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Enquanto as vendas mundiais despencam, aqui elas crescem 22% no trimestre  
 
Junto com a conta no caso, de um restaurante japonês estão encartadas duas amostras de 
perfume da Avon. A primeira é do Bloom, que tem a atriz americana Reese Witherspoon como 
garota propaganda. A outra, de uma fragrância masculina, a Unscripted, traz o astro do 
seriado Grey's Anatomy Patrick Dempsey na capa. E a estratégia se repete em todas as 
mesas. "Esse é um dos exemplos do que estamos fazendo para aproximar ainda mais a marca 
Avon do consumidor final", explica Luis Felipe Miranda, presidente da Avon Brasil. "Essa 
campanha de marketing direto é quase uma continuidade da que fizemos no início do ano, 
quando contratamos a atriz Ana Paula Arósio para divulgar as nossas linhas de tintura e 
maquiagem." 
 
Os resultados já estão sendo colhidos. O Brasil é hoje o maior mercado da Avon no planeta, 
superando os Estados Unidos. E as expectativas para os próximos anos são muito otimistas. 
"Não posso falar números concretos, mas a estimativa é continuar crescendo com taxas de 
dois dígitos neste e no próximo ano", disse Miranda ao BRASIL ECONÔMICO. 
 
No primeiro trimestre de 2009 período considerado o auge da crise no Brasil, as vendas da 
Avon aumentaram 12%. 
 
No segundo trimestre, a alta foi de 23% e, no terceiro trimestre, de 22%. Para se ter uma 
idéia, na China as vendas caíram 19% no terceiro trimestre. "As brasileiras têm uma 
preocupação com o bem-estar e beleza que não se vê em outros países", afirma Miranda. "Isso 
explica boa parte do nosso crescimento por aqui, mesmo num momento de crise como o vivido 
nos últimos meses." 
 
Neste contexto, a Avon está construindo no Brasil o seu maior centro de distribuição mundial. 
Ele vai funcionar num terreno de 267 mil metros quadrados na cidade de Cabreúva, a cerca de 
80 quilômetros da capital paulista. A nova unidade recebeu US$ 150 milhões em investimentos 
e vai abastecer 70% do mercado brasileiro, que rendeu US$ 1,67 bilhão em vendas para a 
empresa no ano de 2008. "A estabilidade macroeconômica e a melhora da renda mantiveram 
os níveis de consumo no Brasil", afirma Miranda. 
 
Enquanto as vendas mundiais caíram - especialmente nos Estados Unidos no Brasil, elas não 
param de crescer. O novo centro de distribuição da empresa começa a funcionar no primeiro 
semestre de 2010, mas estará operando a todo vapor a partir de 2011. Ele vai centralizar a 
produção da fábrica localizada no bairro de Interlagos, na zona sul da capital paulista, e 
distribuí-la para as cerca de um milhão de revendedoras da empresa espalhadas por todo o 
país, de Norte a Sul. 
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