
Suplementos alimentares elevam participação em
30% no trimestre; setor movimentou R$ 2,9 bilhões
nos três primeiros meses de 2006
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A Nestlé, uma das maiores fabri-
cantes de alimentos do mundo,
planejaimplantarumamplopro-
jeto de vendas diretas no Brasil. A
companhia vem realizando um
projeto piloto na periferia de São
Paulo com a venda de iogurte e
pretende estender a experiência
ao Rio de Janeiro. O objetivo é
conquistar mais clientes entre o
público C, D e E. Hoje, são mais de
100 vendedores envolvidos no
projeto paulista.

A iniciativa da fabricante refor -
ca a presença dos itens alimentí-
cios neste canal. De acordo com a
Associação Brasileira de Empre-
sas de Vendas Diretas (Abevd), os
suplementos alimentares — ali-
mentos e comprimidos com altas
concentrações de proteínas, car-
boidratos e outros nutrientes, co-
mo sucos, barrinhas de cereais e
shakes—foi a categoria que mais
cresceu no primeiro trimestre
deste ano. A alta no período foi a
30%, na comparação com igual
período do anopassado.

De olho nesta tendência, a
Amway, focada em vitaminas e
cosméticos antienvelhecimento,
decidiu segmentar o público-al-
vo e investir em profissionais de
saúde e beleza. Hoje, a venda de
vitaminas, que representava 20%
do faturamento no primeiro tri-
mestre do ano passado, passou a
38% do total comercializado. "Te-
mosumplanoagressivoaser exe-

cutado até 2010. Investimos em
profissionais das áreas de saúde e
beleza e pretendemos aumentar
apartícipação emfeiras e eventos
de nutrição, além de já termos
uma campanha publicitária com
o Lars Grael em circulação", conta
o diretor-geral da Amway no Bra-
sil,André Raduan.

Para ampliar a linha de nutri-
ção, a empresa pretende lançar
um novo produto a cada trimes-
tre e intensificar o trabalho com
os profissionais de saúde, como
méàicosepersonaltrainners.

"Já para a linha de cosméticos
deveremos ter dois lançamentos
a cada trimestre, e vamos investir
mais nos profissionais de beleza"
completaRaduan.

Oobjetivo até 2010 é ter um fa-
turamento cinco vezes maior que
hoje no mercado interno. O gru-
po faturouUS$6,4 bilhõesnoúlti-
mo ano fiscal, mas a operação la-
tino-americana representa me-
nos de 5% desse total. Ainda as-
sim, a filial brasileira cresce cerca
de 10%ao ano, e deve manter essa
taxa de crescimento em2006.

A Amway está no Brasil desde
novembro de 1991. Além de pró -
dutos de saúde e beleza, a marca
comercializaitensparaolar. OEs-
tado de São Paulo é responsável
por 40% das vendas totais. Em se-
gundo está a cidade de Brasília,
com 11%, e em terceiro, o Rio de
Janeiro, com 10% das vendas.

Fabricante do suco natural

produzido a partir do extrato de
Noni, fruto originário da Poliné-
sia Francesa, a Tahitían Noni In-
ternational Brasil (TNI), importa,
distribui e comercializa o produ-
to no Brasil. Em 2005, a empresa
faturou R$ 60 milhões, o equiva-
lente a 576 mil litros vendidos. O
aumento é de 40% em relação a
2004, quando o faturamento da
TNI Brasil ficou em R$ 43 milhões
(412millitros).

A empresa conta com 13 mil
empreendedores ativos, que
compram, pelo menos, uma cai-
xa (4 garrafas de l litro) desuco to-
dos os meses, conta Gilberto
Guitti, diretor-geral da Tahitian
NonilnternationalBrasil.

No primeiro trimestre de 2006,
o crescimento total no Brasil foi
de 28%. No Estado de Minas Ge-
rais, esse número ficou em 113%,
"porque lá a ação foi mais forte",
explicao diretor.

A TNI utiliza um sistema de
venda direta conhecido como
Marketing de Acesso. "Quando a
pessoa começa a ter retorno fi-

nanceiro maior, mais incentivo
elaterápara vender", diz Guitti.

