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Christina Passariello  
e Emily Glazer
The Wall Street Journal

Na sua luta para comprar a 
Avon Products Inc., o prêmio 
que a Coty Inc. tem em mente 
é o Brasil.

O país é o terceiro maior 
mercado de beleza do mundo, 
atrás apenas dos Estados Uni-
dos e do Japão, de acordo com 
a Euromonitor Internacional, e 
se tornou um campo de batalha 
importante para as gigantes de 
cosméticos.

O exército de vendedores de 
porta em porta da Avon deu a ela 
a liderança no Brasil. Concorren-
tes como L’Oréal SA, Estée Lau-
der Cos. e Procter & Gamble Co, 
que efetuam suas vendas através 
de lojas tradicionais, vêm tendo 
dificuldades para acompanhar o 
pique da Avon.

O presidente do conselho da 
Coty, Bart Becht, disse ao The 
Wall Street Journal quinta-feira 
que ele gostaria de usar o canal 
de venda direta da Avon para pro-
mover seus produtos mais baratos 
para os mercados de massa, como 
as colônias das marcas Adidas e 
Playboy. O negócio principal da 
companhia é o de fragrâncias de 
designers e celebridades.

“Entrar no Brasil seria um 
grande benefício para a Coty”, 
disse Becht. “Porta a porta é um 
meio fundamental de entrar no 
mercado.”

A Coty divulgou na semana 
passada uma oferta para com-
prar a Avon por US$ 10 bilhões. 
A Avon rejeitou imediatamente 
a proposta, dizendo que ela des-
valoriza a companhia e que era 
informal e incerta.

A Coty está trabalhando para 
formalizar a parte financeira da 
proposta, e os detalhes prova-
velmente serão revelados esta 
semana, disseram pessoas a par 
do assunto. A Coty também pre-
tende começar a fazer lobby com 
os acionistas da Avon, disseram 
as pessoas. 

A Avon não quis comentar.
Dois anos atrás, o Brasil se tor-

nou o maior mercado da Avon 
para vendas porta a porta de 
batons, cremes faciais e perfu-
mes. A sua maior concorrente é 
a paulistana Natura Cosméticos 
SA, que também trabalha com 
vendas porta a porta.

O alcance geográfico das 
operações das vendas porta a 
porta, bem como sua capaci-
dade de penetrar nos fortes cír-
culos sociais femininos, deu a 
essas empresas uma vantagem 
sobre as marcas que dependem 
das redes de lojas ainda pouco 
desenvolvidas do Brasil.

Mesmo assim, as marcas de 
varejo estão cavando espaço, 

alterando o cenário de longo 
prazo para as vendas porta a 
porta. A L’Oréal está preenchen-
do as prateleiras das lojas com 
suas marcas de cuidados da pele 
e maquiagem — tais como  May-
belline, Vichy e L’Oréal Paris —, 
trazendo competição para duas 
categorias que há muito são 
dominadas pela venda direta. 
As fragrâncias são as próximas 
na lista.

Há muito em jogo. As mulhe-
res brasileiras sempre foram 
usuárias contumazes de produ-
tos de beleza, de cremes e condi-
cionadores de cabelo a esmaltes 
e perfumes. Isso impulsionou as 
vendas de cosméticos no país 
muito mais além do que em 
outros mercados emergentes de 
consumo, como a China e a Índia, 
cujos consumidores geralmente 
se apegam a uma só categoria 
de produtos, como cuidados da 
pele ou cabelo.

As vendas porta a porta são 
atreladas ao desenvolvimento 
econômico de um país, dizem 
os economistas. É comum que 
mulheres sem especialização, 
ao entrar na força de trabalho, 
ganhem seu primeiro salário 
vendendo produtos para ami-
gos e parentes. Esse modelo fun-
cionou particularmente bem na 
América Latina por causa dos 
extensos círculos sociais, dizem 
os especialistas.

Os 2,4 milhões de represen-
tantes porta a porta de distin-
tas empresas que operam no 
Brasil venderam US$ 8 bilhões 
em produtos em 2009, o últi-
mo ano para o qual há dados 
disponíveis, segundo a Federa-
ção Mundial de Associações de 
Venda Direta. A venda direta 
corresponde a 28,6% do merca-
do de beleza e cuidados pessoais 

no Brasil, que inclui sabonetes e 
desodorantes, comparado com 
13,9% na China e somente 7,7% 
nos EUA, em 2011.

Mas as vendas porta a porta 
podem entrar em declínio à 
medida que a economia amadu-
rece. Nos EUA, o estereótipo da 
“Avon Lady” prosperou nas regi-
ões suburbanas do pós-guerra 
— não em mercados que contam 
com redes varejistas modernas 
como a Sephora. No Brasil, esti-
ma-se que as vendas em lojas de 
produtos de beleza e cuidados 
pessoais em 2012 cresçam mais 
rápido que as vendas diretas 
pela primeira vez em vários anos, 
segundo a Euromonitor.

