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Carlos Franco 
  
Empresa de cosméticos tentará treinar revendedoras e seduzir consumidoras 
 
Ruth Barbosa Branco, de 60 anos, viúva, sustenta a casa com a pensão do marido e as vendas de 
Avon. Ruth tem tanto orgulho da sua atividade que chegou até a pôr uma placa na porta da 
residência simples no bairro do Limão, na zona norte da Capital, onde mora com a mãe Isolina, de 
84 anos, e onde se lê: "Aqui tem uma revendedora Avon".  
  
Ela tem satisfação em participar de reuniões das revendedoras do bairro, mas diz ter notado, nos 
últimos 15 anos, desde quando começou a vender Avon, um número cada vez maior de colegas.  
 
"Sorte que tenho clientela fixa, gente da vizinhança e familiares."  
  
Se esse crescimento do exército de vendas bateu na porta de Ruth, também chegou à empresa, 
que viu o número de revendedoras passar de 200 mil, em 1990, para as atuais 800 mil.  
  
Resultado: para falar com esse exército de mulheres que todos os dias tocam a campainha de 
outras para oferecer os produtos, a Avon decidiu adotar uma nova estratégia de marketing.  
 
Comprou, por seis meses, com direito à renovação, uma hora da programação da Rede TV para 
exibir todos os sábados, de 14h15 às 15h15, o programa "Tudo Avon". Nesse programa, as 
apresentadoras Rosana Herman e Patrícia Novaes, dirigidas por Nilton Travesso (o criador do TV 
Mulher), vão mostrar os vários produtos da empresa, dar dicas às revendedoras e consumidoras - 
são 21 milhões cadastradas. É uma forma de conversar com todas as revendedoras ao mesmo 
tempo, o que fisicamente seria impossível, pois exigiria pelo menos quatro estádios do Maracanã, 
o maior do País.  
  
O projeto idealizado pela Synapsys Marketing e Mídia do Brasil, empresa dos grupos Venevision e 
Cisneros, vai consumir parte da verba de marketing da Avon no País, que deve girar este ano ao 
redor de R$ 150 milhões - no ano passado, foram R$ 130 milhões, o único valor divulgado pelo 
diretor de Marketing da Avon, Eduardo Bruder.  
  
Mas ele mesmo dá a dica de que haverá crescimento este ano, em linha com o aumento de 
vendas. Em 2002, a Avon registrou vendas brutas de R$ 2,6 bilhões, 20% a mais que em 2001. 
No mundo, a empresa fechou o balanço de 2002 com vendas líquidas de US$ 6,2 bilhões.  
  
Novo slogan - Para Bruder, a comunicação com consumidores e revendedoras é vital para manter 
o crescimento no País e se enquadra perfeitamente no novo slogan: "A gente conversa, a gente se 
entende", que substituiu o famoso "Avon chama".  
  
Nesse clima de conversa, a empresa quer mostrar também o lado social dos seus projetos, além 
das novidades do mundo dos cosméticos, como a linha Renew, que, desde 1993, posicionou a 
Avon no segmento de consumidoras de classe A. Já o presidente da Synapsys, Walter Longo, frisa 
o conceito de "advertainment", que une propaganda a entretenimento, sem esquecer da 
informação.  
  
A revendedora Maria Salete Moreira César Russo, de 47 anos, casada, mãe de dois filhos, 
moradora do Jaçanã, na zona norte da Capital, aprovou a idéia.  
  
"É bom porque existem algumas informações que precisamos para vender melhor", diz Salete.  
  
Há um ano, ela é uma das "estrelas de ouro" da Avon, agora sonha em ser "estrela de diamante".  
 



A classificação das revendedoras da rede começa pela "estrela de prata" e pode chegar ao posto 
de promotora de vendas.  
  
Mas o que leva mulheres como Salete, Ruth e outras 798 mil a tocar a campainha de outras por 
Avon? A comissão é boa, diz Ruth, com o endosso de Salete. Elas ganham a cada produto vendido 
uma comissão de 30%, que só não vale para alguns itens em promoção e peças beneficentes, 
como as criadas pela Avon em parceria com o Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, cujos 
recursos são repassados para campanhas de combate do câncer de mama.  
  
Se as revendedoras continuam no porta-a-porta, agora a Avon entrará nas casas também pela 
TV. 
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