O suco pode ser comprado nos
escritórios da TNI ou por indica-
ção de revendedores.

O grupo tem dez anos de vida,
com sede nos Estados Unidos. O
Suco Tahitian Noni é comerciali-
zado em mais de 80 países pelo
sistema de vendas diretas, mas a
bebida foi lançada no mercado
brasileironofinalde2003.Emno-
vembro de 2004, o grupo inaugu-
rou seu call center. A empresa
possui escritórios em São Paulo e
noRiodeJaneiro,eplanejaaaber-
tura de uma unidade em Brasília
aindanesteano.

A TNI detém 95% do mercado
de produtos de Noni. Desde a sua
fundação até 2004, a multinacio-
nal cresceu 7.336%, atingindo
mais de US$ 510 milhões em ven-
das anuais. O faturamento men-
sal gira em torno de US$ 42 mi-
lhões.

Desempenho
O setor de venda direta movi-
mentou R$ 2,9 bilhões no primei-
ro trimestre de 2006, crescimento
de 16% emrelação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. É o que in-
dicam os dados da Associação
Brasileira de Empresas de Vendas
Diretas (Abevd). Emnúmerosde-
flacionados pelo índice de Preço
ao Consumidor Amplo (IPCA), o
crescimentorealfoide9,8%.

"Aperformaneedo setornos úl-
timos sete anos estámelhorando,
e esse deve ser mais um ano de
bons negócios", diz Rodolfo Gut-
tilla, presidente daAbevd.

O principal motivo para essa
expansão, afirma o executivo, é o

crescimento do número de pes-
soas no canal de vendas. O balan-
ço trimestral da associação indica
que houve incremento de 10% no
número de revendedores ativos e
de 7,5% no volume de itens co-
mercializados (270 milhões de
itens) em relação aos três primei-
ros meses de 2005. "Se o mercado
tem um milhão e meio de reven-
dedores, e esse número cresce
10%, são 150 mil pessoas entran-
do neste nicho, tendo emprego e
gerando renda. Isso gera volume".

Para manter esse crescimento
acelerado, as empresas investem
em treinamento e qualificação
dos revendedores.

Oplano decarreiraérígido, po-
rém palpável, e todas oferecem
prêmios e bonificações. Quando
um revendedor conquista um
determinado número de clientes
ou completa alguns anos na em-
presa, por exemplo, ganha via-
gens, prêmios em dinheiro ou até
mesmo umcarro.

Qualificação da força de ven-
das, comunicação com o consu-
midor final e lançamento de pro-
dutos inovadores são as maneiras
de uma empresa que atua com
venda direta expandir, de acordo
com Guttilla. "O mercado é com-
petitivo. Existem segmentos, co-
mo maquiagem, em que há espa-
ço para crescer, pois a penetração
aindaépequena", ressalta.
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Hermes amplia
oferta para elevar
receita anual

A marca Hermes pretende am-

pliar em 25% o faturamento

neste ano através da venda di-

reta, que hoje representa 60%

do faturamento da empresa.

Para isso, ampliará a varie-

dade de produtos, segundo o

diretor de marketing da Her-

mes, Gustavo Bach. O projeto

ainda não foi fechado. Os itens

de confecção feminina e utili-

dades domésticas, como pane-

las, são os que mais saem. Cer-

ca de 14 mil itens compõem os

catálogos da companhia.

A empresa também preten-

de ampliar a clientela ofere-

cendo facilidades de pagamen-

to — é a única empresa de ven-

da direta do Brasil que aceita

cartão de crédito, e o paga-

mento pode ser feito em até 10

vezes sem juros. "Essa facili-

dade, associada ao aumento do

salário mínimo, deve contribui

para a expansão de vendas". A

companhia também está inves-

tindo em publicidade; desde

abril, uma campanha divulga a

marca. As peças publicitárias

serão veiculadas até junho.

Hoje, a Hermes tem como

alvo as classes C, D e E. Os

outros 40% resultam das cinco

lojas que possui na Região Me-

tropolitana do Rio de Janeiro,

das vendas pelo correio e pela

Internet — e a classe B atua

nesse canal. Em 2005, a em-

presa faturou R$ 340 milhões.
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