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A Amway, uma das maiores empresas do mundo em vendas diretas, estuda fabricar mais 
produtos no Brasil depois de expandir sua receita bruta em 60% no País nos cinco primeiros 
meses de 2009 e ter como meta duplicar seu faturamento aqui, em relação ao resultado de 
2008. Segundo a gerente de marketing da companhia, Cinzia Ribeiro, a América Latina segue 
no foco da empresa e a abertura do escritório da Access (unidade de produção da Amway) no 
Brasil no final do ano passado, demonstra claramente esta intenção.  
 
“Esta unidade veio para prospectar e avaliar o mercado brasileiro, para poder fabricar no Brasil 
e exportar para a América Latina os produtos que hoje são feitos nos Estados Unidos”, 
afirmou.  
 
A empresa planeja investir US$ 92 milhões no Brasil de 2009 a 2012. Esses recursos também 
servirão para a empresa lançar cerca de 115 novos itens (SKUs) em período de um ano e 
meio, além de campanhas de marketing. Neste ano, a empresa já investiu US$ 3 milhões na 
linha de cuidados com a pele denominada Moiskin.  
 
Hoje, a América Latina representa cerca de 4% das vendas globais da Amway, que no ano 
passado alcançaram US$ 8,4 bilhões. Para 2012, a meta é que a região represente 10% das 
vendas totais, sendo que o Brasil representará 40% do total. “O Brasil é o País que receberá o 
maior investimento e é onde há a maior expectativa. O País é o terceiro maior mercado em 
venda direta do mundo”, afirmou Cinzia.  
 
Marketing 
 
Para o segundo semestre, informou a executiva, a Amway, que até 2008 não investia em 
marketing no Brasil, lançará uma nova campanha publicitária da marca Nutrilitet, líder mundial 
de suplementos vitamínicos, minerais e alimentos dietéticos que tem como garoto-propaganda 
o jogador brasileiro do Milan, Ronaldinho Gaúcho.  
 
Em agosto, a empresa inaugura sua primeira loja-conceito no Brasil, onde os produtos poderão 
ser experimentados e o consumidor receberá dicas de como utilizá-lo. A primeira loja será 
aberta no Rio de Janeiro, na rua Buenos Aires. No mês seguinte, será a vez de São Paulo, na 
rua Augusta, e em outubro a estréia será no Recife. Outras três lojas-conceitos já foram 
aprovadas, mas os locais não foram definidos.  
 
De acordo com Cinzia Ribeiro, a crise não atrapalha os investimentos na região. Muito pelo 
contrário. Gerou aumento do número de revendedoras da marca, o que também contribuiu 
para o crescimento das vendas. Atualmente, a Amway produz oito fragrâncias e três sabonetes 
na terceirizada Corpus e seis sabores de barras de cereal na terceirizada Cober no Brasil.  
 
A gerente de Marketing credita o crescimento das vendas aos lançamentos, como os oito 
realizados na linha de fragâncias e os sete itens da nova linha para cabelos (hair care). Nos 
próximos meses, devem ser lançados mais sete SKUs na linha de fragâncias e de 10 a 15 para 
cuidados com os cabelos. Em setembro, a empresa estreia no Brasil uma nova categoria de 
produtos: a de proteção solar (sun care). Serão três itens com fator de proteção solar 15, 30 e 
50 fabricados em unidade da terceirizada Lifar, em Porto Alegre, e que serão vendidos para 
onze países da América Latina. 
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