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COSMÉTICOS E PERFU
O carro-chefe das vendas diretas no Brasil é também o maior mercado

O potencial de crescimento das
vendas diretas na país é considerado
explosivo pelos especialistas. O canal
de comercialização está transforman-
do o varejo brasileiro. Cada vez mais
pessoas adquirem artigos variados
pelo modelo das vendas diretas,
embora a área de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos continue
a imperar de forma quase absoluta
- com 88% do total do movimento do
setor, segundo dados da Associação
Brasileira de Empresas de Vendas Di-
retas (ABEVD). O volume de negócios
deu um salto nos últimos sete anos
- passou de R$ 4,7 bilhões em 1999
para R$ 14,5 bilhões em2006.Omovi-
mento de 2006 foi 18% superior ao do
ano anterior, ou 14,3% reais se descon-
tada a inflação do IPCA. Em qualquer
hipótese, um avanço muito acima do
obtido pelo varejo tradicional - 7,5%
até novembro, segundo pesquisa do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

Para dar uma idéia do poder de
penetração da venda direta, quem po-
deria há pouco tempo imaginar, por
exemplo, que um pacote de 4 litros de
um suco de frutas pudesse ser vendi-
do a mais de R$ 500,00 com sucesso
estrondoso? Pois é o caso da Tahitian
Noni, que se tornou de repente um fe-
nômeno de vendas, introduzindo no
país o suco da fruta noni, originária
da Polinésia Francesa, que concentra
150 nutrientes naturais e funciona
como suplemento alimentar.

Lançado há três anos no Brasil,
o suco de noni teve seu consumo
alastrado como um rastilho entre
os jovens que perseguem a boa
forma física. Em 2005, a venda do
produto chegou a 576 mil litros (a
R$ 160 cada), um crescimento de
40% em relação a 2004. Os adeptos e
entusiastas do suco indicam seu uso

a outras pessoas quando se pergunta
a eles sobre sua boa forma, gerando-
se assim um círculo de venda direta
multinível. É muito diferente da
"pirâmide", um esquema de recruta-
mento de pessoas que produz renda
somente com a "captura" de novos
membros e a cobrança de taxas, sem
que nenhum produto real seja movi-
mentado. O diretor-geral da Tahitian
Noni, Gilberto Guitti, anuncia que as
vendas devem ter aumentado outros
25% em 2006 e aposta em mais 25%
de expansão para 2007.

O crescimento do setor de vendas
diretas influi de maneira muito po-
sitiva sobre a saúde econômica do
país, uma vez que, além dos salários
pagos a funcionários das empresas e
da remuneração de representantes
de venda direta, a renda pessoal é
gerada conforme a propagação dos
gastos desses agentes pela economia.
Um alentado estudo realizado pela
Ernst &Young para a ABEVD e para
a World Federation of Direct Selling
Associations (WFDSA) estima que
as organizações de venda direta,
seus funcionários e representantes
pagaram R$ 1,4 bilhão em impostos
no ano de 2004. Além disso, a venda
direta aumenta o acesso a mercados
varejistas em áreas rurais, geralmente
mal atendidas pelas redes tradicio-
nais. O levantamento aponta que 10%
dos consumidores de venda direta
vivem em áreas rurais e 10% têm 61
anos ou mais. A venda direta propor-
ciona a esses consumidores acesso a
mercadorias adicionais, às quais eles
provavelmente não conseguiriam
encontrar de outra forma.

Segundo os técnicos da Ernst
&Young, a venda direta é um ne-
gócio peculiar e, muitas vezes, mal
compreendido. Enquanto o conceito
de rede de varejo não-física em si
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MÊS ESTÃO A FRENTE
consumidor da categoria entre os países emergentes

é bastante comum (por exemplo,
catálogos, anúncios em W ou rádio,
telemarketing, ou vendas pela inter-
net), a venda direta é única porque
oferece uma experiência de varejo
personalizada. Os consumidores são
beneficiados por demonstrações de
produtos, testes e serviços customi-
zados, muitas vezes não disponíveis
por meio de canais de varejo alter-
nativos. Dessa forma, a venda direta
oferece conveniência, qualidade e
confere valor ao dinheiro.

