
Amway amplia em 20% o aporte em marketing 
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A Amway do Brasil , empresa do grupo Articor — pioneiro no sistema de vendas 
diretas através de redes de pessoas para comercialização de cosméticos, 
complementos alimentares e produtos de limpeza —, vai investir 20% a mais em 
marketing no ano fiscal que começou em 1º de setembro, em relação ao anterior. 
 
Aproximadamente US$ 1,7 milhões serão divididos entre a continuidade da campanha 
publicitária protagonizada pelo iatista Lars Grael, feiras, aproximadamente 120 
eventos voltados a empresários do ramo, além de anúncios em mídia impressa 
segmentada. Como resultado, a expectativa da empresa é atingir faturamento 20% 
maior neste ano fiscal. 
 
André Raduan, diretor geral da subsidiária, responsável pelo departamento de 
Marketing da Amway, afirma que a campanha de Lars Grael, iniciada no ano passado, 
segue com divulgação pelas mesmas mídias. “Há anúncios em revistas, 40 outdoors e 
painéis de front light”, diz. Segundo ele, pelo menos por enquanto a empresa não 
pretende fazer comerciais para televisão. “A campanha vai continuar até maio de 
2006. Seguimos com uma publicidade muito bem segmentada nas áreas de nutrição, 
educação física, saúde e estética”, disse.  
 
Doug DeVos, presidente executivo da Alticor e filho do fundador do grupo, Rich DeVos, 
afirma que a América Latina representa pouco menos de 5% do faturamento global da 
Amway. “A China é hoje o nosso maior mercado, responsável por US$ 2 bilhões da 
nossa receita global de US$ 6,2 bilhões. Hoje, somos muito mais uma empresa asiática 
do que norte-americana, porque a Ásia gera dois terços de nosso faturamento. O 
grande problema é que esse mercado está desenvolvendo um novo regulamento para 
vendas diretas que tem criado barreiras para o nosso crescimento. Por isso, 
globalmente devemos crescer 5%”, afirma. O executivo diz que, para a América 
Latina, as projeções são mais otimistas. “O Brasil está entre os dez melhores mercados 
neste segmento. Por isso, estamos investindo US$ 4,8 milhões no país. Na América 
Latina, é o país com maior potencial, seguido pelo México”. DeVos destaca também o 
mercado russo como um grande candidato a alcançar boa participação no faturamento 
da empresa. “Iniciamos atividades na Rússia em março”. 
 
O iatista Lars Grael afirma estar honrado em participar da campanha da Amway. “É 
lógico que há um lado profissional e que eu ganho com a maior exposição da minha 
imagem, mas após conhecer a empresa achei que a mensagem coincidia muito com os 
ideais da minha família, que também participa dos anúncios”, disse. 
 
Para o Brasil, a estratégia de marketing da Amway é ressaltar as características 
naturais dos produtos de nutrição e, na linha de cosméticos, os produtos que cuidam 
da pele. “Estamos fazendo parcerias com outras empresas para desenvolver linhas 
mais modernas e incorporá-las ao nosso portfólio”, afirma DeVos. Segundo ele, investir 
em pesquisa e nessas parcerias é a tática da Amway para driblar fortes concorrentes 
como Natura e Avon .  
 
DCI, São Paulo, 24, 25 e 26 set. 2005, Serviços, p. B2 


