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O BOM CATALOGO
AINDA É IMBATÍVEL
Em novas versões, o clássico material continua como o principal na
promoção de vendas e deixa às novas mídias o mero papel de apoio

O avanço da tecnologia da infor-
mação não conseguiu ainda desban-
car o catálogo impresso da posição
de principal instrumento de apoio
à venda direta. A Avon, sozinha,
imprime anualmente 120 milhões
de exemplares para vender mais de 3
mil itens. A Natura, por sua vez, pro-
duz cerca de 40 milhões de catálogos
- no formato revista. Acrescente-se
ao total de ambas, que dominam o
setor no Brasil, mais 10% a 20% por
conta das outras empresas, cujos vo-
lumes são bem menores, e chega-se
a um número quase 40% superior à
tiragem somada das maiores revistas
semanais de informação do país.

As peças enviadas aos revende-
dores são produzidas a cada ciclo
de venda, que pode variar entre 19 e
21 dias. Não há números disponíveis
para avaliar o investimento feito
pelas empresas na produção dos
catálogos. As empresas não revelam

dados, e as estatísticas da Associa-
ção Brasileira da Indústria Gráfica
(Abigraf) dimensionam apenas o
segmento de material promocional
como um todo, cujo faturamento
anual é de R$ 1,7 bilhão, o que re-
presenta 11% do total de receitas do
setor gráfico.

As empresas de venda direta
também são grandes consumidoras
de embalagens, brindes e materiais
promocionais, como broches, bo-
nés e sacolas. A Avon, por exemplo,
numa única campanha promocio-
nal, é capaz de distribuir 5 milhões
de sachês com amostras de produtos
e 2 milhões de bolsas do tipo néces-
saire. A empresa conta com cerca de
l milhão de revendedoras em todo
o país. Nas campanhas de incentivo,
é comum elas serem premiadas com
utilidades domésticas. Compramos
anualmente cerca de 10 milhões de
unidades de itens diversos para essa

finalidade", diz o vice-presidente de
suprimentos da empresa, Adinauer
Amorim.

"O catálogo é uma peça clássica
do setor de venda direta e não há
perspectiva de grande mudança a
curto prazo", diz o consultor Marcelo
Pinheiro, da DirectBiz Consultants,
de São Paulo. Mesmo outras mídias,
como CDs, DVDs e a própria inter-
net, funcionam como elementos
de apoio, mas não como eventuais
substitutos do catálogo. Na maioria
das vezes, as empresas utilizam as
outras mídias para reforçar a comu-
nicação institucional e aprimorar o
treinamento.

A Natura usa canais de TV UHF
para treinar suas consultoras, em
transmissões ao vivo. A Herbalife,
que comercializa suplementos ali-
mentares e produtos para controle
de peso, divulga por meio de CDs
a seus distribuidores informações
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científicas, apresentadas por médi-
cos e nutricionistas. "Nosso objetivo
é intensificar esse contato para que
o distribuidor tenha sempre infor-
mações atualizadas e corretas", diz
Lilian Yoshisaki, gerente de marke-
ting da empresa. No fim de 2005 e no
início de 2006, a Herbalife produziu
60 mil unidades de CDs destinados
ao treinamento de sua equipe de
distribuidores. A empresa imprime
anualmente cerca de 400 mil catá-
logos para venda.

A Natura inovou a função do catá-
logo, passando a produzi-lo a partir
de 2006 no formato de revista, em
papel reciclável, para as suas quase
600 mil consultor as. A publicação, de
212 páginas e tiragem de 1,5 milhão
de exemplares no Brasil, passou a ter
um objetivo institucional, divulgan-
do por meio de matérias e entrevistas
a posição da empresa em defesa de
causas ambientais e sociais, além de
exibir seu portfólio de cerca de 700
produtos. Outra novidade foi o lan-
çamento da revista Natura Homem,
produzida trimestralmente também
em papel reciclável, com 32 páginas,
encartada na revista Natura. "Como
a venda para o público masculino se
dá no ambiente de trabalho, procu-

ramos criar um veículo apropriado,
que não crie constrangimento", diz
Fernando Bonamico, gerente-geral
de marketing da empresa.

A internet, para a Natura, consiste
em uma canal complementar de
vendas, mas seu principal objetivo
hoje é ser um meio de comunicação
com a força de vendas. Além de
enviar os pedidos, a revendedora
pode acompanhar sua performance
num hot site específico. Bonamico
acredita que as novas tecnologias de
impressão e de tratamento do papel
permitiram que o catálogo evoluís-
se em sua função. "Hoje é possível
aplicar uma fragrância no papel da
revista", diz. "As cores de maquiagem
também podem ser reproduzidas de
uma forma mais fiel", afirma.

Para Sabrina Malberg, da con-
sultoria Integration, as empresas de
venda direta estão sendo muito mais
eficazes do que o varejo tradicional
na correta utilização do material de
apoio às vendas e na fidelização dos
clientes. "O sucesso dos kits promo-
cionais, comercializados em datas
comemorativas, é prova disso", diz.
"O modelo passou a ser copiado." A
novidade foi oferecer, junto com o
kit, embalagens para presente.
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