Carro-chefe das vendas diretas, o
segmento de higiene pessoal, perfu-
maria e cosméticos cresceu 10,6% ao
ano nos últimos dez anos, enquanto o
produto interno bruto (PIB) nacional
se expandiu a uma média composta
anual de 2,2% e o PIB industrial evo-
luiu a uma média de 1,9%, segundo
dados da Associação Brasileira da In-
dústria de Higiene Pessoal, Perfuma-
ria e Cosméticos (Abihpec). O Brasil é
o maior mercado consumidor desses
produtos entre os países emergentes.
João Carlos Basílio da Silva, presidente
da entidade, informa que havia l .457
indústrias do segmento em todo
o país em junho de 2006. "Dessas,
quinze são empresas de grande porte,
com faturamento líquido acima de
R$ 100 milhões, responsáveis por71%
da receita total do segmento."

Segundo Basílio, o faturamento do
segmento, que atingiu R$ 15,4 bilhões
em 2005, deve ter chegado a R$ 17,5
bilhões em 2006. "O crescimento
previsto é de 14% a 15%", diz. Isso é
suficiente para manter a série históri-
ca dos últimos dez anos. Os produtos
são comercializados também por
meio da venda tradicional (atacado
e varejo, e no varejo entra desde a
loja de supermercado até farmácias e
butiques) e das franquias. O canal que
mais cresce, porém, é o das vendas



MERCADO INTERNO

diretas; e o que se expande menos é
o da venda tradicional.

"Entre empregos diretos e oportu-
nidades de trabalho, nosso segmento
abriga cerca de 3,5 milhões de pes-
soas", diz o presidente da Abihpec,
revelando também que há destaques
notáveis, com algumas categorias de
produtos que crescem - numa outra
série histórica dos últimos 12 anos - a
percentuais bastante expressivos. E
o caso da maquiagem para os olhos,
com uma média anual de crescimen-
to (em volume) de 23,3%. Outros des-
taques: produtos de higiene bucal
(22%); tinturas para cabelo (16,9%);
protetor solar (16,6%); bronzeadores
(16,4%); cremes e loções para a pele
(15,2%); fio dental (15,1%); condi-
cionadores e outros voltados para
o tratamento do cabelo (14,8%); ar-
tigos para as unhas (10,3%); escovas
dentais (10,1%).

Esse bom desempenho fez o Brasil
passar de quarto para o terceiro maior
mercado consumidor de produtos
de higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos em todo o mundo em
2006, segundo a prestigiosa revista
britânica Euromoney. O país ultra-
passou a França e fica atrás apenas
dos Estados Unidos e do Japão. Basílio
explica que o sucesso começou a
partir de 1992. "De 1987 a meados de
1992, o segmento patinou", lembra

ele. As câmaras setoriais instituídas
em 1992 permitiram que o segmento
conseguisse uma redução da carga
tributária, o que levou ao aumento no
consumo dos produtos pelas classes
menos favorecidas. "Mas essa é apenas
uma das explicações."

A outra, segundo Basílio, é a pró-
pria inserção da mulher no mercado
de trabalho, que vem evoluindo de
maneira crescente. Ele comenta,

inclusive, que em números absolu-
tos há hoje mais mulheres do que
homens nas faculdades. Isso denota
que, em futuro próximo, as mulheres
deverão ocupar cada vez mais cargos
de maior responsabilidade que os
homens, pois estão adquirindo me-
lhor formação cultural. "É óbvio que,
com isso, elas vão procurar melhorar
ainda mais sua apresentação e seus
cuidados pessoais", diz.
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Beauty drives growth
The direct sales ieader in Brazil is aSso the champion
consumei" market among emerging nations

The growth potentiaí of direct selling in Brazil is considered tremendous
by trade specialists. Indeed, the sales channel is rapidly transforming the
Brazilian retail industry. More and more consumers are acquiring a wide
variety of articles through direct sales, with personal hygiene, perfumes and
cosmetics products reigning supreme - they account for no less than 88% of
the total movement in the sector, informs the Brazilian Association of Direct
Selling Companies (ABEVD). Business volume hás catapulted over the past
seven years, jumping from R$ 4.7 billion in 1999 to R$ 14.5 billion in 2006.

The turnover for 2006 was 18% higher than the result for the previous year
- actuatly, 14.3% when discounted for inflation. In either case, that is well
above the growth obtained by traditional retailing, whích had only expanded
75% by November, according to data from the Brazilian Geography and
Statistics Institute (IBGE).

