
PERFIL POR LILIANA PINHEIRO

DAS PALAFITAS ÀS RI
Quatro histórias de pessoas com diferentes formações, em pontos contra
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QUEZAS DO ASFALTO
tantes e distantes do país, mas com grande talento para a venda direta

A manicure

Luzirene vende
os cosméticos

da Avon para a

população mais

pobre das
palafitas (à esq.)

em Manaus. Com

a chegada de

produtos mais
caros e sofisticados,

ganhou clientes de

maior poder

aquisitivo, das

casas de alvenaria
situadas no asfalto

Na tradicional

Feira da Betânia
(à esq.), Luzirene

escolhe ingredientes

para "comida boa

e farta". Na sua
modesta casa

de alvenaria

(à dir.), ela desfruta
do conforto

permitido por

eletrodomésticos
ganhos como prêmio

pelas vendas.

O dia começa do mesmo jeito para duas mulheres
que provavelmente nunca se encontrarão, têm forma-
ções, costumes e histórias de vida diferentes, mas não
deixam de exibir características comuns: como ocupa-
ção principal lidam com beleza, vaidade, bem-estar e
higiene física e mental. E agregaram a venda direta,
como forma de complementar a renda, à ocupação
principal. Elas são Tainá e Luzirene.

Luzirene Costa do Nascimento, 44 anos, é manicure
e tem parte de sua clientela na Manaus das palafitas,
áreas em que predominam habitações precárias, ergui-
das sobre estacas nas margens alagáveis dos igarapés
do Rio Negro. Em 1996 passou a revender produtos
Avon para suas clientes, de modo a reforçar a renda.
Com o passar dos anos e o lançamento pela marca de
linhas mais caras de cosméticos, com alto valor tecno-
lógico agregado, começou a ganhar clientes também
"no asfalto". A quente e úmida capital amazonense,
ela conta, quer comprar maquiagem seca de longa
duração, batons, muitos perfumes e desodorantes,
mas também passou a consumir novidades para tantas
peles judiadas pelo clima, como sofisticados cremes
anti-sinais e produtos com filtros solares.

Da palafita à boa casa de alvenaria, lá vai Luzirene,
todos os dias, falar entusiasmadamente de beleza e
perpetuar a fama de campeã de vendas em muitos
torneios da empresa e de recrutamento de novas reven-
dedoras. Sua casa já foi uma palafita. Com a renda de
vendedora, porém, que acabou sendo três vezes maior
que a de manicure, derrubou as madeiras, aterrou o
alicerce e ergueu uma casinha simples de tijolos. Ga-
nhando competições e arrumando novas revendedo-
ras, passou a exibir na modesta residência o conforto
que a Avon lhe propiciou em prêmios, além da renda
complementar: duas geladeiras, duas televisões de
tela grande (na sala e no único dormitório), aparelho
de DVD, microondas, jogos de louças, panelas de aço
inoxidável, máquina de lavar- muitos outros prêmios
ela vendeu, para reformar a casa.

Exibe ainda vários troféus e produtos de beleza
para uso pessoal que contrastam com o histórico de
mulher simples, com escolaridade de primeiro grau
e cuja ambição máxima, um dia, foi apenas a de ga-
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Uma das explicações

para o sucesso:
a maquiagem

antes de sair para

o trabalho e

percorrer muitos

quilômetros a pé.

É fundamental
usar os próprios

produtos que

serão vendidos
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nhar para comer. A ambição, hoje,
é outra: sair do igarapé e mudar-se
para o asfalto, além de se destacar
ainda mais na empresa, na qual ela
nunca entrou - é uma espécie de
realidade virtual onde o trabalha-
dor é avaliado apenas pelo próprio
esforço e resultado, sem ter de dar
satisfações a ninguém. "Hoje eu
tenho uma carreira", conta, orgu-
lhosa da independência financeira
que permitiu que ela escapasse de
um casamento infeliz e pudesse
viver a salvo de um aspecto da cul-
tura amazonense, o da submissão
aos homens.