As vendas da Estée Lauder no 
Brasil subiram 50% ano passado, 
impelidas em grande parte pela 
sua moderna e luxuosa linha 
MAC Cosmetics, que é vendida 
principalmente em lojas inde-
pendentes. O diretor-presidente 
Fabrizio Freda está apostando 
que o aumento da renda vai des-
pertar mais interesse nos cosmé-
ticos de luxo, disse ele ao WSJ no 
começo do ano.

Já a L’Oréal, a maior empresa 
de cosméticos do mundo por 
faturamento, está contando com 
a abertura de mais e melhores 
lojas para vender seus produtos. 

“Se você oferece bons servi-
ços, as pessoas vão comprar [nas 
lojas]”, diz Didier Tisserand, 
gerente da L’Oréal no Brasil. 

As vendas da linha Maybline 
da L’Oréal subiram 50% cada ano 
nos últimos dois anos, disse Tis-
serand. Ele espera que a marca 
ganhe 40% mais espaço nas pra-
teleiras de lojas do país este ano. 
A L’Oréal também está fabrican-
do mais produtos da sua linha de 
beleza no Brasil para baixar seus 
preços, e logo colocará no ar seu 

primeiro comercial brasileiro.
Tisserand não quis dizer se a 

L’Oréal tem ou não algum inte-
resse na Avon ou em operações 
de venda direta.

Os produtos da Avon são vistos 
como baratos, mais para consu-
mo de massa, dizem executivos 
do setor.

A diretora-presidente da 
Avon, Andrea Jung, reconheceu 
em teleconferências com analis-
tas em outubro que a Avon de 
fato enfrentou uma concorrên-
cia maior no terceiro trimestre, 
em especial de marcas de fra-
grâncias e varejistas de produtos 
para a pele.

As vendas da Avon no Brasil 
caíram no segundo semestre do 
ano passado, depois que a imple-
mentação de um novo sistema de 
computador causou problemas 
com os pedidos. Em outubro, a 
Avon admitiu que o novo sistema 
levou a empresa a subestimar a 
demanda, perder o controle de 
componentes dos produtos e 
experimentar atrasos na entrega.

Pela primeira vez em 10 tri-
mestres, o crescimento das ven-
das da Avon no Brasil ficou abai-
xo de 10%.

Embora os problemas de com-
putação tenham sido estabili-
zados no fim do ano, as vendas 
permaneceram sob pressão no 
quarto trimestre e podem con-
tinuar sem força no começo de 
2012, informou a companhia 
numa conferência com analistas 
em fevereiro. Consertar as coisas 
no Brasil é a principal priorida-
de este ano, afirmou a empresa 
durante a conferência.

“Nós ainda vemos o Brasil 
como um mercado de beleza 
realmente bom no futuro”, disse 
Jung na teleconferência.

(Colaborou Gina Chon.)

Coty quer Avon para entrar em 
vendas porta a porta no Brasil

LUCAS ZAPPA/IZP PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Uma sessão de vendas de uma representante da Natura. Em 2009, o Brasil tinha 2,4 milhões de vendedores porta a porta

Dana Mattioli
The  Wall Street Journal

A Tupperware Brands Corp., 
fabricante de recipientes de 
plástico para comida, tomou um 
caminho surpreendente para 
vender mais na América Latina: 
perfumes e cremes para a pele.

Depois de se dar conta, cerca de 
10  anos atrás, que os consumido-
res da região gastavam acima de 
20 vezes mais em produtos de 
beleza do que em recipientes para 
sobras de comida, a Tupperware 
mudou sua estratégia.

Em 2005, ela comprou seis 
marcas de beleza, gastando US$ 
557 milhões. Desde então, seu 
negócio de beleza foi crescendo, 
até chegar a 26% do faturamento 
total da Tupperware.

“Existia antigamente um 
ladrão de bancos chamado 
Willie Sutton que, quando lhe 
perguntavam por que ele rou-
bava bancos, respondia ‘é lá que 
está o dinheiro’”, diz Rick Goin-
gs, presidente da Tupperwa-
re. “Essa é a razão de termos [o 
negócio de] beleza lá.” 

Em 2011, a receita total da 
Tupperware foi de US$ 2,6 
bilhões. As vendas na América 
Latina cresceram 50%, impulsio-

nadas em grande parte pelo Bra-
sil. E perto de metade dos US$ 
711 milhões faturados na Amé-
rica Latina vieram da categoria 
de produtos de beleza.

