
AS VANTAGENS EM 
RELAÇÃO AO VAREJO 

Vendas diretas 
dão maior 
liberdade 
para lidar com 
o consumidor, 
o que permite 
enfatizar 
produtos 
inovadores 

A indústria brasileira de hi-
giene pessoal, cosméticos 
e perfumaria é a tercei-

ra maior do mundo em volume 
de vendas, depois dos mercados 
americano e japonês. Do total co-
mercializado pelo setor, 32% che-
ga ao consumidor por meio da 
venda direta, um sistema baseado 
no contato pessoal do revendedor 
com o consumidor. Na última dé-
cada, a importância deste canal 
de distribuição para a venda de 
hidratantes, perfumes e maquia-
gens, entre outros itens, cresceu 
354%, provando que o que move 
esta engrenagem são brasileiros 
asseados e vaidosos, que dão va-
lor às relações pessoais e estão 
respaldados por uma política de 
maior distribuição de renda. 

Além do cenário nacional 
ser favorável, a venda direta leva 
vantagens sobre o varejo. "O mer-
cado tradicional cria uma guerra 
por espaço e preço, exigindo 
produtos de alta rotação e baixo 
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valor nas prateleiras. Na venda 
direta, existe a liberdade de li-
dar com o consumidor, além da 
ênfase em produtos com maior 
inovação e preço", afirma João 
Carlos Basílio, presidente da As-
sociação Brasileira da Indústria 
de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (Abihpec). 

O contato pessoal necessário 
entre vendedor e comprador ca-
talisa vendas e traz fidelização. 
"O relacionamento com a reven-
dedora, consultora de beleza, dá 
um aspecto único à venda dire-
ta e reforça a nossa identidade 
cultural; somos uma sociedade 
relacionai", diz Rodolfo Guttilla, 
vice-presidente da Associação 
Brasileira de Empresas de Ven-
das Diretas (ABEVD), ao citar o 
antropólogo Roberto da Matta. 

SegundoosdadosdaAbihpec, 
os negócios deste mercado cres-
ceram 227% entre 2001 e 2010, 
totalizando um volume de 
R$ 27, 2 bilhões de vendas. Nes-
ta mesma década, as vendas di-
retas de produtos aumentaram 
354%, atingindo R$ 8,6 bilhões 
no último ano, equivalentes a 
um terço do total. As franquias 
de produtos de beleza cresceram 
357% no período. 

Dentro e fora das empresas, o 
conceito de vendas domiciliares 
evoluiu. E o papel das mulheres 
que se ocupam com esta ativida-
de também. As mudanças neste 
perfil vêm acompanhando o 
movimento de mudança da po-
pulação brasileira, que está se 
tornando mais informada, es-
colarizada e conectada. Hoje, há 
uma grande parcela de revende-
dores que têm na venda direta a 
ocupação principal e investem 
no negócio com visão empreen-
dedora. Isso impulsionou as em-
presas a investir muito na quali-
ficação de sua mão de obra. 

Nas empresas não faltam 
treinamentos a distância, semi-
nários, eventos presenciais, reu-
niões mensais e anuais em que a 
troca de informações é a tônica. 
"A consultora é o sangue do negó-

cio, porque ela cria vínculos com 
os consumidores e sua motivação 
faz avançar as vendas", explica o 
peruano Álvaro Polanco, diretor-
geral da Mary Kay, instalada no 
Brasil a partir de 199G. 

Segundo as pesquisas da Niel-
sen, que monitora uma amostra-
gem de 8 mil domicílios em âm-
bito nacional, as vendas diretas 
aumentaram 20% neste ano, em 
comparação com o anterior. Tam-
bém no período, de acordo com 
Matheus Fraga, analista de mer-
cado da Nielsen, houve aumento 
de 9% no número de domicílios 
que compraram neste canal pela 
primeira vez. O tíquete médio 
das compras subiu 23%. 

Para dar conta do mercado 
em expansão, a brasileira Natu-
ra, que cresceu 21% em 2010, vem 
inaugurando desde o ano passa-
do novos centros de distribuição, 
entre eles um em Belém (PA) e 
outro em Uberlândia (MG), tota-
lizando sete em operação. Mas a 
Natura não é a única. 

Como parte da estratégia de 
distribuição dos produtos, a Hi-
node implantou nos últimos dois 
anos onze centros de distribuição 
em todo o Brasil em cidades como 
Manaus, Boa Vista, Macapá, Ara-
caju, Recife, Salvador. De acordo 
com Sandro Rodrigues, presiden-
te da Hinode, mais quatro deve-
rão ser implantados ao longo de 
2012. Todos têm funções multi-
disciplinares de manter estoques 
de produtos, servir para realiza-
ção de treinamentos e reuniões, 
tanto para técnicas e estratégias 
de vendas quanto para estudo de 
produtos e estética. 

