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A Newell Rubbermaid passou a usar a força de vendas de 1,2 milhão de pessoas da Avon no 
Brasil para vender, a custos menores, seus recipientes para armazenar alimentos e pretende 
chegar a outros países em desenvolvimento. 
 
A empresa pode ampliar a parceria, que está em teste desde outubro, para países como a 
China, onde a Avon tem vendedores e a Rubbermaid ainda não oferece os seus produtos, 
segundo o executivo-chefe da Newell, Mark Ketchum. O plano foi anunciado na semana 
passada em teleconferência com analistas, em Atlanta. 
 
"A Avon possui centenas de milhares, se não milhões, de representantes de vendas nesses 
países", disse Ketchum. "Há muitos pontos de distribuição. Eles não vendem muito, mas todos 
vendem um pouco e tudo vai somando".  
 
Trazer a maior marca da Newell ao Brasil é "menos arriscado" com a Avon como parceira, 
porque economiza milhões de dólares de distribuição, disse Ketchum. A companhia tenta 
expandir a Rubbermaid fora dos Estados Unidos e Canadá, onde estão mais de 90% das 
vendas da marca. 
 
Em toda a Newell, que também vende as canetas tipo marcador Sharpie e os carrinhos de 
bebê Graco, as vendas internacionais representaram cerca de 30% da receita total em 2009, 
de US$ 5,58 bilhões. 
 
A Avon vende as linhas Easy-Find Lids, Lock Tis e Produce Saver, da Rubbermaid, no Brasil. Os 
preços variam de US$ 7,20 a US$ 19,40 por um pacote com três recipientes, afirmou David 
Doolittle, porta-voz da Newell. Segundo ele, a companhia poderia vender US$ 50 milhões em 
produtos Rubbermaid no Brasil em cinco anos. 
 
"É bastante inovador", disse o analista Derek Leckow, da Barrington Research Associates. "Eles 
não precisam de muito capital antecipadamente ou contratar representantes para entrar no 
mercado." 
 
O Brasil é o segundo maior mercado da Avon, atrás dos EUA, com US$ 1,82 bilhão em vendas 
em 2009. A receita no Brasil cresceu 8,5% em 2009, enquanto nos EUA caiu 9,6%. Jennifer 
Vargas, porta-voz da Avon, não quis comentar. 
 
Com a aliança, a Newell pode vender recipientes para guardar comida de uma maneira que os 
consumidores já estão acostumados a comprar, afirmou Ketchum. A Tupperware Brands é 
referência no segmento no Brasil. A maior parte dos itens é vendida em residências, a 
prestações, disse o executivo-chefe. 
 
A Newell também pretende vender a Rubbermaid em lojas de varejo no país, disse Ketchum. 
 
No acumulado do ano até segunda-feira, as ações da empresa subiram 11% na Bolsa de 
Valores de Nova York. Já os papeis da Avon acumulam desvalorização de 16%.  
 
Ketchum - que após mais de 30 anos na Procter & Gamble assumiu como executivo-chefe da 
Newell em 2005 - vem trabalhando para levar as maiores marcas da empresa a novos países. 
"Uma das coisas divertidas em comandar um negócio global é ter constantemente a 
capacidade de comparar", disse. "Dessa forma agora posso dizer: 'Se funciona no Brasil, 
então, por que não tentar a Avon na China?'" 
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