Luzirene anda a pé muitos qui-
lômetros por dia, com sua bolsa
de demonstradora de produtos e
talão de pedidos. Para vender mais,
usa sempre os artigos que vende,
procura estar sempre cheirosa
e maquiada e distribui abraços,
beijos e conselhos, como o de fazer
auto-exame de mamas - a Avon faz
campanhas contra o câncer e doa
mamógrafos para comunidades
carentes -, o de calçar as crianças
para evitar verminoses, o de cuidar
da qualidade da água para evitar
desidratação. Para cada problema
de um dia-a-dia sem recursos sani-
tários, ela e outras centenas de re-
vendedoras de Manaus têm sempre
na ponta da língua uma sugestão
de higiene e saúde ou, pelo menos,
uma palavra de conforto.

Luzirene Costa
do Nascimento

- 44 anos
- Manicure
- Separada
- Curso

fundamental
- Mora em

Manaus (AM)
• Não possui

dependentes

Está na venda
direta há 11 anos
e tem renda
mensal entre
R$ 1,2 mil e
R$ 1,4 mil.
Do total, 75%
vem da venda
direta, sem
contar prêmios

Luzirene e Tainá complementam a
renda e ampliam horizontes na própria
profissão. Clientes da venda direta
transformam-se em clientes da profissão
original e vice-versa, seja no bairro
pobre, seja no luxuoso condomínio

Na Bahia, Tainá Paz Vasconcelos
de Jesus, de 22 anos, moradora de
Camaçari, também vai longe ven-
der produtos Natura, mas sempre
de carro. Ela é personal trainer,
formada em educação física, es-
tudante de pós-graduação para
se especializar em reabilitação de
cardiopatas, e ainda professora
em academias e instrutora de
ioga. Não tem no histórico de vida
nenhuma ocorrência de privações
e sofrimentos - sua família é de
classe média, os pais têm nível
universitário, e o namorado a in-
centiva na carreira. Além disso, o
ambiente de trabalho é puro luxo,
as paradisíacas praias ao norte
de Salvador, a partir da pequena
cidade de Lauro de Freitas, onde
se multiplicam os condomínios
de alto padrão.

No caso de Tainá, vender produtos
Natura é mesmo complemento de
renda, correspondente a um terço
dos ganhos totais, e um ato coerente.
Como personal trainer, ela diz que
trabalha a partir de conceitos de
bem-estar físico e mental, o que pode
e deve incluir cuidados com a beleza.
Começou a vender cosméticos com
apenas 18 anos, por gostar da marca
e ser informada de que, vendendo,
teria um enorme desconto para as
próprias compras. Logo descobriu
que a renda lhe garantia outras
vantagens. Tão jovem, já paga, com
o resultado das vendas, um plano
de previdência privada e guarda a
pequena sobra em aplicações finan-
ceiras, como se fosse um fundo de ga-
rantia e trabalhasse numa empresa,
com a diferença de que administra
os próprios benefícios.

PROFILE BY LILIANA PINHEIRO

Palafittes to asphalt
Four stories of peopie with a talent for selling

The day begins the same way for two women who will probably never
meet and who have widely different backgrounds, habits and life stories,
but who nevertheless have several characteristics in common: as their
main occupation they work with beauty, vanity, well-being and physical
and mental hygiene. And they also practice direct selling as form of com-
plementing their principal income. Their names are Tainá and Luzirene.
Luzirene Costa do Nascimento, 44, is a manicurist who has part of
her clientele in the city of Manaus living in precarious palafittes (stilt

houses) erected along the flooded banks of the Rio Negro. In 1996
she began selling Avon products to her customers as a way to boost
her income. With the passing of the years and the launching of more
expensive lines of cosmetics with high aggregated technological value,
she has also started winning over customers "on the asphalt." Consu-
mers in the hot and humid Amazonas State capital, she explains, prefer
long-lasting dry makeup, lipsticks and lots of perfume and deodorants,
but they have also started buying innovationsfor skin increasingly da-
maged by the fierce climate, such as sophisticated anti-aging creams
and products with sunscreens.

