
NA COLA DO
CONSUMIDOR
TRABALHO A busca por renda alternativa
turbina os números da venda direta

POR ANDRÉ SIQUEIRA

A
OS 36 anos, o engenheiro ca-
rioca Daniel Hoori comanda
uma equipe de cerca de 5 mil
vendedores e recebe por volta
de 50 mil reais por mês de uma

multinacional. Não, ele não é um grande
executivo da empresa - nem ao menos
tem carteira assinada. Hoori atingiu um
dos níveis mais elevados no sistema de
venda direta da Tahitian Noni, a fabri-
cante norte-americana de um suco, cujo
preço chega a 160 reais pela garrafa de
um litro. "Basta que cada representante
comercialize quatro unidades por mês e
todos saem ganhando", diz.

O advogado Jorge Araújo, de 42
anos, também diz ganhar "mais do que
um alto funcionário de grande empre-
sa", graças ao esforço próprio e ao dos
quase 10 mil vendedores de produtos
da Herbalife que fazem parte de sua
rede. "Conheci a empresa em 1995.
Na época, não era o trabalho dos meus
sonhos, mas o potencial de expansão
ainda é tão grande que continuo moti-
vado", afirma.

É bem verdade que histórias como a de
Hoori e Araújo são a exceção, e não a
regra, num segmento do varejo que mo-
biliza um exército de 1,6 milhão de bra-
sileiros. Mas também é fato que a ativi-
dade se expande a taxas de dois dígitos
nos últimos anos (tabela na pág. ao la-
do) e movimentou, só no primeiro se-
mestre de 2006, cerca de 5,3 bilhões de
reais - um crescimento de mais de 15%
sobre igual período de 2005. Esse rit-
mo deverá se manter até o fim do ano,
segundo o presidente da Associação
Brasileira das Empresas de Venda Dire-
ta (ABEVD), Rodolfo Gutilla.

Além de faturar alto e direcionar
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mais os esforços para divulgar as mar-
cas do que exatamente para vender os
produtos, os representantes da Tahi-
tian Noni e da Herbalife ainda têm em
comum o fato de pertencerem à cate-
goria de suplementos alimentares, a
que mais cresce no Brasil, dentro des-
sa modalidade de comércio. No pri-
meiro semestre, a alta foi de 30%, bem
acima das outras áreas, serviços, cui-
dados do lar e cuidados pessoais, e só
esta última representa 90% da receita
do setor.

A concentração das vendas na área
de cuidados pessoais, segundo Gutilla,
mostra apenas que a modalidade de co-
mércio ainda tem muito espaço para
crescer no País. "Pode ser que tenha-
mos entrado em um círculo virtuoso
bastante duradouro", diz o presidente
da ABEVD. O executivo, que também é
diretor da Natura, afirma que, mesmo
entre os produtos de higiene, há itens
com grande potencial de expansão.
"Enquanto os sabonetes são consumi-
dos por quase 100% da população, há
também as maquiagens, que não che-
gam a 6% do público."

São classificadas como vendas dire-
tas todas aquelas realizadas fora de um
ponto comercial, mas com a presença
de um vendedor (o que exclui do seg-
mento o comércio eletrônico e os pro-
dutos negociados pelo correio). Tam-
bém chamam a atenção as baixas ex-
pectativas da maioria das pessoas que
aderem a essa modalidade de trabalho.

"Aqui, no Brasil, a venda direta ain-
da é considerada uma forma de obter
uma renda extra. Mas é uma oportuni-
dade para aqueles que não conseguem
entrar no mercado tradicional de tra-
balho ou se sentem cada vez mais atraí-
dos pela possibilidade de controlar o
próprio tempo", explica Eneida Bini,

presidente da Herbalife. De um total de
62 países onde a marca está presente, o
Brasil ocupa o terceiro lugar em volu-
me de vendas dos produtos para con-
trole de peso e suplementação nutricio-
nal e para cuidados pessoais.

Com 140 mil distribuidores, dos



quais 60% são mulheres, a
Herbalife trabalha no que se
conhece como sistema multi-
nível, ou marketing de rede.
A estratégia, nesse caso, é se
tornar uma espécie de "patro-
cinador" de novos vendedo-
res e ganhar não só sobre as
próprias vendas, mas sobre os
resultados dos apadrinhados.

O investimento inicial é de
120 reais, que dá direito a um
shake, um manual e um button.
A partir daí, o vendedor pro-
cura os clientes e repassa os
pedidos para a empresa. A
margem de lucro, que depende do volu-
me vendido, gira entre 25% e 50%. A
renda média, segundo a empresa, pode
variar de 500 reais a 100 mil reais por
mês, em casos excepcionais. Normal-
mente, a pessoa começa como consu-
midora do produto. Depois vende no
seu círculo de relacionamento e, com o
tempo, a tendência é que se dedique em
período integral à atividade.

