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Depois de cinco anos de crescimen-
to saudável, a líder mundial de venda
direta de produtos de beleza está apre-
sentando algumas manchas. /

A Avon Products Inc. viu o fatura-
mento encolher nos Estados Unidos no
último ano, e recentemente as exporta-
ções perderam fôlego. A administração
está revendo projeções ambiciosas de
longo prazo e deve adotar uma nova
estratégia financeira nos próximos
três meses,

Mas para a presidente da Avon,
Andréa Jung, a desaceleração não
passa de "uma lombada". A executiva
de 46 anos diz que a retomada vai
absorver "mais investimento, mais tec-
nologia", mas acredita que será possí-
vel manter o crescimento da receita
no topo da banda de um dígito nos pró-
ximos anos e que o lucro por ação vai
aumentar em 2005.

Para retomar o caminho do cresci-
mento rápido, em meio à crescente con-
corrência no setor de beleza, a firma que
se tornou ícone de produtos para mulhe-

res, com 4,9 milhões de vendedoras em
mais de 120 países, está lançando novos
produtos e aumentando os programas de
incentivo às vendas. Ao mesmo tempo,
está aumentando os gastos com marke-
ting, possivelmente reduzindo as mar-
gens operacionais no curto prazo.

Os gastos com publicidade devem
aumentar em 50% no segundo semes-
tre, em relação ao primeiro, levando o
gasto anual a um aumento de 10% em
relação a 2004, quando a firma investiu
US$ 138 milhões em marketing. Quando
a Avon anunciar sua nova linha mais
sofisticada de cremes antirrugas no
último trimestre, Jung diz que o lança-
mento será acompanhado da maior
verba publicitária já investida nos EUA
para um lançamento do gênero.

A Avon está investindo US$ 200
milhões, em três anos, numa nova tec-
nologia para melhorar a eficiência da
sua rede de fornecimento mundial. A
direção está buscando maneiras de
reduzir os custos de distribuição e não
descarta um plano de reestruturação
mais amplo para aliviar o aumento dos
gastos em outra áreas. "Estamos reven-

do tudo no momento", diz ela.
Os lucros da Avon quase triplicaram

e as vendas aumentaram em 45% entre
1999 e 2004. Mas o faturamento no mer-
cado americano caiu por quatro trimes-
tres consecutivos, na comparção ano a
ano, incluindo uma queda de 6% no
segundo trimestre deste ano ante o do
ano passado. Jung prevê que nos EUA
a receita vai se manter estável, ou com
uma ligeira queda, na segunda metade
do ano antes de voltar a crescer.

As ações da Avon despencaram 15%
numa única sessão em julho, depois
que os resultados do segundo trimestre
mostraram vendas mais fracas do que
o prometido e a firma reviu as proje-
ções de lucro para baixo - a primeira
vez que isso aconteceu desde 1999,
quando Jung assumiu a presidência.

"É uma história complicada. Nem
dá mais para encontrar o fio da
meada", diz Linda Bolton Weiser, ana-
lista da Oppenheimer e Co.

Mas a Avon espera criar ftlsson com
o lançamento de produtos como a Anew
Alternatíve, uma nova categoria de cre-
mes antirrugas que combina plantas

terapêuticas do Oriente com a tecnologia
farmacêutica do Ocidente. Andréa Jung
planeja ainda uma "completa recoloca-
cão" da linha Solutions de produtos mais
baratos para cuidados com a pele, em
2006, para brigar com as marcas Olay e
Neutrogena da Procter & Gamble.

A Avon também está atenta aos
mercados estrangeiros, especialmente
países onde o varejo é menos desenvol-
vido e o modelo de venda altamente
personalizado da empresa tem produzi-
do incríveis aumentos de receita nos
últimos anos.

Jung está mais otimista com a
China, onde o governo está concluindo a
regulamentação que vai permitir a volta
da venda porta-a-porta, proibida desde
1998. Na comparação anual, as vendas
no mercado chinês despencaram 19% no
segundo trimestre, depois de haver cres-
cido 40% nos primeiros três meses do
ano, porque os donos das lojas decidi-
ram segurar os pedidos, preocupados
com a volta da venda direta.

Jung diz que o problema é "transi-
tório" e que as vendas vão voltar a
crescer no final do ano. "Acredito que
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não haverá melhor oportunidade para
esta empresa do que a China", disse
ela, que sabe falar mandarim.

Jung prevê que o faturamento na
Rússia, outro mercado-chave, vai
crescer "bem mais do que 20%" no
segundo semestre.
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