Between stilts and good brick homes, there goes Luzirene
everyday, speaking enthusiastically of beauty and perpetuating her
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Com a venda dos produtos, pa-
gou a própria faculdade, custeia a
gasolina para atender alunos de
ginástica em domicílio e ainda
compra os caros equipamentos
exigidos em seu ofício: balanças
de precisão que medem o índice
de gordura corporal, bóias, luvas
e meias especiais para uso em pis-
cinas, roupas para esportes, tênis
sofisticados e equipamentos para
atividades físicas ao ar livre. Seus
clientes são alunas, colegas de
universidade e vizinhos.

Bem equipada, seu talento e seu
preparo na área de educação física
passaram a ser mais valorizados
nas regiões ricas, do entorno de
Salvador, repletas de palacetes em
territórios privados de prosperi-
dade. Com o treinamento sobre
beleza feito por conta da empresa,
passou a se sentir mais preparada
para lidar com as necessidades
de sua clientela, que incluem as
preocupações com longevidade e
paz de espírito num mundo que, de
tantos contrastes sociais, torna-se
mais e mais ameaçador, apesar da
aparência de paraíso.

Luzirene e Tainá complementam
a renda e ampliam horizontes na
própria profissão. Na palafita do ca-
rente bairro de Santa Luzia, em Ma-
naus, ou no luxuoso condomínio
Encontro das Águas, povoado de
artistas e empresários baianos, em

Lauro de Freitas, elas transformam
clientes em novos consumidores.
E consumidores em novos clientes
de suas atividades originais. Mo-
vimentam a economia local, com
suas necessidades de profissionais
bem-sucedidas - equipamentos,
no caso de Tainá; roupas bonitas
e "comida boa e farta", no caso de
Luzirene, que considera superada a
fase de mulher miserável.

Ainda criam empregos, indican-
do novas vendedoras. Luzirene, por
exemplo, já recrutou dezenas de
amigas, talvez mais de uma cente-
na. "Tirei muita gente do desem-
prego nessa Manaus", conta. Afirma
que até gosta de ajudar as mulheres
que um dia usaram seus serviços
de manicure ou revendedora e se
vêem de repente sem emprego,
sem marido e sem dinheiro para
dar comida aos filhos. "Ajudo, sim",
afirma. Mas é só uma vez, pois com
o auxílio emergencial sempre vem
a proposta: por que não vender
produtos de beleza e ganhar di-
nheiro com trabalho? Desse modo,
Luzirene ganhará prêmios, ou seja,
uma espécie de salário indireto, e
a amiga, dignidade e aquilo que
cada vez menos se encontra: uma
carreira estável, embora não exista
uma carteira assinada, um hole-
rite, um contrato, nada além de
uma recomendação para que eles
paguem a Previdência como ven-

Rubens
Lastri

43 anos
Empresário
Casado
Curso superior
Mora em São
Paulo (SP)

• Tem 4 filhos

Vende produtos
Herbalife. Está na
venda direta há
um ano e tem
renda familiar
mensal entre
R$ 5 mil e
R$ 6 mil. Do
total, 40% vem
das vendas
diretas, sem
contar prêmios

fame as a sales champion in many of the company's tournaments,
not to mention awards for recruiting new sellers. Her home, in fact,
was once on stilts itself. But with the income from direct seiling
- which ended up being three times what she earned as a mani-
curist -, Luzirene left the life on wood behind and built a modest
home of made of bricks. After gaining competitions and wooing
new representatives, she began exhibiting the comfort which Avon
provided her from awards, besides the complementary income
earned from seiling: two refrigerators, two big-screen televisions
(one in the living room and the other in the only bedroom), a DVD
player, microwave oven, china sets, stainíess steel pots and pans, a
washing machine - and many other prizes sold to remodel her home.