A Hinode, com faturamento 
de R$ 15 milhões em 2010, gerou 
um adicional de R$ 13,5 milhões 
em bônus pagos às 45 mil con-
sultoras. A empresa tem um ciclo 
mais curto de pagamento para 
as consultoras, de 15 dias. "Aca-
bamos de implantar este sistema 
por percebermos que aumenta a 
agilidade de autofinanciamento 
e não dá tempo para a consultora 
tirar o foco do negócio", explica 
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ArthurLuloian.diretor-adminis-
trativo financeiro da empresa. 

A outra gigante do setor, a 
pioneira Avon, possui no Brasil 
a maior força de vendas da em-
presa no mundo e a cada dia vê 
aumentar seu número de reven-
dedoras. "No ano passado, a Avon 
Brasil registrou um crescimento 
de 20%, comparado a 2009, o que 
nos tornou, pela primeira vez, a 
primeira operação da Avon no 
mundo", afirma Luis Felipe Mi-
randa, presidente da Avon Brasil. 
Instalada no país em 1959, a Avon 
tem atualmente na "internet seu 
maior canal de captação de pedi-
dos da companhia e os folhetos 
eletrônicos auxiliam nossos re-
vendedores na disseminação do 
nosso portfólio", destaca. 

A evolução das mídias faz 
com que Polanco, da Mary Kay, 
reconheça que num futuro não 
tão distante a consultora terá sua 
própria página on-line por meio 
da qual fará seus negócios. Por 
enquanto, a estratégia da empre-
sa é investir nas relações pesso-
ais, reforçando o papel de elo da 
cadeia que a consultora exerce. A 
empresa vem experimentando 
um crescimento anual de, no mí-
nimo, 50% na sua força de vendas 
desde 2009. De acordo com os 
dados da ABEVD, o setor contou 
com o envolvimento em 2010 de 
aproximadamente 2,7 milhões 
de revendedores, 12,2% superior 
ao ano anterior. 

Para garantir o contato cons-
tante com o público, a indústria 
de higiene pessoal e beleza apre-
senta novidades. A Abihpec in-
forma que 30% do faturamento 
é originado de lançamentos de 
produtos (incluindo aí apenas 
mudanças de embalagem). José 
Vicente Marino, vice-presidente 
de negócios da Natura, confir-
ma a tendência. Segundo ele, a 
empresa tem 65% da sua receita 
oriunda de produtos lançados 
nos últimos dois anos. A cada 
21 dias há novos lançamentos, o 
mesmo intervalo de tempo para 
os treinamentos das consulto-

ras. Em 2010, a Natura destinou 
R$139,7 milhões para a área de 
desenvolvimento de produtos, o 
que correspondeu a 2,8% da re-
ceita líquida da empresa. 

Na Avon, mil novos produ-
tos são criados a cada ano. Um 
time de 350 cientistas baseados 
no centro de pesquisa e desen-
volvimento de produtos, em 
Suffern, nos Estados Unidos, 
busca criar novos produtos e 
novas tecnologias. As grandes 
inovações são patenteadas pela 
Avon em diversos países. 

O Brasil vive indiscutivelmente 
um cenário promissor que, inclu-
sive, vem atraindo novos compe-
tidores ao mercado. Um exemplo 
é a recente entrada da Eudora, 
marca do grupo O Boticário. A co-
nhecida franquia, que se tornou 
uma das maiores redes de cosmé-
ticos do mundo, desde o primeiro 
semestre disputa mercado por 
meio das vendas diretas. 

Outra marca jovem no mer-
cado é a Inspiração. Criada em 
2005, brasileira, considerada de 
pequeno porte, atua no segmen-
to de perfumaria e cosméticos 
em âmbito nacional oferecen-
do perfumes, batons, cremes e 
maquiagem. A empresa, que es-
tima crescer 9% em 2011, lança 
dez novos produtos a cada ano 
e vende através de catálogos im-
pressos bimestralmente. 

"Nossa motivação, ao entrar 
neste mercado concentrado por 
duas gigantes, é acreditarmos 
que o espaço e o potencial de cres-
cimento no Brasil são superiores 
percentualmente se comparado 
aos mercados europeu e america-
no", diz Jonny de Carvalho Almei-
da, presidente da Inspiração. 

Com menos entraves que o 
varejo tradicional, o mercado 
de venda direta de produtos de 
beleza segue atraindo, de um 
lado, os consumidores - que 
buscam produtos inovadores 
e serviços indiretos de consul-
toria - e, de outro, as empresas 
que enxergam aí uma ótima 
oportunidade de negócio. A ut
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Text Box
Fonte: Valor Setorial, São Paulo, p. 30-32, out. 2011.




