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LUCRO LÍQUIDO, EM R$ MILHÕES

REVENDEDORAS (NO MUNDO)

NATURA AVON

1,36 milhão   6,50 milhões

RECEITA LÍQUIDA, EM R$ BIlHÕES

4,85

285,8 

1,381

201,6

Enquanto a fabricante de cos-
méticos Avon registra queda de
3% nas vendas do trimestre, a
concorrente brasileira Natura
comemora vendas 5,5% maio-
res no mesmo período e a manu-
tenção de sua fatia de 24,6% no
mercado nacional.

E não é só no mercado de cos-
méticos que a Natura toma o es-
paço da concorrente. Em uma
das áreas mais sensíveis - o qua-
dro de revendedoras - a compa-
nhia registrou aumento de 16%
em relação ao mesmo período

trimestre do ano passado.
Há cinco anos, a professora

Cristina Akemi deixou de ser
uma revendedora da Avon e pas-
sou a comercializar apenas os
produtos da Natura. “Eu acabei
deixando de revender Avon
pois fechava os pedidos e, quan-
do ia olhar no site, o produto já
estava esgotado”, diz.

A experiência da professora
reforça que a companhia en-
frenta problemas na distribui-
ção de seus produtos. Segundo
Cristina, muitas vezes os produ-
tos que chegavam não eram os
mesmos solicitados.

Representantes das duas fa-
bricantes afirmam que, apesar
dos preços mais acessíveis, a
Avon tem um prazo maior para
entregas dos pedidos, ou seja,

de 10 a 15 dias, enquanto a Natu-
ra costuma entregar em perío-
dos menores, de até dez dias.

Resultado
No acumulado de janeiro a se-
tembro, o lucro líquido da Na-
tura foi de R$ 540,2 milhões,
subindo 2,9% ante o período
anterior. O desempenho, se-
gundo a companhia, é reflexo
de fatores externos como a de-
saceleração na taxa de cresci-
mento do mercado de higiene
pessoal perfumaria e cosméti-
cos, do acirramento da concor-
rência e de fatores internos.

A receita líquida consolidada
teve crescimento de 7,8% no tri-
mestre, com R$ 1,4 bilhão.

Os dados mais recentes do
sindicato do setor de cosméti-

cos (Abihpec/Sipatesp), o mer-
cado alvo de Higiene Pessoal,
Perfumaria e Cosméticos no
Brasil cresceu 9,3% em ter-
mos nominais nos primeiros
seis meses do ano. Segundo a
Associação Brasileira da Indús-
tria Brasileira de Higiene Pes-
soal, Perfumaria e Cosméticos
(Abihpec), o mercado de pro-
dutos de higiene pessoal, per-
fumaria e cosméticos movi-
menta mais de 1,6 mil empre-
sas no país, sendo 20 delas de
grande porte que representam
73,0% do faturamento total.

Nos últimos 15 anos, o seg-
mento cresceu 10,5%, tendo
passado de um faturamento lí-
quido de imposto sobre vendas
de R$ 4,9 bilhões em 1996 para
R$ 27,3 bilhões em 2010. ■

Depois de alguns alertas amare-
los disparados nos últimos me-
ses, a luz vermelha definitiva-
mente acendeu no quartel-ge-
neral da Avon Brasil, um dos
mercados mais estratégicos pa-
ra a gigante das vendas diretas
no mundo. No balanço do ter-
ceiro trimestre apresentado on-
tem pela companhia, as vendas
da operação brasileira caíram
3%, após um segundo trimes-
tre de avanço de 4%.

Pela explicação oficial, o tom-
bo está diretamente relaciona-
do à implantação de um novo
sistema de gestão empresarial,
que trouxe mais desafios que o
esperado, e do aumento da con-
corrência. Nos bastidores, po-
rém, o que se comenta é que a
capacidade instalada da fábrica
da Avon em Interlagos (SP), a
única da empresa no país, está

perto da saturação, o que levou
a subsidiária a iniciar a importa-
ção de diversas linhas de produ-
tos de outros países.

