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No Brasil,
Avon tem
até creme
em ‘litrão’
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Estratégia. Ricardo Patrocínio, da Avon, busca restabelecer vínculo com revendedoras após ‘crise de confiança’ em 2011
modeloLuiza Brunet será vendida na campanha de Dia das Mães
por R$ 29,99. “O preço é sempre
um demonstrativo do segmento
de consumidor que a empresa
quer atender”, explica Ricardo
Klein, diretor do Grupo Troiano
de Branding. “Tentar mudar de
posicionamento poder ser muito caro e complexo para empresas há muito tempo estabelecidas no mercado.”
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● Quanto mais
creme, melhor

Ao contrário do que
ocorre no exterior, a
brasileira prefere embalagens grandes. Isso motivou, por exemplo, o lançamento do
‘litrão’ de creme.
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Após passar por problemas de
entrega de produtos que resultaram na saída de consultoras
e na queda das vendas em 2011
e2012, a Avon passou a concentrar seus esforços em duas
frentes: a reconquista da confiança da força de vendas, com
promoções especialmente voltadas às revendedoras, e a
maior adequação do portfólio
ao gosto brasileiro, o que concedeu à operação local mais influência sobre o desenvolvimento de produtos.
Embora a criação de novidades esteja concentrada nos Estados Unidos, onde a Avon nasceu
em 1886, o diretor de marketing
daAvonnoBrasil, RicardoPatrocínio, diz que o gosto brasileiro
desafia vários dos padrões internacionais quando o assunto é o
consumo de produtos de beleza.
Como o Brasil é o maior consumidor individual de perfumes
no mundo e também é o mercadonúmeroumparaaAvon, amatrizprecisouseadaptaràsnecessidadesdoBrasil–enãoocontrário, como costumava ocorrer.
Uma das principais mudanças, conta o executivo, foi a criação de embalagens maiores. Já é
consensonomercadoqueosperfumes mais vendidos no País geralmente têm 100 ml, enquanto

o padrão internacional é de 50
ml. No entanto, como a maior
parte dos consumidores da
Avon se concentra na classe C, a
empresa percebeu que precisaria irainda mais longe noquesito
custo-benefício.
Entre as fragrâncias assinadas
pela cantora Ivete Sangalo, por
exemplo, as colônias “splash”,
que têm menos concentração de
perfume, foram lançadas em
frascos de 300 ml. Na linha Erva
Doce, a empresa foi além: lançou
uma embalagem de 1 litro de creme para o corpo, vendida por R$
29,90. Ou, como destaca o livro
de venda direta da companhia:
“Três meses de hidratação por
R$ 0,33 por dia”.
O fator preço é um diferencial
claro da Avon. O perfume mais
caro da marca custa R$ 80, enquanto as rivais Natura e O Boticário chegam a cobrar R$ 150 por
seus produtos. Uma nova fragrância da linha assinada pela
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Empresa renova linha para se adequar ao
gosto do País, principal mercado da marca

Relações. Reinventar a roda é

justamente o que a Avon não
quer fazer neste momento. Por
isso, além de reformular linhas
de produtos, especialmente no
quesito embalagem, a companhia precisou investir pesado no
relacionamento com as consultoras. Ainda este mês, zarpa do
Porto de Santos o Navio da Bele-

za Avon, que contemplou mil
consumidores e revendedores
com viagens.
Ofoconasrevendedorasprevine, pelo menos por enquanto, a
entrada da Avon em outros canaisdevenda,comooe-commerce, que já é usado por Natura e O
Boticário. “Temos uma divisão
digital em outras regiões, como
a Europa, e estudamos possibilidadesde mídia online no Brasil”,
dizPatrocínio.“Umadastendências atuais é o uso do Facebook
para ampliar as vendas.”
No fim de 2012, o trabalho de
reconquista de revendedoras –
que incluiu um mea culpa sobre
os atrasos em entregas – começou a dar resultado. No quarto
trimestre,asvendasnoPaíssubiram 10%; no mesmo período de
2011, a queda havia sido de 3%.

