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A norte-americana Amway está com projeto agressivo para tornar os seus produtos de beleza 
e suplementos vitamínicos acessíveis à classe C na América Latina. O objetivo é ganhar 
mercado na região. Entre as líderes mundiais em venda direta (de porta em porta), a Amway 
surgiu em 1959 e chega até o consumidor através de catálogos, internet, callcenter e contato 
direto com revendedores. Nesta entrevista, Cinzia Ribeiro, gerente de marketing da Amway 
no Brasil, destaca estratégias da empresa, que investiu, só neste ano, US$ 3 milhões em 
comunicação.  
 
Por que a Amway decidiu investir na classe C? 
 
No Brasil, o mercado de venda direta concentra em sua maior porção as classes B e C, 
constituídas das pessoas que têm renda mensal em torno de R$ 3 mil. Esse mercado no Brasil 
é gigante e muito focado nos negócios de beleza e saúde.  Há cerca de dois anos, a Amway 
[que está no País desde os anos 90] deu início a projeto regional para a América Latina. 
Resolvemos aumentar a nossa oferta na área de beleza por ser um setor que engloba vários 
mercados, como os segmentos de higiene pessoal e de cuidados com a pele, que são os que 
mais crescem no País. Para isso, resolvemos focar, principalmente, nas classes B e C. Ou seja, 
ter produtos de prestígio, que pudessem atingir maior fatia do mercado. 
 
E quais foram as mudanças realizadas no marketing? 
 
É importante dizer que, além do Brasil, a Amway [que completa este ano 5 décadas de 
existência] também está focada na América Latina como um todo, principalmente na 
Colômbia, Venezuela e México, abrangendo as classes C e D (equivalente às B e C no Brasil). 
Lançamos recentemente o Moiskin, produto desenvolvido especialmente para os cuidados da 
pele da mulher latina. Também temos a Nutrilite, marca líder de suplementos e vitaminas, e 
que está presente em 60 dos 80 países em que a Amway atua. Para a Nutrilite, que já é 
conhecida no Brasil e vende bem, nós lançamos (no começo deste ano) embalagens menores 
e, com isso, foi possível abaixar o preço. Fizemos a mesma coisa em nossa linha de beleza.  
 
E quanto a Amway está investindo em comunicação? 
 



O planejamento do segundo semestre ainda não foi fechado. Mas com a campanha de 
Nutrilite, veiculada de setembro a dezembro de 2008 e estrelada por Ronaldinho Gaúcho, 
embaixador da marca no mundo, investimos US$ 4 milhões. A Nutrilite também é o 
suplemento nutricional oficial do Milan, um dos mais tradicionais clubes de futebol do mundo, 
desde o final do ano passado. Já o merchandising para a linha Moiskin, que começamos a fazer 
no início deste mês na TV aberta, no programa “Hoje em Dia” da Record, apresentado por Ana 
Hickman, além de ações em mídia impressa, a empresa investiu US$ 3 milhões. Para o 
segundo semestre, pretendemos retornar com a campanha do Ronaldinho para a Nutrilite. A 
iniciativa foi criada por nossa agência internacional, a Element79, em Chicago, e será adaptada 
pela DM9DDB no Brasil. Na comunicação de massa, estas são as primeiras incursões da 
Amway. 
 
Mas essa campanha é para Nutrilite. E para a linha de beleza? 
 
Em TV aberta estamos começando, primeiramente, com o merchandising no programa da Ana 
Hickman. Talvez façamos no fim do segundo semestre comerciais para nossa linha de beleza. 
Mas ainda não definimos a estratégia. Vamos aos poucos, porque uma marca só se constrói 
através do tempo. Nesse sentido, o merchandising é uma forma de iniciar esse processo e 
atingir nosso público com uma comunicação eficiente. Nós acreditamos muito nesse canal.  
 
Como a Amway se comunica com os seus revendedores? 
 
Temos uma revista mensal com notícias do segmento, catálogos e também realizamos 
diversos eventos e treinamentos com os nossos 50 mil revendedores no Brasil. Utilizamos 
muito ferramentas tecnológicas como e-mail marketing e newsletters.  
 
Como são as ações motivacionais? 
 
A motivação é feita por meio de premiações, pois não há nada mais motivante do que ser 
recompensado por seu trabalho. A diferença básica entre a Amway e uma empresa de venda 
direta comum é que o grupo de revendedores também recebe bônus sobre o valor gerado pela 
revenda. Também temos outras motivações como viagens internacionais e brindes. Outra 
coisa que nos diferencia é a hereditariedade. Neste caso, se um “empresário Amway” vir a 
falecer, seus descendentes ou uma pessoa escolhida por ele pode herdar o negócio. O 
merchandising que realizamos com a Ana Hickman também foi um canal que tem motivado 
muito os nossos revendedores.  
 
Qual o market share da Amway no Brasil? 
 
Não divulgamos esses dados por ser uma empresa de capital fechado. Mas o faturamento 
global da Amway em 2008 foi de US$ 7,4 bilhões, dos quais 50% desse valor são provenientes 
da comercialização da linha Nutrilite. No Brasil, o valor representa 4% desse faturamento.  
 
Como a Amway pretende se destacar tendo em vista empresas como Natura e Avon? 
 
Esta é uma das nossas principais missões. Nossa estratégia é focar em diferenciais e apostar 
nos produtos. A marca Nutrilite, por exemplo, é forte e pode ser muito mais explorada. Em 
nossa comunicação, pretendemos focar a procedência do produto, destacando os seus 
benefícios para a saúde. E este formato também será utilizado para a linha de beleza. Daqui 
para frente, realizaremos um trabalho de comunicação cada vez mais agressivo. 
 
Como está o mercado de venda direta no Brasil? 
 
Em volume de vendas, o Brasil está na terceira posição no ranking mundial, atrás do Japão e 
dos Estados Unidos. Em 2008, nosso País teve faturamento de R$ 18,5 bilhões. Esse mercado 
de venda direta tem crescido, em média, 20% ao ano. 
 
Por que esse negócio dá tão certo no Brasil? 
 



A teoria é de que o brasileiro gosta muito do contato pessoal. E a venda direta supre 
exatamente essa necessidade. Nesse segmento, sempre há um consultor que vai dar 
explicações sobre o produto. 
 
A crise econômica tem impactado esse mercado? 
 
Ainda não há os dados consolidados de 2009 do setor. Mas acredito que não tenha impactado. 
Pelo menos na Amway não sentimos esse efeito. Em março deste ano, a empresa cresceu 
40%. Nossa meta é fechar o ano com 60% de aumento. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 25 maio 2009, p. 21.  


