
A CRISE FINANCEIRA
internacional parece ter
contaminado as mais diver-

sas empresas dos mais diversos se-
tores. Mas veja o que diz Gregg
Maughan, presidente da Forever
Living, empresa americana de ali-
mentos e produtos de higiene pes-
soal. "Muitas companhias realmen-
te estão passando por momentos
ruins. Mas nossas vendas aumenta-
ram 20% em relação ao ano passa-
do", afirma ele. Fundada há 30 anos
por Rex Maughan, pai de Gregg, a
Forever criou um modelo de negó-
cios peculiar de vendas diretas, ba-
seado em representantes indivi-
duais. Os produtos não são vendi-
dos em lojas próprias ou multimar-
cas, mas no sistema porta-a-porta.
Algo semelhante ao que faz a Am-
way, outra companhia americana do



setor. E foi esse modelo que garan-
tiu o aumento das vendas citado
por Gregg Maughan. Segundo ele,
em países como os EUA, em que
muitas pessoas estão sendo demiti-
das, ou forçadas a se aposentar
mais cedo do que planejavam por
causa da crise, a chance de se tor-
nar um distribuidor da Forever Li-
ving se mostra muito atraente.
Para a companhia, cada novo repre-
sentante independente em sua es-
trutura significa mais gente comer-
cializando produtos da marca, o que
gera mais e mais vendas. Especiali-
zada em produtos fabricados com
base em Aloe Vera, nome chique da
popular babosa, a companhia esti-
ma em 20% o aumento de fatura-
mento após o estouro da crise. "Ofe-
recemos exatamente o que as pes-
soas querem agora, uma oportuni-
dade para abrir seu próprio negó-
cio", afirma Gregg à DINHEIRO.

Esses novos parceiros recebem
treinamento e, a partir daí, estão
aptos a revender os produtos da
Forever Living em suas regiões.
Seu método de trabalho é muito se-
melhante ao implantado pela Natu-
ra no Brasil, com suas "represen-
tantes" - na prática, vendedoras in-

dependentes. Para o recém-desem-
pregado ou aposentado, o negócio é
uma oportunidade de atenuar a
perda do salário ou a retração nos
rendimentos causada pela aposen-
tadoria precoce, e ainda abrir a pos-
sibilidade de crescimento empresa-
rial. Gregg diz ainda que, mesmo
sem contar os novos distribuidores,
o desempenho de sua empresa não
tem sido muito afetado pela turbu-
lência, o que é significativo em se
tratando de uma fabricante de pro-
dutos de uso pessoal. De acordo
com ele, o fato de serem produtos

com apelo "saudável" ajuda a ame-
nizar os efeitos da retração no con-
sumo. "Acho que as pessoas, cada
vez mais, procuram esse tipo de
mercadoria, independentemente da
retração na economia. Seu interes-
se é por uma vida melhor, às vezes
até mais nesses momentos compli-
cados", explica o empresário.

Gregg afirma que a experiência
ajuda a enfrentar a atual crise. "Es-
tamos no mercado desde 1978 e pas-
samos por algumas turbulências. No
fim, os efeitos para nós foram muito
limitados, e não está sendo diferen-
te agora", comemora. Os números
parecem confirmar o que ele disse.
Com um ano de vida, a empresa fa-
turou US$ 9 milhões. Dois anos de-
pois, em 1981, ela passou a vender
US$ l milhão por dia. Em 1984, a
receita superava os US$ 100 mi-
lhões por ano e, em 1998, passaram
de US$ l bilhão. A marca de US$ 2
bilhões foi alcançada sete anos de-
pois, em 2005. No ano passado, fi-
cou em US$ 2,1 bilhões. Hoje a em-
presa está presente em mais de 120
países, inclusive o Brasil, que, se-
gundo Gregg, é o segundo maior
mercado da Forever Living no
mundo, atrás apenas do Japão. "E
isso ainda pode mudar até nossa
próxima convenção, em agosto do
ano que vem", diz ele, criando sus-
pense. Atualmente, a companhia
tem mais de 516 mil distribuidores
independentes no Brasil, suporta-
dos por uma estrutura própria que
emprega 350 pessoas em vários es-
critórios espalhados pelo País.
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