O resultado não só ilustra 
a demanda por cosméticos 
na América Latina — onde a 
Tupperware é mais conhecida 
pelas linhas Fuller e Armand 
Dupree —, mas também que o 
modelo de venda direta é uma 
abordagem frutífera na região.

A combinação de uma clas-
se média em crescimento e a 
pequena presença do varejo fora 
das grandes cidades, além da 

oportunidade de novas fontes 
de renda para mulheres, faz da 
venda direta um modelo popu-
lar nesses países, diz ele.

Goings não é um estreante nos 
negócios de beleza ou de venda 
direta. Ele fundou uma empresa 
que vendia alarmes de incêndio 
de porta em porta durante o seu 
último ano na faculdade.

O executivo de 66 anos passou 7 
na rival da venda direta Avon Pro-
ducts Inc., antes de ser recrutado 
em 1992 pela Tupperware, cujos 
recipientes são vendidos por 
representantes independentes.

Os representantes de vendas da 

Tupperware na América Latina 
montam “spas” temporários nas 
suas casas com ênfase no relaxa-
mento e tratamentos de beleza. 
Eles então vendem produtos para 
a pele, fragrâncias, cosméticos e 
outros itens para os visitantes.

Antes de apostar no setor de 
beleza da América Latina, Goin-
gs diz que olhou os resultados 
do “índice de vaidade”, uma pes-
quisa conduzida em diferentes 
localidades para medir a atitude 
dos consumidores em relação à 
aparência. As mulheres venezue-
lanas ficaram em primeiro no 
ranking da vaidade, com muitos 
outros países latino-americanos 
vindo logo atrás, diz ele. “Tem 
influência em onde ela gasta o 
dinheiro dela”, diz ele.

Em certos lugares da América 
Latina, beleza responde pela maior 
parte das vendas da Tupperware. 
Na Argentina, ela corresponde à 
metade, e, no Uruguai, ela fica em 
torno de 70%, diz Goings.

A região é a única no mundo 
onde a Tupperware diz aos seus 
associados para se concentra-
rem em beleza primeiro e então 
tentar vender também os outros 
produtos da Tupperware, diz 
Goings, que chama isso de “abor-
dagem Cavalo de Tróia”.

Tupperware lucra com vaidade latina
XINHUA / ZUMA PRESS

Salão de beleza no Rio. Tupperware vende cosméticos na América Latina

INTERNACIONAL

A Samsung, fabricante coreana 
de eletrônicos, afirmou sexta-
feira que espera lucro opera-
cional de mais de US$ 5 bilhões 
para seu quarto trimestre fiscal, 
encerrado em 31 de março, o 
que seria um recorde. A empresa 
não explicou o motivo de sua 
previsão, mas analistas têm visto 
crescimento nas vendas de celu-
lares da empresa. 

Diretores da Volkswagen e de 
sua divisão de carros de luxo 
Audi disseram sexta-feira que 
esperam fechar acordos para 
garantir empregos nas principais 
fábricas da Audi na Alemanha 
antes de partirem para uma nova 
fábrica na América do Norte.

O suco de laranja está caindo 
depois de bater recordes este ano 
com temores de uma possível 
escassez. A presença de um fun-
gicida não autorizado pelos EUA 
no suco importado pelo país, 
inclusive do Brasil, fez o preço do 
concentrado congelado chegar 
a cerca de US$ 4 por quilo; mas 
depois que o fungicida foi decla-
rado inofensivo, a cotação já caiu 
para cerca de US$ 3 o quilo.

Virginia M. Rometty, diretora-
presidente da IBM, acabou 
sendo um destaque inesperado 
do torneio de golfe do clube 
Augusta, do qual a empresa 
americana é um dos principais 
patrocinadores. O clube tem a 
tradição de não aceitar mulhe-
res. Uma pessoa a par do assunto 
disse que Rometty foi ontem à 
cabine da IBM, mas não se sabe 
se Augusta vai manter o hábito 
de oferecer título de sócio à líder 
executiva de seu patrocinador.

A Eli Lilly, farmacêutica ame-
ricana, recebeu aprovação das 
autoridades para um teste que 
detecta a presença de proteínas 
no cérebro que estão relaciona-
das com o mal de Alzheimer. O 
teste pode ajudar a detecção da 
doença mais cedo e impulsionar 
a criação de novos tratamentos.

A Eni, da Itália, e a Total, da 
França, estão entre as grandes 
petrolíferas internacionais 
que estão sendo investigadas 
por autoridades dos EUA e da 
Líbia por seu relacionamento 
com o regime do líder deposto 
Muamar Gadafi. Não está claro 
quais seriam as infrações, espe-
cificamente.