In Camaçari, Bahia State, 22-year-old Tainá Paz Vasconcelos also
traveis far to seu products for Natura, but always in her car. A
personal trainer with a degree ín physical education, she is cur-
rently earning a Master's degree in cardiopathic rehabilitation and
teaches yoga in gyms. Tainá has not had a life of much deprivation
or suffering - her family is middle dass, her parents have university
degrees and her boyfriend encourages her in her career. Besides,
her working environment is pure extravagance: the fabulous bea-
ches north of Salvador starting with the small town of Lauro de
Freitas, where luxury condominiums are sprouting up like onions.
In Tainá's case, seiling Natura products truly complements her inco-
me and corresponds to a third of her total earnings. As a personal
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O ex-executivo Rubens tem uma rotina
que em nada lembra os tempos de
assalariado de multinacional. Logo
cedo está pronto para a corrida e tem
tempo para o café-da-manhã com a
família antes de sair para o trabalho.
(acima, da esq. para a dir.). Parte do
seu dia é ocupada com a franquia
da loja de serviços e venda de produtos
Sapataria do Futuro, da qual é sócio. Mas
sobra ainda espaço para brincadeiras
com os filhos (à esq.). À direita, Rubens
vende produtos da Herbalife na casa
de um cliente. Ele mesmo usa os
produtos que, afirma, o ajudaram na
retomada de atividades físicas

trainer, she uses concepts of physical and mental well-being, which
can sometimes include beauty tips. The yoga instructor began seliing
Natura cosmetics as early as 18, since she liked the brand and was
informed that as a seller she was entitled to an enormous discount
on her own purchases. Soon she discovered that the extra income
offered other advantages. Still young, she already makes payments
to a private retirement plan with the fruit of the sales and invests
the modest remainder in financial applications, as if she worked in
a company and was contributing to a pension plan - except with
the difference that she manages her own benefits.

From the sale of the products she has paid for her university
education, covers the gasoline spent on attending to gymnastics

students at nome and even bought the expensive eguipment re-
quired for her occupation: precision scales that measure body fat,
buoys, gíoves and special stockings for use in swimming pools,
clothes for sports, sophisticated footwear and eguipment for outdoor
activities. Her customers are students, university coíleagues
and neighbors.

Luzirene and Tainá complement their income while expanding
their professional horizons. In the palafittes of the poor Santa Luzia
neighborhood in Manaus or the luxurious Encontro das Águas con-
dominium, a haven for artists and entrepreneurs in Lauro de Freitas,
they transform customers into new consumers. And consumers
into new customers of their original activities. Both heíp stimulate
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dedores autônomos e uma carta de
apresentação para que provem ter
ocupação quando necessário.

Vendedores que têm seus trun-
fos no calor e na carência da
Manaus equatoriana ou no axé a
todo custo e no culto ao corpo das
praias da Grande Salvador têm cor-
respondentes no Sul e no Sudeste
do país, só que com outros motes:
a busca por alguma qualidade de
vida por parte da classe média que
tem acesso a muito do que, no fim
da história, pode lhe fazer mal à
beleza e à saúde. Uma classe média
que trabalha demais, se movimen-
ta de menos, come errado e em
excesso e faz do isolamento social
um modo de vida.

São Paulo nem bem despertou e
o empresário Rubens Lastri, de 43
anos, quatro filhos, já está no Horto
Florestal para a corrida matinal.
Ex-gordo, ex-executivo da área de
vendas de multinacional, ele diz
ter encontrado qualidade de vida
quando deixou de ser assalariado,
cortado de uma grande empresa
num programa de redução de
custos. Mudou-se para a região da
Serra da Cantareira. Adquiriu, em
sociedade com um amigo, uma
franquia da loja de serviços e venda
de produtos Sapataria do Futuro,
na zona norte de São Paulo. A loja
passou a propiciar 40% da renda
que seria necessária para manter

Tainá Paz
Vasconcelos
de Jesus

• 22 anos
• Solteira
« Professora

e personal
trainer

• Curso superior
" Mora em

Camaçari (BA)
• Não tem

dependentes

Vende produtos
Natura. Está na
venda direta há
quatro anos e tem
renda mensal
entre R$ 1,5 mil e
R$ 2 mil. Do total,
cerca de 30%
vem das vendas
diretas, sem
contar prêmios

Em locais onde faltam opções de lazer
e pontos de encontro e nos quais a
socialização nem sempre é fácil, as
reuniões na casa das anfitriãs são
programa garantido onde não faltam
troca de receitas e de notícias

um padrão de vida compatível com
as necessidades da família, embora
menor do que o dos tempos de exe-
cutivo. Outros 20% vinham de ren-
das diversas - aplicações e aluguéis.
Faltavam 40%, que ele foi buscar,
por sugestão de um conhecido,
vendendo produtos da Herbalife
no sistema porta-a-porta.