The growth in direct selling also hás a very positive infiuence on the eco-
nomic health of the country, since, besides the wages paid to employees of
the companies and remuneration for the direct seliers, the levei of personal
income in the economy rises in accordance with the spending of these agents.
An encouraging study conducted by Ernst & Young for the ABEVD and the
World Federation of Direct Selling Associations(WFDSA) estimates that direct
selling organizations, their employees and representatives paid no íess than R$
1.4 billion in taxes in 2004.
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O presidente da Abihpec constata
que esse círculo virtuoso se reflete
também na população masculina.
"Assim como não se concebe hoje
sair de casa sem escovar os dentes, os
homens vão consolidando novos há-
bitos, usando, por exemplo, colônias e
perfumes, algo que se fortalecerá nas
próximas gerações", aposta. Por esse
e outros fatores, ele acha que o cres-
cimento do segmento está garantido,
pelo menos para os próximos cinco
anos. A menos que o governo venha
a aumentar a carga tributária ou criar
ainda mais problemas de natureza
burocrática. "Na verdade, o governo
deveria reduzir impostos", diz Basí-
lio. "Onde já se viu um produto tão
essencial para a higiene pessoal e para
evitar doenças infecto-contagiosas
como o sabonete ter embutido uma
carga tributária direta de 51%?"

Como explicar, por outro lado, que
uma empresa forte no segmento de
beleza, como a Natura (que só vende
por relacionamento e tem forte pre-
sença em países da América Latina),
esteja fazendo incursões num conti-
nente sem tradição no canal, como o
europeu? "Nossa entrada na Europa,
via Paris, tem lógica porque acredita-
mos que a proposta de valor de nossa
empresa não está desintegrada do
nosso produto e do nosso canal de
comercialização", rebate Alessandra

Carlucci, presidente da Natura. Ele
acha que mesmo em países sem a per-
formance dos latino-americanos em
venda direta será possível fazer bons

Carlucci, da negócios no futuro próximo.
Natura: proposta Além da Rússia, da Europa Orien-
integraçã ao tal, cujo crescimento em vendas
produto e ao canal diretas é maior até que o do Brasil
de vendas (ainda que o mercado brasileiro seja

maior por enquanto), Carlucci cita
especificamente os países asiáticos
como grandes oportunidades j)ara
negócios futuros. "A China e a índia
não têm sido muito citadas por aqui
como mercados promissores para
a venda por relacionamento, mas o
crescimento por lá mostra-se muito
relevante ultimamente", diz.

Sales in the personal hygiene, perfumes and cosmetics segment - the
undisputed direct-selling champion in Brazil - have increased an average
10.6% a year for the past ten years, while the country's Gross Domestic
Product (GDP) only rose at an annual average compounded rate of 2.2%, and
industrial GDP a mere 1.9%, says data divulged by the Brazilian Association
of Personal Hygiene, Perfumes and Cosmetics Industries (Abihpec). Brazil
is in fact the biggest consumer market for these products among emerging
countries. Abihpec president João Carlos Basílio da Silva notes that there
were 1,457 companies in the segment in June 2006. "Of these, 15 are large
corporations with net revenues in excess of R$ 100 million and who are
responsible for 71% of the segments total income."

According to Basílio, revenues, which reached R$ 15.4 billion in 2005,
should top R$ 175 billion in 2006. "We foresee a growth of between 14%
and 15%," he says. Besides direct selling, the products are also marketed

through traditional sales channefs (wholesale and retail, avaiiable anywhere
from supermarket stores to drugstores and boutiques) and franchises.

This solid performance helped Brazil in 2006 to rise from fourth to third
largest consumer market for personal hygiene, perfumes and cosmetics
products in the world, says the influential British magazine Euromoney. The
country hás surpassed France and is now behind only the United States and
Japan. Basílio explains that the success began in 1992. "From 1987 to mid
1992, the segment was stagnant," he recalls. But the sectoriaí committees
established in 1992 allowed the segment to get its tax burden reduced,
which subseguently led to an increase in the consumption of products by
the less favored classes. "That is only one of the explanations," he says. The
other is the greater insertion of women in the job market. In addition, the
Abihpec president notes that men arequickly adopting new habits in relation
to personal care. Great for sales!
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Text Box
Fonte: Valor Setorial: vendas diretas, p. 30-34, fev. 2007.