Empresa perdeu
mercado no Brasil,
aponta consultoria
● As crises internas que afeta-

ram a Avon tanto no Brasil quanto no exterior, aliadas à maior
concorrência no mercado brasileiro, com a chegada de diversas
marcas ao País, afetaram a participação de mercado da “veterana” companhia de cosméticos,
que chegou ao Brasil há 55 anos.
De acordo com a consultoria Euromonitor, enquanto a rede O Boticário ganhou 2,2 pontos porcentuais de fatia do mercado brasileiro, passando de 6% para 8,2%

entre 2007 e 2011, a Avon viu
sua fatia recuar, no mesmo período, de 9,1% para 8,8%. A Natura,
que já era líder de mercado, manteve-se na primeira posição, subindo de 13,4% para 14,5% no
mesmo espaço de tempo.
Os problemas com entregas
no Brasil, que chegaram a fazer a
empresa ter uma queda de vendas da ordem de 19% no segundo trimestre de 2012, ajudaram a
pressionar a saída da presidente
mundial Andrea Jung, que deixou o comando da fabricante de
cosméticos no fim do ano passado, após uma permanência de 13
anos no cargo. Andrea agora
atua como consultora da direção
da Avon. / F.S.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 mar. 2013, Economia & Negócios 2 , p. B22.

Cerveja
FRANCOIS LENOIR/REUTERS

NOS EUA, CRÍTICAS À GESTÃO
‘BRASILEIRA’ NA AB INBEV
Ações na Justiça e artigos na imprensa acusam a empresa, comandada por
brasileiros, de se importar mais com corte de custos que com a qualidade

D

esde que anunciou, emjunho passado, sua intenção
de adquirir 100%
do controle da cervejaria mexicana Grupo Modelo, a
Anheuser-Busch InBev vem
sendo alvo, nos Estados Unidos, de uma onda de críticas
com certos tons de xenofobia. A primeira manifestação
aconteceu em outubro, quandoa revista BloombergBusinessWeek publicou uma matéria
de seis páginas, chamada
“The Plot to Destroy America’s Beer”, ou, em português,
“O plano secreto para destruir a cerveja americana”.
Em seguida, outros artigos
foram publicados em grandes jornais dos Estados Unidos, como o The New York Times e o The Washington Post.
Todos comentando a possível formação de um duopólio

da cerveja no mercado americano que poderia se formar caso a
AB InBev concretize a compra
de mais 50% das ações da Modelo. É um debate válido, diz Trevor Stirling, analista especializadono mercado debebida da Sanford Bernstein, de Londres.
“Mas é claro que a xenofobia
acrescentou mais pimenta à discussão”, afirma ele.
No artigo da Bloomberg BusinessWeek, ao descrever o brasileiro Carlos Brito, presidente
mundial da empresa, o autor diz
que ele se veste como o gerente
de uma loja local de ferramentas. Ao comentar sua atuação
frente à companhia, a revista
diz: “Ele arrisca a devoção dos
amantes de cerveja americanos
ao mexer com a receita da Budweiser em nome da redução de
custos.”
Em fevereiro, o The Washington Post publicou uma matéria

intitulada “Beer merger would
worsen existing duopoly by AB
InBev, SABMiller” (ou “Fusão
das cervejas acentuará duopólio entre AB InBev e SABMiller),
na qual chama Brito de “hardnosed”, ou seja, uma pessoa
pragmática que não tem paciência com quem não é como ela.
“Sempre haverá quem reclame do fato de a AB InBev ter
quase 50% das vendas nos Estados Unidos. Mas agora que a empresa é controlada por estrangeiros, essas pessoas têm se manifestado ainda mais”, diz Stirling.
Consultada para comentar o
assunto, a AB InBev não respondeu à reportagem.
Água. Há duas semanas, a AB
InBev também foi alvo de três
processos abertos na Justiça
americana,que alegamque acerveja Budweiser, fabricada pela