O que era simples, vender no
tempo livre, transformou-se em
algo complexo, que hoje toma a
maior parte de seu dia. Usando os
produtos nutricionais que vende,
depois de passar por um treina-
mento de fim de semana, ele diz
ter emagrecido 17 quilos - mostra
fotos para comprovar - e redesco-
berto a atividade física como fonte
de prazer e bem-estar. Virou garo-
to-propaganda do próprio negócio.
Passou a recrutar novos vendedores
e a ter participação no lucro deles,

no conceito de marketing de rede,
ou "multinível", como é chamado
no setor. Sente-se, assim, co-pro-
prietário do negócio, já que teve
liberdade de, com outros vende-
dores, abrir até um escritório de
vendas e promoções. Orgulha-se
de crescer no ramo sem que nunca
lhe tenham perguntado se falava
inglês, e ele fala, ou se tinha muitos
cursos de especialização, mesmo
tendo. Aposentou a gravata e o
bom currículo e foi falar de saúde
e nutrição.

Suas vendas são aulas sobre o
funcionamento do organismo e a
saúde ou a doença que entra pela
boca. As informações são precisas
- não há improviso, e ele sabe de-
cor cada apostila, formulada por
médicos, que a empresa fornece a
seus vendedores. Também passou a
estudar em outras fontes.

their local economies with their needs as successful professionals:
equipment in the case of Tainá and beautiful clothes and "good and
plentiful food" for Luzirene, who considers her life as a miserable
woman to be over.

Sellers who have their trump cards in the heat and scarcity of
equatorial Manaus or the axé music and body culture of the bea-
ches north of Salvador have their correspondents in the south and
southeast of Brazil, only with other mottos.

São Paulo has not yet awoken and entrepreneur Rubens Lastri,
43, father of four children, is already in the Horto Florestal forest
for his morning run. Once fat, the former multinational sales execu-
tive says he found quality of life when he stopped earning a salary,

after he was cut from a big company in a cost-reduction program.
He moved to the Serra da Cantareira region north of the city and, in
partnership with a friend, bought a franchise store selling Sapataria
do Futuro ("Shoestore of the Future") services and products. The
store now provides 40% of the income necessary for maintaining a
standard of living compatible with the needs of his family, admitte-
dly less than in the days when he was an executive. Another 20%
comes from diverse sources: investments and rent. That was still
40% short, which Rubens has been able to fill by selling Herbalife
products door to door.

What was at first simple - selling in his free time - eventually be-
came complex, and today the activity absorbs most of his time. After
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taking a weekend course and using the nutritional products that he
selís, he says he has lost 37 pounds - and has photos to prove it - by
rediscovering physical activity as source of pleasure and well-being.
In fact he became the pôster boy for his own business, recruiting
new salespeople and sharing a part of their profits in what is known
in the sector as network or multilevel marketing. He feeís like a co-
owner of the business since he had the freedom to open a sales office
with other independent sellers. Rubens is proud of having grown
in the business without ever being asked if he speaks Engíish (he
does) or which specialization courses he has taken (many). Cashing
in his tie and resume, he went out to speak of health and nutrition.
In Canoas, Rio Grande do Sui State, lives Valentina Iszazenko