De acordo com Gutilla, da ABEVD, a
primeira motivação de 40% dos repre-
sentantes, revendedores, consultores -
ou seja qual for o nome dado pela em-
presa aos vendedores - é a possibilida-
de de obter descontos na aquisição de
produtos para consumo próprio. Foi as-

sim que a estudante de direito Maria
Isabel Gimenez, de 23 anos, começou
a trabalhar com a Avon, há cerca de um
ano. "Nunca imaginei que iria ser ven-
dedora, mas, quando vi, a brincadeira
já tomava 14 horas do meu dia", afirma.

Hoje, Isabel lucra em torno de 2 mil
reais por mês em comissões sobre as
vendas para cerca de 500 clientes e
mantém em casa quase 18 mil reais
em produtos. "Consigo entregar muito
mais rápido e, assim, con-
quisto mais clientes", con-
ta. Os planos da estu-
dante incluem investir
mais para engordar o es-
toque e alugar uma sala
para organizar os negó-
cios, que ela controla
com planilhas e gráficos.
"Sei exatamente o quan-
to posso vender e ganhar
com cada produto", ga-
rante Isabel.

A Avon tem no mundo cerca de 5 mi-
lhões de revendedores. Só no Brasil, há
l milhão (a empresa considera apenas
os que fazem pedidos em todas as cam-
panhas, lançadas a cada 19 dias). A mão-
de-obra está espalhada pelos 5.561 mu-
nicípios do território nacional.

O pedido mínimo, na Avon, é de 60
reais. O único pré-requisito para se tor-
nar um revendedor é não ter restrição
de crédito. A margem de lucro é de
30%. Há casos de até mil pessoas traba-
lhando para uma revendedora. Para
aqueles com melhor desempenho, exis-
te a possibilidade de ganhar prêmios no
chamado Clube das Estrelas, no qual
pontos são trocados por brindes como
livros, bolsas e eletrodomésticos. Quem

O setor cresce
à taxa de dois
dígitos ao
ano e emprega
1,6 milhão
de brasileiros

pontua mais pode fazer até
viagens internacionais.

Uma das estratégias da
Avon para aumentar o tíque-
te médio das revendedoras é
investir nos programas de
treinamento, nos quais se
aprende, por exemplo, como
abordar o consumidor e téc-
nicas de vendas para "neu-
tralizar objeções", como ex-
plica Eduardo Fernandes, di-
retor de vendas. Os revende-
dores também podem exer-
cer a sua responsabilidade
social. Eles são treinados,
por exemplo, para passar às

clientes informações sobre o câncer de
mama (principal bandeira do Instituto
Avon). Para o executivo, entretanto, o
mais difícil na venda direta é ter pro-
dutos com boa aceitação.

Algumas regras para os revendedores
são muito simples. Uma delas é que,
nos casos em que o produto é barato,
é preciso trabalhar muito mais. A cria-
tividade fica por conta de cada um.

Edinete Bitencourt da
Silva, de 47 anos, re-
vendedora da Her-
mes, faz plantão na
porta das reuniões de
consultoras da Avon
para mostrar os catá-
logos de produtos para
casa, lingeries, ele-
trônicos e cama-mesa-
banho. "Quem aluga
o espaço não gostava
muito, mas é a melhor

maneira de ganhar clientes", assume.
Edinete tem hoje cerca de 60 vende-

doras que lhe repassam pedidos, mas
conta que não chega a ganhar mil reais
em um mês de trabalho. Por outro la-
do, diz ter renovado toda a cozinha com
produtos obtidos como brindes pelos
resultados alcançados. "Já ganhei uma
tevê de 20 polegadas, aparelho de DVD,
aspirador de pó e tanquinho de lavar
roupa", conta.

Por mais conhecida que seja a empre-
sa, sem muito trabalho e uma boa rede
de relacionamentos não é possível ob-
ter um bom rendimento com a venda
direta. Que o diga Severina Celestina da
Silva, de 46 anos, conhecida pelas clien-
tes como Lau. Enquanto trabalhava
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como ascensorista em um prédio co-
mercial na movimentada avenida Pau-
lista, conseguiu uma boa complemen-
tação salarial com os catálogos da Avon
e da Natura. "Mesmo assim nunca foi
muito, porque era outra vendedora que
tirava os pedidos", diz.

