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O segmento de vendas diretas, que bateu recordes no ano passado e praticamente triplicou 
nos últimos seis anos, movimentando cerca de R$ 14,5 bilhões no Brasil, busca estratégias 
para driblar a concorrência e manter o ritmo acelerado, como reforçar as marcas e fidelizar os 
consumidores. Avon, Amway e Natura, por exemplo, apostam no lançamento de novos 
produtos para incrementar as vendas, que chegaram a ser 30% superiores no País ano 
passado, em alguns casos. Outras mais novas nesse mercado, como a Embelleze Style, e a 
Essenza Reale, criam diferenciais exclusivos para fidelizar o público.  
 
Com cerca de 80 produtos comercializados no Brasil, através de mais de 50 mil 
representantes, a norte-americana Amway, principal braço do Grupo Alticor Inc, comemora 
aumento de 30% nas vendas no País em 2007 e diz que para o final deste ano pretende ter 
mais 100 itens no portfólio para oferecer à clientela. A meta é manter o patamar, mas 
viabilizando maior produção da empresa no Brasil, principalmente nas áreas de perfumaria e 
de utensílios de cozinha.  
 
De acordo com a gerente de Marketing da Amway no Brasil, Cinzia Ribeiro, a meta é aumentar 
o portfólio de produtos no País até o final deste ano. "Temos um projeto de aumentar nossa 
produção no Brasil, já que grande parte dos produtos é importada", afirmou a executiva. Ela 
também adianta que o Grupo está realizando os primeiros contatos com empresas nacionais 
que atuam nos segmentos de alimento e beleza para alcançar essa parceria e aumentar a 
presença por aqui. O grupo apresentou em 2007 um faturamento de US$ 7,1 bilhões, sendo 
um crescimento de 20% em todo o mundo.  
 
Avon 
 
Considerada a maior referência no segmento de vendas diretas no mundo, a Avon afirma que 
pretende manter a estratégia é focar em consumidores da classe C, que agora despontam com 
maior poder aquisitivo, além do público voltado à terceira idade.  
 
A "democratização da beleza", segundo o diretor de Marketing Cosméticos da Avon no Brasil, 
Ricardo Patrocínio, é a estratégia e diz respeito a "oferecer um mix de produtos para todas as 
idades e bolsos, com o lançamento de novos produtos. São 19 campanhas de vendas, 
apresentando lançamentos. Em 2007, fizemos movimentações em segmentos específicos, para 
conquistar mais consumidores." A chegada dos perfumes Rouge e Noir de Christian Lacroix 
também teve esse apelo de democratização, pois, segundo o executivo "são perfumes de luxo, 
para um público exigente." 
 
Em março, a Avon lançará produtos da linha Renew Ultimate Reparador Antiidade, para 
pessoas acima de 45 anos, com anúncios em tevê aberta e fechada, além de propagandas em 
várias publicações. "Para reforçar mais o apelo de vendas, a Avon traz de volta uma estratégia 
de marketing que foi utilizada pela última vez em 2004, a promoção `só pague após testar', 
em que o cliente poderá devolver o produto caso não perceba os resultados", garantiu Ricardo 
Patrocínio. 
 
Perfumaria 
 
Criada há cinco anos, a Essenza Reale, especialista em perfumaria fina, resolveu apostar na 
criatividade. A empresa foi buscar no mercado norte-americano uma novidade para apresentar 
aos seus clientes com exclusividade. Mônica Lacerda, diretora da Essenza, afirma ter saído à 
frente da concorrência ao adotar o perfume "sob medida". Segundo ela, esse conceito é 
difundido nos Estados Unidos e na Europa, "mas no Brasil somos os pioneiros em perfumes 
personalizados".  
 
Mônica diz que para a produção do perfume sob medida, por ser exclusivo, a empresa atende 
uma média de cinco a seis clientes por mês, já que o processo de criação pode levar até duas 
semanas. "Quem escolhe um produto exclusivo não se importa com o fato de ele não ter 



pronta entrega. Além do mais, também trabalhamos com essências importadas, que são o 
carro-chefe das vendas", garantiu.  
 
Mônica conta que atualmente são 28 as fragrâncias comercializadas, além do perfume 
exclusivo, mas os planos são de expansão. "Nos próximos dois meses serão lançadas mais 12 
essências, totalizando 40. Além disso, também lançaremos dois tipos de aromatizantes de 
ambientes. Todas as novidades ajudam a marca se tornar conhecida, aumentando as vendas", 
diz ela. 
 
Conceito 
 
Com faturamento de R$ 4,8 milhões, a Embelleze Style, unidade de negócios da Embelleze que 
trabalha com a venda direta, teve incremento de 20% em 2007, sendo a expectativa para este 
ano de aumento de 25% nas vendas. De acordo com Adolfo Pildervasser, gestor da unidade, o 
bom resultado se deve à chegada dos "conceitos" para cabelos nos catálogos de venda.  
 
"Temos uma política de trabalhar as linhas para cabelo não apenas como produtos, mas como 
conceitos", conta. 
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