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Grifes de cosméticos de EUA e Peru abrirão fábricas no País 
Flávia Milhassi 
 
A concorrência no mercado nacional de venda direta de cosméticos vai ficar mais acirrada em 
2015. As estrangeiras Belcorp e Mary Kay já se decidiram pela abertura de plantas no País. A 
peruana Belcorp planeja ter a unidade em operação até 2015. A norte-americana Mary Kay 
ainda estuda a melhor data, mas isso não passará de cinco anos. Ambas pretendem bater de 
frente com as já consolidadas marcas Natura e Avon.  
 
No ano passado, o setor movimentou R$ 27,2 bilhões. Mas o potencial de consumo vai muito 
além. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) identificou que no Brasil existem 
67,6 milhões de residências que consomem 1,94 bilhão de produtos; o que dá uma média de 
28 produtos por domicílio.  
 
A peruana Belcorp - que chegou ao Brasil em abril do ano passado -, acaba de anunciar a 
abertura de um novo centro de distribuição (CD). No começo de sua operação, o único CD 
estava em São Paulo e a empresa contava com parceiros logísticos, que supriam, até esse 
momento, a sua demanda de venda. O novo espaço será localizado no Recife, e ao invés da 
empresa tirar de seu capital o investimento, firmou parceria com a Rapidão Cometa que arcará 
com os custos de implementação, conforme afirmou ao DCI o diretor-geral da companhia, 
Claudio Eschecolla. "Temos uma parceria com a Rapidão Cometa, na qual os investimentos na 
implementação do centro de Cabo de Santo Agostinho serão bancados pela empresa. A 
administração e regras de negócio serão dirigidas por uma equipe da Belcorp", disse o 
executivo.  
 
Considerada estratégica nos planos de crescimento da empresa, a operação brasileira registrou 
crescimento de 70% no primeiro semestre deste ano. O novo centro logístico ajudará a 
empresa a ampliar em 30% o volume nacional de vendas, além de atender melhor as regiões 
Norte e Nordeste. "O novo CD de Cabo de Santo Agostinho garantirá maior agilidade nas 
entregas da região Nordeste, reduzindo o prazo em cerca de cinco dias para as entregas".  
 
Ainda segundo Eschecolla, os planos de expansão são agressivos. A Belcorp quer crescer 
100% este ano, além de ampliar em 300% - passando dos atuais 50 mil para 200 mil sua 
equipe de consultoras até 2015. Com isso, pretende faturar em dois anos e meio, US$ 400 
milhões, sendo que serão investidos US$ 200 milhões no mesmo período.  
 
Quem também viu suas operações dobrarem de tamanho em um curto espaço de tempo foi a 
norte-americana Mary Kay, há 50 anos no mercado mundial de venda direta e atuante há 15 
anos no Brasil. A companhia revisou para cima sua perspectiva de crescimento. Em 2011, a 
marca cresceu 40% e em 2012, 60%. Anteriormente ao DCI, a diretora de marketing da 
marca, Shana Peixoto, afirmou que a perspectiva da marca é dobrar de tamanho este ano, o 
que significa crescer 70%. "Estamos em um momento de crescimento acelerado, dobramos 
nossa operação o ano passado e para este ano a tendência é que dobre mais uma vez".  
 
"Temos planos de montar nossa fábrica aqui. Hoje temos terceirizadas que produzem alguns 
itens e completamos o portfólio de produtos com produtos vindo dos Estados Unidos e da 
China", adianta a executiva, sobre os planos para, no máximo, cinco anos.  
 
Já para a Avon, o Brasil é um dos seus principais mercados conforme afirmou Ricardo 
Patrocínio, vice-presidente de marketing. "O Brasil já é o terceiro maior consumidor de 
cosméticos e deve chegar ao primeiro até 2016. Por sua vez, a Avon Brasil voltou a crescer". 
Ainda segundo Patrocínio, os resultados da empresa no Brasil têm sido positivos. "Crescemos 
10% no último trimestre de 2012 e 11% no de 2013 e as perspectivas são extremamente 
positivas para a Avon."  
 
A Natura, que vigora entre as maiores no segmento de venda direta de cosméticos, viu no 
segundo trimestre sua participação no mercado internacional crescer 15%, alta histórica da 
marca. 
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