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Para a indústria de cosméticos e perfumaria, a forma como o produto é vendido define toda 
estratégia da empresa, desde o desenvolvimento de produtos até sua apresentação e preços. O 
responsável por canais de distribuição da Davene , Marcos Reimann, afirma que a questão é 
definida pela estratégia da companhia. Optando por vendas diretas, há a vantagem de se oferecer 
produtos a preços mais altos para o consumidor. Entretanto, Reimann diz que os custos de 
produção, armazenamento e distribuição se maximizam. No sistema da Davene, o atacado e o 
varejo absorvem esses custos, permitindo um preço mais competitivo.  
 
Para ele, ao eliminar toda a cadeia as indústrias criam a idéia de exclusividade ao cliente final, 
mas acabam pagando um alto custo logístico. "A empresa distribui catálogos elaborados e caros, 
mesmo correndo o risco de o cliente não comprar nada", diz.  
 
A brasileira Payot , que trabalha com o varejo, já fez diversas tentativas de avançar nas vendas 
diretas. Seu diretor comercial, Eduardo De Callis, comenta os insucessos dizendo que pôde 
verificar algumas particularidades do sistema. Ele diz que, para ganhar o canal, precisaria lançar 
produtos com maior freqüência, o que envolveria um grande investimento na produção; além 
disso precisaria de um aliado apto a trabalhar esse mercado. Em 2002, a Payot realizou um teste, 
colocando os produtos do varejo no canal de vendas diretas, mas não obteve sucesso.  
 
A Max Love , fundada por um ex-funcionário de vendas diretas, trabalha orientada para o varejo. 
De acordo com Odair Prianti, gerente nacional de vendas, a marca ocupa o 3º lugar no mercado 
de batons, no qual a Avon é líder, com 66% de market share. Prianti credita essa posição aos 
preços, até 50% mais baratos que os da concorrência. Ele calcula que, desde o início da Max 
Love, os reajustes tenham somado pouco mais de 30%.  
 
Outra empresa, a Hydrogen , existente há dois anos, investiu, em 2002, R$ 800 mil em pesquisa 
e criação de produtos e na infra-estrutura da empresa.  
 
A indústria orientou, num primeiro momento, toda a produção para supermercados e atacadistas. 
Num segundo passo, pretende aumentar a participação das farmácias e perfumarias dos atuais 
5% para 20%, até o final deste ano. De acordo com a diretora da marca, Silvana Haddad, a 
indústria de cosméticos tem hoje que atingir o maior número possível de pontos-de-venda.  
 
Já a Fascinal Cosméticos , de São Paulo, trabalha com vendas diretas. O diretor da empresa, Iragi 
Dias, explica que seus produtos não são competitivos no varejo. Dias diz que teria que reformular 
a produção, usando embalagens mais baratas e chamativas, e fórmulas menos custosas. 
Entretanto, o diretor cita o exemplo de Montes Claros, em Minas Gerais, onde a marca é 
distribuída em uma rede de farmácias com seis lojas.  
 
O volume do pedido garante que o preço final se torne compatível com o mercado.  
 
Iragi explica que os dois canais de distribuição são conflitantes: "Uma empresa poderia prejudicar 
a si mesma trabalhando os dois simultaneamente", diz ele. Segundo o empresário, a indústria 
deve escolher orientar a produção para uma das duas áreas, negligenciando a outra, ou tornando-
a pontual.  
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