Azevedo, a 64-year-old Russian who arrived in Brazi! as a child and
was widowed at a young age in 1982. In order to face the challenge
of raising three children alone and, years later, taking care of her
infirm parents (today deceased), she became a sales representative
for Stanley Home. And from 1986 on, Tupperware, where she is until
today. Valentina pays social security contributions as an autonomous
professional and lives exclusively from this activity, taking care of
her own nome, acguired through commissions from sales in a good
neighborhood of the city. She is proud of the way she tends to her
own garden and upkeeps her home: painting, remodeling, whatever
she can between deliveries - always made by bus - and the famous
ladies parties thrown to sell Tupperware products.
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Acima, café-da-
manhã com os
pais. Abaixo (à
esq.), Tainá vende
produtos depois
de aula de
ginástica: além
de cobrir outras
despesas, a renda
garante o
abastecimento do
carro para atender
alunos e a
compra de caros
equipamentos
exigidos pelo ofício

Venda ou não os tabletes e
shakes nutricionais, Rubens "recei-
ta" verduras e alimentos integrais
para todos e explica o impacto po-
sitivo de uma alimentação natural,
aquela de feira, no metabolismo e
na felicidade. Prega contra o exces-
so de sal, de açúcar, de gordura e
de alimentos processados: ele faz
um teste com o cliente para medir
o tamanho do descuido nutricio-
nal em curso. Em troca, cobra do
agraciado com essa aula gratuita e
personalizada de nutrição apenas
a indicação de dois amigos, para
que ele possa visitar. Mas dificil-
mente sai sem vender nada ou sem
conquistar um consumidor fiel.
Saúde vende; conhecimento vende
melhor ainda, ele conta.

Em Canoas, no Rio Grande do
Sul, Valentina Iszazenko Azevedo,
uma russa de 64 anos, chegou ao
Brasil ainda criança. Ficou viúva
bem jovem, em 1982, e deparou
com o desafio de criar sozinha três
filhos e, anos mais tarde, cuidar
também dos pais idosos, hoje fa-
lecidos. Sem profissão, tornou-se
vendedora da Stanley Home. De
1986 em diante, da Tupperware,
onde está até hoje. Contribui para
a Previdência como autônoma. Vive
exclusivamente disso e de cuidar
da casa própria, adquirida por
meio das comissões das vendas,
num bom bairro da cidade. Orgu-

lha-se de dar conta do jardim e da
manutenção da residência. Pinta,
reforma, faz o que pode entre uma
e outra entrega, sempre feita de
ônibus, e as famosas reuniões de
senhoras, promovidas para vender
os produtos.

Numa localidade onde faltam
opções de lazer e pontos de encon-
tro, e a socialização nem sempre é
fácil, as tais reuniões são programa
garantido para outras profissionais
e donas-de-casa. Lá, elas cozinham,
lancham juntas, trocam notícias
e receitas, contam problemas e
compram um bocado, encantadas
com os produtos demonstrados
na prática. Trata-se de um evento
social no qual também se discute
saúde, no caso, voltada à família.
Cozinhar no microondas, sem
perder as vitaminas, diversificar o
cardápio, embelezar a cozinha.

Parece um programa de TV
vespertino, uma demonstração do
feminino sem conseqüências. Mas
também aí reside um poder eco-
nômico que vai além das vendas.
As clientes são sempre convidadas
a promover novos encontros - em
troca de atrativos e caros produtos,
os chamados "brindes da anfitriã"
- e a tornarem-se também reven-
dedoras. "Já arrumei emprego para
tanta gente que precisava, mas não
tinha qualificação nem idade para
entrar no mercado, que nem sei

In an área where there is a lack of ieisure options and meeting pla-
ces and socialization is not always easy, these parties are a guaran-
teed success for housewives and professional women alike. They cook
and eat together, exchange news and recipes, talk about problems
and buy well, charmed with the products demonstrated ín practice.
It is a social event in which health aiso is discussed; in this case,
regarding the family. They learn about cooking in a microwave oven
without losing vitamins, diversifying menus, beautifying the kitchen.
There is one characteristic common to all these salespeople:
they are tireless and nave lots of ambition. They are devoted to
training and refresher courses with a hunger for knowledge that
is rare in conventional companies. They want to grow, and wi-

