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Até 2005, vender produtos de porta em porta na China era crime. Mas naquele ano, o governo 
local resolveu que a atividade não seria mais ilegal. A americana Amway, que até então era 
obrigada a vender seus produtos em lojas de atacado, não demorou para iniciar no país o 
recrutamento de vendedores autônomos. Em menos de um ano, já tinha arregimentado 180 
mil vendedores. Hoje, a Amway chinesa fatura mais de US$ 2 bilhões, ultrapassando a marca 
da matriz, nos Estados Unidos. O país responde por quase um terço do que a Amway vendeu 
no mundo todo no último ano (US$ 7,4 bilhões). O problema agora, três anos depois da 
abertura, é que o mercado chinês já está consolidado. Por isso, a partir de hoje, quando entra 
em prática o novo plano estratégico da empresa, a menina dos olhos da Amway passa a ser a 
América Latina, e mais especificamente o Brasil  
 
"Para que a empresa cresça mundialmente na casa dos dois dígitos, precisamos ter presença 
forte na América Latina", diz o presidente da Amway do Brasil, André Raduan.   
 
Até hoje, a empresa de vendas diretas que comercializada cosméticos, produtos de limpeza e 
complexos vitamínicos, jamais teve no na América Latina o que poderia se chamar de presença 
forte. No Brasil desde 1991, a Amway ficou mais famosa entre os consumidores pelas 
polêmicas denúncias de "lavagem cerebral" nos vendedores do que por seus produtos. Mas, 
conforme prevê o plano de investimentos, a história da companhia não será mais a mesma.   
 
"A Amway está destinando US$ 230 milhões em investimentos até 2012 para a América 
Latina. Fora isso, o Brasil receberá no mesmo período outros US$ 100 milhões para que 
operação cresça por aqui", diz Raduan. Segundo ele, os recursos são próprios da empresa, que 
é fechada, sem ações em bolsa, e avessa a empréstimos bancários.   
 
Parte desse investimento foi destinado à nova linha de produtos que a empresa começa a 
lançar de hoje até dezembro. "Estamos, por exemplo, diminuindo a embalagem de alguns 
produtos para reduzir também o desembolso do consumidor", descreve o executivo. O 
multivitamínico Daily, considerado o carro-chefe da empresa, vai, por exemplo, será vendido 
em frascos de 30 cápsulas e não mais de 90. O preço, por sua vez, cai de R$ 104 para R$ 15. 
"Conseguimos baixar mais o preço porque boa parte dos ingredientes é agora produzida em 
nossa fazenda, em alto da Serra de Ibiapina, no Ceará", diz o presidente.   
 
Assim deve acontecer também com a nova linha de perfumes, cremes para pele e de produtos 
para o cabelo que a companhia está lançando. "Todos vêm dos EUA, mas em menos de um 
ano passarão a ser produzidos aqui", afirma Raduan. As embalagens, os aromas, e muitos 
itens da nova linha de produtos foi desenvolvida pela Amway, pela primeira vez em 17 anos, 
com base em pesquisas de opinião de consumidores brasileiros. "A idéia é, no futuro, ter uma 
fábrica da marca aqui", diz o executivo.   
 
Para garantir o sucesso desses novos itens entre os brasileiros, mais precisamente os 
pertencentes a famílias com renda de R$ 1,2 mil a R$ 3 mil ou seja, a classe C a Amway 
escalou o jogador Ronaldinho Gaúcho para ser seu primeiro garoto propaganda. O sorriso do 
craque vai promover a marca na TV, em revistas e também na mídia interna do metrô de São 
Paulo.   
 
A empresa também vai inaugurar seis lojas-conceito estratégia usada pela primeira vez no 
país. As duas primeiras serão abertas em São Paulo e no Rio até o final do ano. "Serão 
espaços com 500 m² a não mais de um quarteirão de alguma estação do metrô", conta 
Raduan, sempre de olho no novo público alvo da empresa. Com todas essa ações, a Amway 
espera que o faturamento da América Latina (ao qual o Brasil responde com 40%) cheque em 
2012 a US$ 550 milhões hoje está abaixo de US$ 275 milhões. Não é nada como as vendas 
chinesas, mas como diz Raduan, a empresa não pode deixar de investir na região, onde o 
mercado de vendas diretas movimenta US$ 14 bilhões ao ano. Desse total, o Brasil fica com 
US$ 9,1 bilhões.   
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