Grupo Escala — ressalta
que o mix de livros oferecido aos
consumidores Avon foi baseado
nessa pesquisa de hábitos de leitura,
realizada no início de 2007: prin-
cipalmente obras sobre bem-estar,
saúde, trabalho, culinária, literatura
infantil e auto-ajuda. "Tínhamos uma
enorme expectativa, pois a parceria
envolve duas empresas centenárias,
com atuação mundial. Além disso,
em termos de distribuição, estamos
falando de uma escala absolutamen-
te inédita para o mercado editorial
brasileiro e da garantia de se chegar
aos consumidores de menor renda,
os quais, segundo nossos estudos in-
ternos, têm uma demanda reprimida
muito forte por livros. Sabíamos que
o projeto significava levar nossos
títulos para esse público, que nem
sempre freqüenta livrarias. E estáva-
mos certos", garante Godinho.

Para ele, outro ganho importan-
te é o de imagem. "Pela primeira vez
uma editora foi capa do catálogo,
que traz na mesma edição uma histó-
ria da parceria, da própria Larousse
e dos seus produtos. Portanto, uma
ação que extrapola o aspecto co-
mercial; é um trabalho de fixação,
de construção de marca junto a um
novo e promissor grupo de poten-
ciais consumidores", avalia Godi-
nho. O diretor finaliza informando
que, dos 25 títulos disponíveis, um
foi especialmente desenvolvido para
o Shopping Mais: a Coleção Cozinha
Larousse, com receitas do chefe apre-
sentador de TV Eduardo Guedes.
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