thout a boss to demand results, set their own performance goals.
Valentina says she even gets into debt with stores as a way of fin-
ding the motivation to sell more Tupperware products. In his vision,
Rubens says Herbalife is a kind of "private retirement plan": one day,
when and if he stops, his life will be made, such is the network of
contacts and co-partnerships with other seliers he has. Tainá thinks
about raising a family with security, independence and always a little
cash set aside to study more. Luzirene wants to íeave the swamps
and move to the asphalt, be independent of any man and live her life
even better. All work intensely at home preparing spreadsheets and
organizing orders or on the street, making deliveries and exercising
their original profession.
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Aula na academia
(acima) e
maquiagem: a
boa associação do
preparo e talento em
educação física com
o treinamento sobre
beleza feito por
conta da empresa

Na foto maior
(à esq.), a personal
trainer Tainá antes
de sair de casa
para o trabalho:
orientar alunos
e vender os
produtos da Natura.
Na praia, praticando
ioga em condomínio
próximo a Salvador.



PERFIL

Valentina comanda reunião na casa de
uma consumidora anfitriã para a

venda de produtos da Tupperware

(foto maior acima e abaixo). Na sua
casa (acima, à dir.), prepara os

quitutes que seriam servidos no
encontro. Abaixo, na seqüência, Valentina

no ônibus para fazer a entrega dos

produtos adquiridos; uma pausa no

trabalho para os devidos cuidados com
o jardim; e as compras no supermercado

Valentina
Iszazenko
Azevedo

64 anos
Viúva
Dona-de-casa
Segundo grau
Mora em
Canoas(RS)

• Não tem
dependentes

Vende produtos
Tupperware.
Está na venda
direta há 21 anos
e obtém com ela
toda a sua renda:
entre R$ 1,5 mil
e R$ 2,5 mil, sem
contar prêmios

como contar. Muito mais de 100
pessoas, talvez mais de 200", afir-
ma Valentina, que também recebe
prêmios - o tal salário indireto - a
cada vendedora recrutada.

Ninguém acha que transfor-
mar fregueses em vendedores
concorrentes é mau negócio. O
fato é que as empresas de vendas
diretas treinam esses autônomos
para a multiplicação, fazendo-os
acreditar que a publicidade boca-
a-boca só aumenta esse mercado e
as oportunidades de crescimento
pessoal e de vendas. A julgar pelos
resultados das companhias, deve
fazer sentido.

Outra característica comum
aos vendedores ouvidos: são in-
cansáveis e têm muita ambição.
Dedicam-se às reuniões de treina-
mento e atualização com uma fome
de conhecimento incomum em
empresas convencionais. Querem
crescer e, à falta de um patrão a lhes
cobrar resultados, fixam, eles mes-
mos, suas metas de desempenho.

Valentina chega a fazer dívidas
em lojas para, com a obrigação
de pagá-las, encontrar a motiva-
ção para vender mais produtos
Tupperware. Nos seus sonhos,
Rubens diz ver a Herbalife como
uma "previdência privada": um
dia, quando e se parar, estará com
a vida feita, tal a rede de contatos
e de co-participações nas vendas
de outros vendedores que terá.
Tainá pensa em constituir família,
com segurança, independência
e sempre um dinheirinho sagra-
do, separado para estudar mais.
Luzirene quer sair do Igarapé e ir
para o asfalto, ser independente
de qualquer homem, viver ainda
melhor. Todos trabalham muito,
em casa, preparando planilhas e
organizando pedidos, ou na rua,
fazendo entregas e tocando a pro-
fissão original. Mas nenhum diz
querer mudar de vida ou invejar o
trabalhador da fábrica e do escritó-
rio. Eles acham que têm mais.
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PERFIL

Maria Telezila: viagens de barco por dias ou semanas para treinar e orientar seu grupo, entregar e explicar catálogos e promoções e levar produtos

A SINA DA SENHORA DAS ÁGUAS
Um revendedor porta-a-porta não tem chefe nem regras obrigatórias a respei-

tar. Mas lhe é oferecido um modelo a ser seguido. Esse modelo, no mais das vezes, é
um ex-revendedor que se destacou e conhece sua região. Torna-se um coordenador,
algumas vezes chamado de gerente ou líder. Este, sim, freqüentemente, tem vínculo
com a companhia, contratado como pessoa física (CLT) ou jurídica, com direito a
ganho fixo e benefícios diversos, por vezes maiores que o ganho direto.