No ano passado, a direção da
empresa disse ao BRASIL ECONÔ-
MICO que a fábrica tinha recebi-
do investimentos para amplia-
ção. Profissionais do mercado
de cosméticos, contudo, dizem
que a empresa não tem mais co-
mo fazer a unidade crescer.
Uma segunda fábrica para a em-
presa, expectativa antiga do
mercado, estaria fora dos pla-
nos da CEO global da compa-

nhia, Andrea Wong. Uma alter-
nativa encontrada foi a terceiri-
zação de produtos no país, mas
isso não resolve o problema no
médio a longo prazo.

O problema é que isso gerou
uma morosidade no recebimen-
to e entrega dos cosméticos e
acabou afastando revendedoras
e consumidoras que migraram
para marcas concorrentes.

Reduzir o tempo de entrega
dos produtos é um desafio natu-
ral do setor, motivo que levou a
Natura a rever seu modelo de
distribuição nos últimos tem-
pos. Hoje, a Avon tem três cen-
tros instalados no Brasil — São
Paulo, Bahia e Ceará.

Centro de distribuição
Em nota, a Avon afirma que tem
um processo robusto de recupe-
ração em andamento para pro-
mover melhorias de serviço sus-
tentáveis e que lançou planos
agressivos para sustentar a com-

petição da marca no país.
Até o final do ano, a Avon de-

ve fechar o centro de distribui-
ção (CD) de Osasco e abrir um
novo em Cabreúva, ambos no es-
tado de São Paulo. As novas insta-
lações farão do novo endereço o
maior CD da Avon no mundo.

No momento, o CD passa por
uma fase piloto. Porém, quando
for aberto, a empresa garante
que ele terá capacidade para ab-
sorver 70% dos pedidos da Avon
no Brasil. Basta saber se, até lá, a
concorrência não vai se apode-
rar das clientes da marca. ■

Françoise Terzian
fterzian@brasileconomico.com.br

AUTOMÓVEIS

Vendas da Renault crescem 11,9% no
trimestre, impulsionadas por emergentes

IMÓVEIS

BR Properties aluga prédio da extinta
TV Manchete para a Statoil Brasil Óleo e Gás

Divulgação

Andrew Harrer/Bloomberg

Natura rouba vendedoras da rival

Avon tropeça no
Brasil e abre espaço
para concorrentes

Companhia brasileira melhora
receita e amplia em 16%
seu quadro no porta a porta

A BR Properties fechou contrato de locação parcial do Edifício
Manchete à petrolífera Statoil Brasil Óleo e Gás. A locação do prédio,
que abrigou a sede da extinta TV Manchete e está localizado no Rio de
Janeiro, será por um prazo de 120 meses, e envolve a ocupação de área
de 14,3 mil metros quadrados. O valor da locação não foi divulgado.
O prédio foi adquirido pela BR Properties em 2010 por R$ 260 milhões.

A montadora de automóveis Renault reafirmou as metas de vendas
de 2011 e para fluxo de caixa depois de apresentar um crescimento
de 11,9% nas vendas, direcionada pelo crescimento nos mercados
fora da Europa, especialmente Brasil e Rússia. Em contraste com a
concorrente PSA Peugeot Citroen, a Renault afirmou que as incertezas
macroeconômicas ainda não tiveram um impacto notável na demanda.

EMPRESAS

Explicação
oficial para fraco
desempenho é
o investimento
em novo software
e aumento da
concorrência

Queda nas vendas no terceiro trimestre foi de 3%. Falta de
produtos e problemas na distribuição explicam resultado ruim

Thais Moreira
tmoreira@brasileconomico.com.br

AndreaeWong,
CEOdaAvon:
semplanos
deabertura
demaisuma
fábricano
Brasil

22 Brasil Econômico Sexta-feira e fim de semana, 28, 29 e 30 de outubro, 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28, 29, 30 out. 2011, Primeiro Caderno, p. 22.
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