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A Avon comanda um exército de livreiros, com 1,1 milhão de vendedoras. A Vivo é dona da 
maior loja de música do país e o Walmart tem a maior rede de revelação de fotos 
 
Ao lado dos perfumes e desodorantes, os livros que a Avon decidiu colocar no catálogo figuram 
entre os itens de maior procura, segundo a experiente revendedora Odete Sanches, uma 
senhora que já passou dos 70 anos, e que há 29 anos vende os produtos da empresa na Vila 
Santa Catarina, em São Paulo. 
 
Dona Odete, como é conhecida pelos vizinhos, afirma que desde que a Avon decidiu colocar 
livros no catálogo, sua rotina mudou. Agora ela discute até os lançamentos editoriais. 
 
Junto às outras revendedoras Avon, Odete faz parte do maior exército de livreiros do país. 
Segundo dados da Associação Nacional de Livrarias, o Brasil conta com cerca de quatro mil 
pontos de venda de livros, sendo que 2,6 mil são livrarias. Só a Avon contabiliza uma força de 
trabalho de 1,1 milhão de vendedoras autônomas, espalhadas por todos os municípios do 
Brasil, o que é significativo para um país que, segundo o IBGE, não tem livrarias em 65% das 
cidades. 
 
A empresa não divulga a participação dos livros em sua receita, mas se trata de uma venda 
que está em seu DNA. David H. McConnel criou a Avon, no final do século XIX, com foco na 
venda de livros nos Estados Unidos. O nome da empresa é uma homenagem à cidade inglesa 
Stratford-upon-Avon, onde nasceu Willian Shakespeare, autor favorito do mascate. 
 
O sucesso da Avon na venda de livros traz à tona um cenário cada vez mais comum, o de 
empresas que investem em produtos e serviços que não estão em seu portfólio e acabam 
tendo destaque. É o caso da Vivo com a venda de música pelo celular e do Walmart na 
revelação de fotos. 
 
No Brasil, a Avon entrou no segmento em 1993, com o catálogo Moda e Casa. O negócio 
cresceu, e hoje conta com 20 editoras parceiras, dentre elas Sextante, Melhoramentos e 
Ediouro. São cerca de 70 títulos vendidos em campanhas de até 20 dias. 
 
Para ilustrar o peso dá distribuição da Avon, um de cada quatro exemplares publicados do 
autor Augusto Cury (gênero auto-ajuda) publicado pela Editora Sextante, foi vendido pelo 
catálogo Moda & Casa em 2008. "O que mais me orgulho diante desse sucesso é que estamos 
levando leitura a milhares de pessoas", diz o vice-presidente de marketing da Avon, Alberto 
Moreau. 
 
Dados da Câmara Brasileira do Livro, mostram que o varejo porta a porta vendeu no ano 
passado 28,8 milhões de livro, o que representa 13,6% do mercado total. 
 
Música no celular 
 
A Vivo também encontrou uma forma de rentabilizar seu portfólio de produtos: a música. Para 
isto, teve de repensar sua estratégia de negócios. Como uma empresa que vende planos de 
voz, a Vivo lucra com o tráfego promovido pelos clientes, menos com a venda de música. "O 
cliente pode visitar nossa loja e escolher suas músicas favoritas sem custo. Só cobramos pelo 
download", diz Alexandre Fernandes, diretor de produtos e serviços da Vivo. 
 
A empresa começou a investir na venda de música em 2004. "Era uma época em que 
aparelhos de MP3 como o Ipod não eram populares, para baixar uma música a pessoa deveria 
ter um computador, banda larga e ainda pagar pela música. E nós conseguimos juntar tudo 
isso em um aparelho", afirma. 
 



A empresa registra uma media de 300 mil download por mês. "É o que faz da Vivo a maior loja 
de música da América Latina", diz Fernandes. A música já gera outros negócios. A Vivo lançou 
os CDs da Ivete Sangalo, Pitty e Malu Magalhães. 
 
Revelação fotográfica 
 
Quando o Walmart veio para o Brasil, em 1995, já tinha nos Estados Unidos um consolidado 
formato de lojas de revelação fotográfica. E seguiu o mesmo caminho no país. Hoje, conta com 
128 pontos de revelação em supermercados da rede em todo o Brasil. As lojas realizam em 
média 150 mil impressões de fotos por mês cada. Como comparação, a maior varejista com 
foto em revelação do país, a Fototica, tem hoje 73 lojas. 
 
"Não é o nosso foco ser o maior, é apenas uma conseqüência do tamanho de nossa rede", diz 
Reinaldo Massine, diretor de fotocenter do Walmart. A empresa já estuda colocar quiosques de 
autoatendimento até mesmo para lojas menores.  
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