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Empresas que trabalham no segmento de vendas diretas estão procurando alternativas para não 
perder mercado. A americana Amway , por exemplo, vai produzir 20 artigos de seus 100 
importados no Brasil, para diminuir em 25% seus custos. Como a produção será terceirizada, ela 
vai abrir espaço para fabricantes de perfumes, sabonetes e da linha de limpeza. Já a Natura , que 
só atuava em vendas diretas, está usando quiosques em shoppings centers para divulgar seus 
produtos e vendê-los nos locais aos consumidores. Outra norte-americana, a Sara Lee , também 
investe na produção própria para reforçar a atuação nas vendas diretas.  
 
Segundo o diretor geral da Amway do Brasil, Ricardo Tanaka, a empresa está investindo cerca de 
R$ 1,5 milhão nesse projeto, desde o desenvolvimento dos produtos até as parcerias.  
 
De acordo com Tanaka, a idéia surgiu no ano passado quando o dólar subiu para quase R$ 4. Ele 
explica que as vendas no País no ano passado se mantiveram no patamar do ano anterior, sem 
registrar nenhum aumento. “Como já prevíamos isso, resolvemos procurar soluções”, afirma. A 
expectativa da empresa é de aumentar seu faturamento em 30% neste ano.  
 
Por enquanto, o único produto feito no Brasil é um sabonete que entrará no mercado em julho 
depois de muitos testes (quase 10 meses de desenvolvimento). De acordo com ele, com esse 
‘piloto’ a empresa conseguiu diminuir seu custo em 31% se comparado com o mesmo produto 
importado. A nacionalização vai permitir uma significativa redução de preços, tornando-os mais 
acessíveis aos consumidores.  
 
A empresa pretende exportar esses itens para os países da América Latina, inclusive México, 
Venezuela e Colômbia. “Hoje a Amway tem 3% do mercado latino-americano de vendas diretas, 
que chega a 8 bilhões de dólares. Temos muito espaço para aumentar essa fatia”, afirma Tanaka.  
 
A Amway fatura a quantia de US$ 4,5 bilhões em vendas por ano em todo o mundo. A empresa, 
que não investe em publicidade há 5 anos, resolveu gastar R$ 2,7 milhões em campanhas para 
divulgar seus produtos, além de mostrar suas estratégias. Para comerciais em rádio, televisão a 
cabo e em anúncios em revistas, Internet e até no Metrô, será destinada uma quantia de R$ 1,2 
milhão.  
 
Outra parte dos investimentos serviu para o lançamento de um novo site (www.lainanway.com) 
para toda a América Latina que está on-line desde 5 de maio.  
 
A empresa espera promover exportações pelos parceiros de até R$ 1,8 milhão este ano, e R$ 5,4 
milhões em 2004, para 11 países da América Latina.  
 
Conforme informações da Associação Brasileria das Empresas de Vendas Diretas (Abevd) , no ano 
passado a empresa movimentou quase 7 bilhões.  
 
A Anway, fundada em 1959 nos Estados Unidos, está no Brasil desde 1991. Ela comercializa 160 
produtos em vários segmentos como cosméticos, suplementos alimentares, filtros de água, 
produtos de higiene pessoal, jóias semi-preciosas e bijuterias, além de outros itens de parceiros 
de fabricação nacional como recipiente de plastico para alimentos, entre outros.  
 
Ela conta hoje com 30 mil empresários independentes (revendedores diretos) no País. Mas 
pretende aumentar esse número para 39 mil até o final do ano.  
 
 
 
 



Sara Lee  
 
A gigante americana Sara Lee também quer ganhar mercado brasileiro. A empresa investe R$ 34 
milhões no País, de olho no terceiro lugar de venda de cosméticos de porta em porta.  
 
A meta da multinacional é fazer frente às líderes do segmento: Natura e Avon , que juntas 
dominam 80% do mercado nacional. Nesse projeto, a empresa forma equipe para enfrentar as 
concorrentes. Com faturamento mundial em torno de US$ 17,5 bilhões ao ano, a Sara Lee planeja 
atuar com produção própria no Brasil. Presente em 180 países, sua carteira de negócios inclui 
cinco marcas nacionais de café. A companhia também adquiriu no Brasil a Zorba (roupas íntimas 
masculinas), a Kendal (meias finas) e a Phebo (perfumaria).  
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