Compra. A Inbev assumiu o controle da americana Anheuser Busch, formando a AB Inbev
empresa, está sendo vendida
com teor alcoólico mais baixo
que o indicado no rótulo, uma
vez que a companhia estaria colocando mais água na cerveja.
A companhia reagiu com humor. Publicou, na semana passada, uma página inteira de anúncio nos dez maiores jornais americanos, incluindo o The New
York Times e o Los Angeles Times, com a foto de uma edição
especial de água mineral em lata, com o antigo logotipo da
Anheuser Busch, que a empresa
envazou para doar para a Cruz

Vermelha americana. Acima da
foto, a frase: “Eles devem ter testado uma dessas”, referindo-se
aos testes de teor de água incluídos nos processos.
“Essas ações são movidas por
gente que quer ganhar dinheiro
fácil na Justiça”, diz o analista
da Sanford Bernstein. “A própria Anheuser Busch chegou a
ser processada pelo mesmo motivo antes de ter sido comprada
pela Inbev. Além disso, todas as
cervejarias colocam água na cerveja. Elas fabricam primeiro
uma cerveja mais concentrada e

MPT cobra multa do JBS por descumprir acordo
Chico Siqueira
ESPECIAL PARA O ESTADO
ARAÇATUBA

O Ministério Público do Trabalho (MPT) entrou com um pedidona Vara doTrabalho deBarretos (SP) para a execução de uma
multa de R$ 2 milhões contra o
Grupo JBS. Segundo o MPT, a
empresa teria descumprido um
acordo no qual se comprometia
a não prorrogar a jornada dos
funcionários da unidade além de

duas horas diárias.
O acordo foi obtido em ação
civil pública aberta em 2007 paraapurar ajornadaexcessiva,denunciada em inquérito aberto
no ano anterior. Na ação, além
de se comprometer a reduzir a
jornada,oJBStambémfoicondenado a pagar R$ 50 mil, a título
de danos morais coletivos.
O dinheiro foi para duas entidades filantrópicas de Barretos
(R$ 15 mil cada uma) e para o
Fundo de Amparo ao Trabalha-

● Hora

extra

R$ 2 milhões
é o valor da multa que o MPT
está cobrando do JBS

dor (FAT), que recebeu R$ 20
mil.
Mas só no ano passado é que o
MPT decidiu verificar se o acordo estava sendo cumprido. Essa
demora, segundo o MPT, ocor-

reu por causa da falta de funcionários. Porém, ao pedir o registro de ponto dos funcionários, a
procuradora do Trabalho de Ribeirão Preto Regina Duarte da
Silva constata que a jornada excessiva continuava após a conciliação de 2007. Segundo ela, os
documentos comprovam que a
companhia manteve todos os
empregados da unidade em regime de horas extras acima do permitido por lei.
Pelos cálculos da procurado-

ra, no período entre 21 de janeiro
de 2008 e 22 de dezembro de
2011, a unidade do JBS em Barretos manteve a jornada excessiva
por1.397 dias,cumprindoo acordo somente em 70 dias no período.
Como a multa é de R$ 1,5 mil
paracadadiadeacordo nãocumprido, o total da infração atingiu
R$ 2, 095 milhões – quantia que
agora está sendo cobrada em
açãodeexecuçãodoMPTnaJustiça do Trabalho de Barretos.

depois acrescentam água”,
afirma Stirling.
Todas as acusações e provocações endereçadas à AB
InBev, segundo outro analista, que preferiu não se identificar, não têm fundamento.
“A imprensa acusa a companhia de se importar apenas
em cortar custos em detrimento da qualidade da cerveja. Mas a AB InBev faz o mesmo que muitas outras multinacionais americanas fazem.
A única diferença é o time brasileiro.” / LÍLIAN CUNHA

“Na maioria dos dias de trabalho,umgrandenúmerodetrabalhador cumpriu jornadas que superavam o limite de 10 horas diárias, haja vista a uniformidade
das violações verificadas duranteosquatroanosdeacordo”,disse a procuradora.
O Grupo JBS, por meio de nota, informou que não havia sido
notificado, até o início da noite
de ontem, pelo MPT. “Assim que
houver, se de fato acontecer, a
comunicação, serão tomadas todas as providências junto ao Ministério Público”, disse a empresa, no comunicado. / COLABOROU
SUZANA INHESTA

