
CONSUMIDORES POR EDSON PINTO DE ALMEIDA

CLASSES C E D, GRAND
As maiores compradoras são mulheres, e as camadas de renda mais alta

As mulheres, de 20 a 50 anos, das
classes C e D formam o principal
contingente de consumidores do
mercado de venda direta no Brasil. O
público masculino representa cerca
de um terço do mercado total. Em
média, o consumo é de 20 produtos
por ano (média por domicílio, de
um total de 1,1 bilhão de produtos
comercializados anualmente). Este
é, em resumo, o perfil do consumi-
dor que se pode traçar por meio da
análise dos profissionais do setor. A
Associação Brasileira de Empresas
de Vendas Diretas (ABEVD) possui
dados sobre o perfil dos revendedo-
res -1,6 milhão no Brasil -, mas não
do consumidor. As empresas, por sua
vez, pouco revelam sobre o assunto.
A Avon realizou, em 2005, uma pes-
quisa mundial a respeito das atitudes
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das mulheres em relação à beleza.
Identificou que a brasileira possui
auto-estima elevada e só não conso-
me mais por falta de dinheiro.

"O perfil de consumo é determi-
nado pela oferta de produtos, que
ainda é basicamente voltada para a
mulher", diz Marcelo Pinheiro, sócio
da DirectBiz, consultoria especiali-
zada nesse setor. Embora a venda de
produtos de higiene pessoal (xampus,
sabonetes, pasta de dente) esteja
crescendo, os itens de higiene pessoal,
cosméticos e perfumaria representam
quase 90% do total comercializado.
A entrada do homem nesse mercado
é vista como uma evolução impor-
tante, mas é pouco representativa
no segmento de artigos de beleza,
embora tenha grande potencial de
crescimento. "Ainda é a mulher que

faz a compra para o homem", diz Ro-
dolfo Guttilla, presidente da ABEVD.
Em outros segmentos, esse problema
não é tão acentuado. A Herbalife, que
vende suplementos vitamínicos e pro-
dutos para controle de peso, tem uma
clientela masculina bem maior: 40%
de seus consumidores são homens.

A venda direta também tem que-
brado resistências nas camadas de
maior poder aquisitivo. "A classe A,
por exemplo, já não rejeita mais a
venda direta", diz Guttilla. Para ele,
essa mudança de hábito de consumo,
que também abrange toda a classe
média, tem a ver não só com a me-
lhor qualidade dos produtos oferta-
dos, mas também com a qualificação
dos revendedores. Além disso, as
empresas passaram a se preocupar
mais com a imagem institucional,
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já não oferecem resistência à venda direta

reforçando seu posicionamento
perante um público maior.

Tanto Guttilla quanto Pinheiro
acreditam que a venda direta desem-
penha um papel social importante nos
segmentos de menor poder aquisitivo.
"O lucro do revendedor movimenta o
microcosmo local. O dinheiro fica no
bairro", explica o presidente da ABEVD.
"Hoje os programas sociais permitem
que a população de baixa renda con-
suma. A mulher tem dinheiro para o
batom", observa. "Periferias e cidades
do interior têm características domici-
liares. As mulheres raramente vão ao
shopping e não compram cosméticos
em supermercado", diz Pinheiro.

O sucesso da venda direta mostra,
na avaliação dos profissionais do setor,
que o consumidor brasileiro é muito
receptivo ao relacionamento pessoal.

Essa atitude favoreceu a evolução na
forma de vender os produtos. O porta-
a-porta do início se expandiu para o
ambiente de trabalho e para reuniões
de amigos e parentes. "O consumidor
gosta de obter mais informações e de
ser ajudado na escolha do produto",
diz Guttilla. Na área de cosméticos,
afirma, os números da indústria
comprovam a sua tese: a venda direta
responde por sete em cada dez cremes
para o rosto comercializados no país.

Para o presidente da ABEVD, o
maior desafio atual das empresas de
venda direta é conquistar o público jo-
vem. "As estratégias de posicionamento
mercadológico mudaram nos últimos
anos porque as empresas perceberam
que podem perder participação no
mercado se não atenderem a essa faixa
de público", afirma Guttilla.
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