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Há mais de meio século produ-
zindo a partir de uma única fá-
brica instalada no bairro de In-
terlagos, na capital paulista, a
Avon Brasil admite estar reali-
zando estudos para a possível
abertura de uma segunda uni-
dade industrial no país. A deci-
são, que ainda não foi acertada,
também leva em consideração
a expansão dos contratos de
terceirização de produção de
determinadas linhas de produ-
tos. Hoje, as tintas de cabelo da
marca, comercializadas por um
batalhão de 1,2 milhão de re-
vendedoras no país, são fabri-
cadas por um fornecedor ex-
terno. “Embora a gente venha
fazendo investimentos fortes e
constantes no aumento da ca-
pacidade e em equipamentos
mais eficientes, que aumentam
a produtividade e ocupam me-
nos espaço, estamos olhando
para o futuro. Para suportar
nosso crescimento no país, es-
tudamos investir em uma nova
fábrica ou complementar a
atual com (mais) terceiros”,
afirma Luis Fernando Miranda,
presidente da Avon no Brasil.

Paralelamente, a fabricante
prepara para o segundo semes-
tre a inauguração de um novo
centro de distribuição (CD) no
país. Fruto de um investimento
de US$ 150 milhões, o CD de
Cabreúva, a 80 quilômetros de
São Paulo, ocupará uma área
de 70 mil metros quadrados
em um terreno de 267 mil me-
tros quadrados, cujo exceden-
te visa uma expansão futura.
Este será o maior e mais moder-
no CD da companhia no mun-
do. Seu tamanho equivalerá a
dois campos de futebol e a ca-
pacidade permitirá o armaze-
namento de 34 mil pallets — es-
trado utilizado para transporte
e guarda de produtos.

O prédio, garante Miranda,
terá muita tecnologia de ponta,
como o sistema pick to light —
usa displays eletrônicos e dis-
pensadores no lugar de papel
— e o mechanical assembler,

equipamento que separa pro-
dutos mecanicamente.

Com o intuito de atender à
crescente demanda do mercado
brasileiro, o CD terá a capacida-
de de entregar 70% de todo o
volume de pedidos da empresa
no país. “Cabreúva tem uma boa
mão de obra e logística, pois
fica próxima a quatro impor-
tantes mercados para a Avon
(São Paulo, Campinas, Jundiaí e
Sorocaba), com fácil acesso a
importantes rodovias.”

O executivo assegura não
existir outro mega CD como este
entre empresas de venda direta
ao redor do globo e diz que a nova
estrutura ajudará a Avon a aten-
der as revendedoras e os clientes
de forma muito mais rápida.
Atualmente, a Avon tem três CDs
no país: Bahia (Simões Filho),
Ceará (Maracanaú) e São Paulo
(Osasco). Com a abertura da uni-
dade de Cabreúva, o de Osasco
deverá ser desativado em 2011.

Liderança
Todos esses investimentos no
Brasil estão diretamente relacio-
nados ao bom desempenho da

filial no ranking global da Avon.
No 3º trimestre de 2009, pela
primeira vez o Brasil passou os
Estados Unidos em faturamento.
No período, o país cresceu 22%
em relação ao mesmo trimestre
de 2008, enquanto os EUA de-
cresceram 8%. No quarto tri-
mestre, o país manteve-se na li-
derança, graças ao avanço de
12% nas vendas em relação ao
mesmo período de 2008.

Nos últimos cinco anos, o se-
tor apresentou crescimentos
consecutivos no país. Isso expli-
ca como o Brasil, com cerca de
190 milhões de habitantes, con-
segue vender mais que os Esta-
dos Unidos, com 310 milhões de
habitantes e uma renda per capi-
ta infinitamente maior.

No acumulado de 2009, no en-
tanto, os americanos ainda com-
praram mais através do tradicio-
nal modelo porta a porta da Avon
que os brasileiros — US$ 1,864 bi-
lhão contra US$ 1,817 bilhão.
Contudo, a inversão de posições
no ranking global da Avon no úl-
timo semestre deverá posicionar
o Brasil como o número um no
consolidado de 2010. ■

Avon diversifica negócios
e revê modelo produtivo
Após ultrapassar os Estados Unidos como maior mercado mundial, subsidiária
brasileira avalia construção de segunda fábrica e aumento da produção terceirizada

FARMÁCIA

Hypermarcas assina aquisição de 100%
da farmacêutica Luper por R$ 52 milhões
O anúncio havia sido feito em março, quando foi assinado memorando
de entendimentos. Os termos da operação são os mesmos anteriormente
divulgados, no valor de R$ 52.161.398,00 pelo total das cotas
representativas do capital social da Luper, sendo 60% à vista e o restante
em cinco parcelas anuais, corrigidas pela variação do CDI. A farmacêutica
detém marcas como Gastrol, Virilon, Dramavit, Blumel e Senareti.

MONTADORAS 1

MAN consegue financiamento para
adequar seus motores à nova lei ambiental
O BNDES aprovou financiamento de R$ 103,4 milhões para
a MAN Latin America. Os recursos serão destinados a investimentos
na fábrica de Resende (RJ) para adequar os motores das linhas de
ônibus e caminhões da montadora às exigências do Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve),
que prevê a redução de emissões de poluentes.

Divulgação

Com base
Mercado brasileiro de
beleza já é o terceiro
maior do planeta, atrás
apenas dos EUA e Japão

Em 2010, a Avon Brasil planeja
crescer dois dígitos no Brasil.
Embora pareça um dado co-
mum para um setor que não so-
freu com a crise e que avança
anualmente, o desafio de Luis
Fernando Miranda, presidente
da companhia no país, será
enorme. A explicação é sua
grande base de clientes. Hoje,
ele afirma que a Avon é líder em
perfumaria (em volume), em
maquiagem (com exceção de
esmaltes) e em cremes anti-

“Para sustentar o
nosso crescimento,
estamos estudando se
investiremos em uma
nova fábrica ou se
complementaremos
a atual com mais
produção de terceiros

Luis Fernando Miranda,
presidente da Avon

BRASIL EM ALTA, ESTADOS UNIDOS EM BAIXA

Faturamento anual dos principais mercados da fabricante no mundo, em US$ bilhões
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2,061 1,674

2,194 1,352
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6,954
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No Brasil, as vendas cresceram 12% no quarto trimestre de 2009  na comparação com o mesmo período de 2008, quando o total de vendas foi de US$ 1,67 bilhão

Fonte: empresa

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 34.
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