Mães obesas têm probabili-
dade bem maior de ter crianças 
com autismo ou outra ano-
malia do desenvolvimento, 
segundo um estudo a ser publi-
cado hoje. Estima-se que desor-
dens no espectro de autismo 
afetem hoje uma em cada 88 
crianças nos EUA.

Empresas americanas criaram 
120.000 empregos em março, 
informou o governo, só metade 
do que se previa e depois de três 
meses criando mais de 200.000 
vagas. O dado foi um balde de 
água fria nas avaliações da recu-
peração econômica dos EUA.

A TPG, dos EUA, e a Hony, da 
China, ambas empresas de 
investimentos, devem fazer uma 
oferta conjunta pela fabricante 
japonesa de chips de memória 
Elpida, disse uma pessoa a par 
da situação. A Elpida entrou em 
concordata em fevereiro.

REGIONAL

A Argentina ganhou apoio do 
governo dos EUA na mais recente 
batalha legal sobre sua moratória 
de 2002. Advogados do governo 
americano teriam apresentado, 
segundo documentos da corte, 
pedido a um tribunal de recursos 
para que reverta uma decisão de 
que a Argentina  seja obrigada a 
pagar credores que não aceita-
ram a reestruturação da dívida 
quando pagar investidores que 
aceitaram o acordo. 

Nove trabalhadores foram 
resgatados de uma mina de 
ouro e cobre ilegal que desa-
bou no Peru no fim de semana. 
Segundo estimativas do setor 
privado, as pequenas minas 
ilegais geram até US$ 2 bilhões 
ao ano no país. O setor de mine-
ração representa 60% de todas 
as exportações do Peru. 

Adelmo Gabbi, presidente da 
Bolsa de Comércio de Buenos 
Aires, ameaçou processar por 
calúnia o vice-presidente argen-
tino, Amado Boudou, depois 
que este o acusou publicamente 
de ter tentado suborná-lo para 
conseguir tratamento especial 
do governo para a operadora de 
cassinos Boldt. Boudou também 
é alvo de investigação, acusado 
de ter protegido uma gráfica 
que quebrou, a Ciccone, quando 
era ministro da Fazenda. Ele 
nega qualquer irregularidade. 

Hugo Chávez, presidente vene-
zuelano, anunciou aumento 
do salário mínimo que afetará 
cerca de quatro milhões de 
trabalhadores. Depois de dois 
ajustes, de 15% cada, em maio 
e setembro, o salário passará a 
2,047 bolívares, ou US$ 476.

Empresas
WSJ.COM/BRASIL

Joseph B. White
The Wall Street Journal

“Amigo não deixa amigo 
dirigir bêbado.” No futuro, esse 
amigo pode ser o seu carro.

Pesquisadores que trabalham 
com a Aliança de Fabricantes 
de Automóveis e com a Agência 
Nacional de Segurança do Trân-
sito nas Estradas, ou NHTSA, 
duas instituições dos Estados 
Unidos, estão desenvolven-
do tecnologias que poderiam 
ser incorporadas ao painel do 
carro, ou controles para verifi-
car o nível de álcool no sangue 
do motorista e não dar a partida 
se estiver acima do limite legal. 
Esse esforço, iniciado em 2008, 
é chamado oficialmente de Sis-
tema de Detecção de Álcool no 
Motorista para a Segurança.

“Fizemos mais progressos, e 
de forma mais rápida, do que 
esperávamos”, diz Rob Stras-
sburger, vice-presidente de 
segurança de veículos na Alian-
ça. Um fator que contribui para 
os avanços é uma pesquisa 
de segurança nacional com a 
meta de desenvolver sensores 

remotos capazes de detectar 
agentes biológicos ou outras 
substâncias químicas. Além 
disso, os pesquisadores dizem 
que os sensores de ponta do 
dedo, utilizados nos hospitais 
para medir o açúcar no sangue 
e outros indicadores físicos, 
também são úteis para detectar 
o nível de álcool no sangue.

Tudo isso parece futurista, e 
provavelmente vai levar anos 
— de 8 a 10, avalia Strassburger 
— até que os carros e caminhões 
com detectores de álcool incor-
porados estejam à venda. A fase 
seguinte, que levará ainda mais 
anos depois disso, será um veí-
culo produzido comercialmen-
te com tecnologia para levar 
para casa, de forma autônoma, 
o dono embriagado.

Saber se os motoristas ficarão à 
vontade com um carro capaz de 
passar por cima dos seus coman-
dos é outra história. Um grupo 
de restaurantes já está fazendo 
lobby contra essa tecnologia.

Carro vai decidir se 
motorista está bêbado

Leia artigo completo no site
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 abr. 2012, Empresas, p. B9.