Em contrapartida, esses funcionários se dedicam integralmente ao negócio.
Trabalham muito. Como regra, ganham bem, já que serão um cartão de visita da
marca na região e um exemplo de sucesso. Circulam com um bom carro, quase
sempre presente da empresa. Lidam com alguma burocracia, acompanhando
volumes de pedidos de seu grupo de revendedores e resolvendo eventuais
problemas de entregas e de repartição de lucros. Representam a ligação entre
a produção e a distribuição - a empresa - e o vendedor.

Numa cidade como Manaus, por exemplo, há nove gerentes da Avon, cada
uma respondendo por um setor na cidade. Num deles, reina Maria Telezila
Pereira da Silva, de 51 anos, que já viajou o mundo por conta da empresa. Ela
tem perto de 1.500 revendedores sob sua responsabilidade. É campeã em
resultados, desbancando muitas vezes as ricas regiões ao sul, mesmo na venda
de itens caros. Entre outras qualidades, ela sabe formar vendedoras campeãs
- e é isso, de fato, o que um coordenador deve fazer.

Antes de trabalhar em Manaus, respondia pelas vendedoras de 24 cidades
e lugarejos às margens do alto do Rio Solimões e, ainda, de 25 localidades do
baixo Amazonas. Ia bem longe, quase sempre de barco, em viagens que pode-
riam durar dias ou semanas, para treinar e orientar seu grupo, levar produtos,
entregar e explicar catálogos e promoções.

Ao desembarcar, em horários nunca muito previsíveis - só se tinha uma idéia do
dia -, encontrava sempre um guardião nas margens do rio. Com foguetes, ele sinali-
zava à população que a gerente havia chegado. E suas revendedores, em maioria, e
parte dos moradores surgiam logo em seguida, depois de atravessar picadas abertas
na floresta, montadas em bicicletas, animais, motocicletas ou mesmo a pé.

As reuniões profissionais eram feitas ao ar livre, na praia do rio. Ainda são.
Telezila já passou por quase tudo. Encalhou em lagoas assoreadas, onde teve
de pernoitar até que ela e o barqueiro fossem socorridos por outro barco.
Sofreu acidente de canoa e ficou por uma madrugada inteira com metade do
corpo dentro d'água, entre correnteza forte e barrancos impossíveis de esca-
lar. Viu-se frente a frente com jacarés, onças, piranhas, serpentes e macacos.
Aventura nunca faltou a essa espécie de senhora das águas, que, à exceção do
boto, confessa morrer de medo dos bichos todos. Mas é a vida e o ofício, ela
cita. O dela, como o de muitas amazonenses, em algum momento cruza com
a imensidão do rio. (Liliana Pinheiro)

THE LADY OF THE WATERS
Door-to-door saiespeople do not have a boss or strict rules. But they

are offered a model to follow, involving former sellers. They become
coordinators, managers or leaders. They frequently have ties to a
company or are formally contracted as an individual or a business. As a
rule they earn weli, since they are the showcase for a brand in a region.
In Manaus there are nine Avon managers, each responsible for a sector

of the city. In one of them reigns Maria Telezila Pereira da Silva, 51,
who has traveled the world for Avon. Today she has dose to 1,500
representatives under her wing. Before working in Manaus, Maria
managed sellers in 24 villages along the margins of the Solimões River
throughout Amazonas State. She traveled extensively, almost always
by boat, on trips that could last days or weeks. But that is the life and
the job, she remarks. And hers, like so many others in the state, at some
moment crosses the immensity of the river. (Liliana Pinheiro)

jaime
Text Box
Fonte: valor Setorial: Vendas Diretas, p. 38-50, fev. 2007. 




