
Suspeita de propina na Avon envolve o Brasil 
 
Além de demitir quatro executivos na China, empresa investiga Japão, México, Argentina, 
Índia e Brasil 
 
A investigação sobre o pagamento de propinas por executivos da Avon a órgãos de governo 
em suas operações ao redor do mundo poderá ir além da demissão de quatro executivos na 
China. A empresa detectou sinais de prática de corrupção por seus diretores em pelo menos 
outros cinco mercados: Japão, México, Argentina, Índia e Brasil. 
 
Ao revisar suas operações internacionais, a Avon detectou milhões de dólares em "pagamentos 
questionáveis", conforme informou o jornal americano The Wall Street Journal. Na China, a 
empresa desligou quatro executivos relacionados ao caso: S.K. Kao, diretor-geral; Jimmy Beh, 
diretor financeiro; C.Q. Sun, diretor de assuntos corporativos; e Ian Rosseter, diretor de 
auditoria. 
 
A companhia comunicou a investigação à Securities and Exchange Commission (a CVM dos 
Estados Unidos) e ao Departamento de Justiça norte-americano e afirma trabalhar em 
cooperação com ambos. 
 
Em alguns dos mercados onde há indícios de irregularidades, o desempenho da Avon perdeu 
fôlego. A companhia, que reportou uma alta de 7% em suas receitas mundiais entre janeiro e 
março - totalizando US$ 2,6 bilhões -, viu seus negócios na China desabarem 35% no último 
semestre.  
 
O resultado chinês puxou para baixo toda a operação Ásia-Pacífico da companhia, que fechou o 
primeiro trimestre com queda de 6% no faturamento, embora outros mercados na região 
tenham registrado expansão de receita no período. 
 
No Brasil, a empresa também apresenta resultados abaixo do esperado: as vendas da 
companhia subiram 11% no primeiro trimestre deste ano, em relação a igual período de 2010. 
Embora o País seja um dos mercados que mais crescem na América Latina, o desempenho 
local também é fraco em comparação à média da região, que avançou 16% na mesma 
comparação. 
 
No comunicado sobre a divulgação de resultados, a empresa informou que uma das 
prioridades do grupo no segundo trimestre é recuperar o terreno perdido no Brasil e na Rússia. 
 
A Avon iniciou a investigação sobre o pagamento de propinas em junho de 2008, depois que a 
executiva-chefe da companhia, Andrea Jung, recebeu uma carta alegando despesa indevida 
com funcionários do governo chinês. 
 
A questão tornou-se um problema para a executiva, conhecida como uma das poucas 
mulheres com posição de destaque no cenário corporativo americano. Além de presidir a Avon, 
Jung tem assento nos conselhos da Apple e da General Electric. 
 
Resposta. A investigação avalia também violações à lei americana sobre a prática de corrupção 
no exterior (Foreign Corrupt Practices Act, em inglês), que proíbe o suborno de autoridades 
estrangeiras.  
 
Segundo especialistas em direito internacional, a demissão dos executivos pode ser uma forma 
de evitar que o governo mova um processo criminal contra a companhia por desrespeito às 
regras de conduta de empresários e executivos dos Estados Unidos no exterior. 
 
Andrea Jung abordou a investigação na reunião anual de divulgação de resultados da Avon, 
ontem, mas não quis dar detalhes sobre o processo de apuração de responsabilidades. "A 
empresa não comenta rumores ou especulações", disse ela. "A empresa está comprometida 
com a divulgação oportuna, regular e material." / AGÊNCIAS INTERNACIONAIS 
 



PARA LEMBRAR 
 
Antes de estourar o escândalo sobre o pagamento de propinas, a americana Avon já 
enfrentava problemas no mercado brasileiro desde 2010, ano em que a venda de cosméticos e 
itens de perfumaria cresceu 18,4% no País, segundo o sindicato que reúne as indústrias do 
setor. O "fundo do poço" dos resultados veio no segundo semestre do ano passado, quando as 
vendas da Avon cresceram só 4% em relação ao mesmo período de 2009 - antes disso, a 
empresa havia registrado 24 trimestrais seguidos de expansão de mais de 10%. A companhia 
teve problemas para se adaptar ao sistema de nota fiscal eletrônica. Com dificuldade para 
processar os pedidos, a Avon afetou a vida das revendedoras, que tiveram problemas com 
atrasos - perdendo a preferência das consumidoras em futuras compras.  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 maio 2011, Economia & Negócios, p. B21. 


