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A fabricante de cosméticos americana Mary Kay prepara-se para produzir mais no Brasil e investe 
no aumento dos estoques. O objetivo é ganhar mais flexibilidade para reagir rapidamente a 
aumentos na demanda, e evitar interrupções no fornecimento causadas por demoras, de até três 
meses, nos trâmites de importação ou imprevistos como greves na Receita Federal.   
 
A empresa vai investir R$ 32 milhões neste ano - mais da metade do faturamento de 2007, de R$ 
59 milhões. A maior parte será usada para elevar os estoques para o equivalente a oito meses de 
vendas. Em 2007, o estoque durava de três a quatro meses. "É uma decisão onerosa, mas 
queremos ter segurança de fornecimento", diz Ismael Ferreira, gerente geral da Mary Kay no 
Brasil.   
 
Foi essa estratégia, iniciada há pouco mais de dois anos, que garantiu que a greve dos auditores 
da Receita iniciada em 18 de março não afetasse os negócios.   
 
Hoje, praticamente toda a linha de produtos da marca vendida no Brasil - mais de 220 itens - vem 
do exterior. Mas a idéia é, aos poucos, elevar o número de itens produzidos aqui, por meio de 
terceiros. A empresa alemã Weckerle já faz lápis de olhos para a marca em sua fábrica em São 
Paulo e este ano passará a produzir também batons e brilhos. Além disso, a Mary Kay estuda a 
contratação de um fornecedor local para a produção de perfumes.   
 
No futuro, a companhia não descarta uma fábrica própria, seguindo a receita já adotada em 
outros países emergentes. "Será um caminho natural. A China já tem uma planta grande, outra 
foi inaugurada na Índia há pouco mais de um ano e há previsão de uma fábrica na Rússia. Aqui, 
ainda é um projeto para médio e longo prazo. Precisamos de mais volume de vendas", diz 
Ferreira.   
 
Apesar de pequena, a operação brasileira da Mary Kay vem registrando taxas de crescimento 
expressivas, de cerca de 50% ao ano nos últimos quatro anos. Em 2007, chegou a crescer 70%. 
"Nosso marco foi 2005, quando começamos a implementar novos modelos de incentivo às 
consultoras e intensificamos o treinamento", diz ele. O objetivo é continuar nesse ritmo e se 
tornar a nona operação do grupo em faturamento até 2009, ultrapassando Argentina e Austrália. 
Hoje o Brasil está na 11ª colocação, dentre os 34 países em que a Mary Kay atua. O faturamento 
da marca no mundo foi de US$ 2,2 bilhões em 2007 - quase 50% proveniente das vendas nos 
Estados Unidos.   
 
Assim como Natura e Avon, os negócios da Mary Kay são baseados na venda direta. A empresa 
conta com 46 mil revendedoras no Brasil - a concorrente Natura, por exemplo, tem cerca de 600 
mil consultoras.   
 
Trata-se de um mercado disputado. Os cosméticos são, de longe, a principal categoria de 
produtos distribuída por vendas diretas e representaram 88,9% dos negócios realizados em 2007. 
De acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (Abevd), o 
faturamento do setor atingiu R$ 16 bilhões no ano passado, 11,7% mais que em 2006.   
 
Para competir, a Mary Kay aposta fortemente em seu programa de incentivo às revendedoras, 
que este ano receberá R$ 4 milhões. Além de bônus e viagens, os prêmios incluem o direito de 
uso de um carro cor-de-rosa para quem atinge os níveis mais altos de desempenho. Ferreira diz 
que o carro representa um "troféu" para as consultoras, que o usam também como instrumento 
de marketing. No Brasil, já foram entregues 44 veículos. Os modelos podem ser Astra (General 
Motors) ou Corolla (Toyota). Este último é destinado a diretoras nacionais de vendas 
independentes - o maior patamar de carreira a que pode chegar uma consultora da companhia.   
 



Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 mai. 2008, Tendências&Consumo, p. B5. 