Depois de deixar o emprego, perdeu
o contato com a maioria das clientes e
passou a receber uma média de 150
reais por mês com as comissões sobre
as vendas que restaram. Após um ano
desempregada, ela aceitou a proposta
de uma amiga e começou a fazer bolos
em troca de um salário de 400 reais.
Apesar do trabalho temporário e do
pouco tempo para se dedicar aos catá-
logos, Lau garante que vale a pena: "Pe-
lo menos o dinheiro é certo".

A professora Roseli Morena Porto, do
Centro de Excelência em Varejo da
Fundação Getulio Vargas (FGV-SP),
considera que a venda direta cresceu
no País no vácuo deixado pelas modali-
dades pioneiras de venda a distância,
como os pedidos por telefone e pelo
correio. "Com a inflação, não era viável

imprimir listas de preços que ficavam
rapidamente obsoletas", explica ela. "O
vendedor passou a ser a figura que em-
prestava confiança às empresas. Assim,
o brasileiro não se acostumou a com-
prar sem a presença do vendedor."

O maior desafio das empresas que uti-
lizam a venda direta, de acordo com Ro-
seli, será administrar eventuais conflitos
entre os novos canais. Ela cita o exemplo
da Natura, que oferece como alternativa

a compra pela internet, mas indica uma
consultora para fazer a entrega. Além de
evitar deixar descontentes as revendedo-
ras, a empresa economiza com a logísti-
ca, já que seria preciso entregar pedidos
pequenos em vários endereços.

A consultora da Natura lolanda Cristi-
na, de 34 anos, concorda com a pratici-
dade de comprar pela internet, mas
acredita que nada substitui a vendedo-
ra. "Fiz cursos para aprender a demons-
trar os produtos e procuro manter sem-
pre um estoque para pronta entrega",
afirma ela. Outra facilidade é o fato de
a maior parte das compradoras morar
no mesmo condomínio que ela, no Al-
to da Boa Vista, zona sul de São Paulo.

Segundo Roseli, da FGV, outro im-
pulso importante para o crescimento
da venda direta é a escassez de empre-
gos formais no mercado de trabalho.
"Num País onde boa parte da popula-
ção está desempregada ou trabalha in-
formalmente, esse modelo não deixa de
ser uma alternativa interessante para
muitos. É mais do que simples bico",
opina a professora. •

OPORTUNIDADE PARA O HOMEM DO BAÚ Silvio Santos será o próximo
a pegar carona no crescimento do porta a porta com uma linha de cosméticos

Aconsistente expansão do ramo de ven-
da direta no Brasil atraiu também o
interesse do Grupo Silvio Santos. Em

setembro, Juracy Monteiro, diretora-geral
da Hydrogen, começa a recrutar interessa-
dos em vender cosméticos com a chancela
do empresário. A previsão é que a nova
marca, cujo nome ainda é um mistério, só
seja apresentada ao mercado em outubro.
Em março passado, Silvio Santos adquiriu
a Hydrogen, fabricante de pro-
dutos de beleza. A marca é ven-
dida no varejo tradicional, como
farmácias e supermercados, e
serviu para que o grupo se fami-
liarizasse com o setor de beleza.

Na modalidade de venda direta
serão investidos 15 milhões de
reais no primeiro ano. Parte da
produção será terceirizada. As-
sim que os negócios decolarem,
prevê Juracy (que já foi da Pierre
Alexander), o plano é construir
uma fábrica só para atender as
revendedoras, num terreno de 70

mil metros quadrados na Rodovia Anhan-
güera, próximo à sede do SBT.

A díretora-geral explica que pretende
atender os públicos A, B e C. As mercado-
rias devem ficar num preço intermediário
entre Natura e Avon. "Vamos investir em
logística, no treinamento das consultoras
e na informatização para atender bem a
equipe. Somos um grande grupo comer-

cial que sabe como treinar e desenvolver
pessoas", diz a executiva, referindo-se a
outras divisões de negócios, como os car-
nes do Baú e o Banco PanAmericano.

A idéia é que haja uma sinergia entre os ne-
gócios do grupo. As revendedoras com
melhor desempenho, por exemplo, pode-
rão trocar bônus por eletrodomésticos

nas lojas do Baú Varejo. Estuda-
se também a possibilidade de
os clientes concorrerem a sor-
teios de um fim de semana no
resort de Silvio Santos, que es-
tá em construção no Guarujá
(SP). "Esse não é um mercado
de três players. Podemos com-
petir de igual para igual", diz Ju-
racy. O objetivo é chegar entre
as três maiores do setor em três
anos.-POR PAULA PACHECO

JURACY. Investimento na empresa
será de 15 milhões de reais

48 CARTACAPITAL 23 DE AGOSTO DE 2006

Text Box
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Text Box
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Text Box
Fonte: Carta Capital ano 12, n. 407, p. 46-48, 23 ago. 2006.




