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O INCRÍVEL PODER DA
A capi aridade da rede nacional de revendedores permite que despontem,

São muitos os exemplos do que
pode ser feito para-atenuar proble-
mas socioambientais quando se
tem uma grande força de vendas
engajada ou indivíduos conscientes
do seu poder de mobilização. Um
deles foi registrado em São Paulo
no Natal de 2006, quando Yara Reis
de Toledo Piza, 41 anos, estimulou
sua equipe de 30 líderes de vendas
da Nu Skin a trocar o presente do
amigo secreto por doações de brin-
quedos, roupas e remédios à Casa
Assistencial Maria Helena Paulina.
A instituição acolhe tanto crianças
que viajam à capital paulista em
busca de tratamento contra o cân-
cer quanto seus acompanhantes.

Também na periferia paulistana,
Amélia da Silva Netto, 49 anos, uma
das principais revendedoras da
Avon no Brasil - embora também
venda produtos de outras marcas
-, deixou de comercializar a meia
tonelada de papelão que acumulava
todo mês com as caixas de produtos,
para doá-las à Cooperativa de Coleta
Seletiva da Capela do Socorro (Co-

opercaps), de onde 62 famílias de
catadores tiram seu sustento.

Pulando para o Rio de Janeiro, a
diretora-geral da Herbalife Brasil,
Eneida Bini, 45 anos, participou no
fim de 2006 de um leilão entre distri-
buidores que arrecadou R$ 130 mil
para atender menores em situação
de risco social, oferecendo como
prêmio um jantar com ela e um tour
pela sede da empresa. Enquanto
isso, a milhares de quilômetros, em
São Luís, um revendedor da Natura,
Miguel Angel, 33 anos, prepara-se
para viajar ao interior do Maranhão
disseminando técnicas que mis-
turam artesanato e reciclagem na
transformação de garrafas PET em
vasos de flores.

Em todos os casos, a inspiração
parte de ações coordenadas por
empresas de venda direta, que sen-
sibilizam revendedores em todo o
Brasil para causas em geral relacio-
nadas à atividade ou ao público-alvo
da companhia. Os profissionais, por
sua vez, colocam não só tempo e re-
cursos à disposição, como também

usam seu carisma para convencer
clientes, comunidade ou colegas a
fazer o mesmo.

E o caso de Yara, uma grande distri-
buidora da Nu Skin. "Eu sempre ajudei
os outros como pude, mas senti a ne-
cessidade de fazer algo maior", conta.
Esse "algo maior" veio por meio da
Fundação Força em Prol do Bem (Force
for Good Foundation), mantida pela
Nu Skin mundial e que já investiu US$
14 milhões na qualidade de vida das
crianças, na pesquisa e no tratamento
de doenças de pele e na preservação
de ecossistemas (de onde a empresa
retira sua matéria-prima). Para que o
trabalho se espalhe, a filial da Nu Skin
pesquisa algumas instituições locais
dedicadas às causas apoiadas e enca-
minha a seleção à fundação, que avalia
os projetos e autoriza as doações.

Em São Paulo, Yara incentiva os 30
líderes de venda sob seu comando a
passar a mensagem adiante, atingindo
pelo menos as 500 pessoas das suas
respectivas equipes. "Se cada um fizer
a sua parte, as coisas podem ser bem
diferentes", diz ela. Em 2006 a Nu Ski
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Powerful solidarity
The capillarity of the dírect seliing network lends
itself to a chain reaction ín social activism

There are many exampies of what can be done to relieve social and
environmental ills when there is a large taskforce of sales people at hand
or individuais aware of their power to mobilize. One stellar example was
that of Yara Reis de Toledo Piza who in 2006 prompted her team of
30 Nu Skin sales leaders to swap their traditional Christmas gifts to
colleagues for donations of toys, clothes and medicine to the charity

Casa Assistencial Maria Helena Paulina. Located in São Paulo, the Casa
Assistencial houses both children traveling to the city for câncer treat-
ment and their companions. In a similar gesture in São Paulo's poorest
áreas, Amélia da Silva Netto, one of Avorfs top salespersons, chose to
donate (rather than sell) the half a ton of cardboard she accumulated
every month from her products to Coopercap (Cooperativa de Coleta
Seletiva da Capela do Socorro), a cooperative of recycled waste collec-
tors though which 62 families generate their household income.

In Rio de Janeiro, Eneida Bini, the general director of Herbalife
Brasil, participated in a auction among company distributors that
raised R$ 130,000 for at-risk youths in late 2006. The grand prize
was a dinner with Bini and a tour of the company's headquarters.



SOLIDARIEDADE
numa reação em cadeia, novos agentes de amparo social

Amélia,
que atua na
periferia
paulistana e
acabou se
tornando uma
das maiores
revendedoras da
Avon do país, doa
meia tonelada de
papelão por mês
para 62 famílias
de catadores

deu o exemplo fazendo um aporte de
US$ 10 mil para financiar obras na
Casa Maria Paulina, onde o mofo de
vazamentos na parede atrapalhava a
recuperação das cerca de 30 crianças
em tratamento na instituição.

Quinze entidades em sete estados
brasileiros e no Distrito Federal já re-
ceberam auxílio. No Rio, a supervisora
de vendas da Herbalife Simone Maria
Monteiro Frota, de 47 anos, passou
a cooptar os 300 revendedores da
sua área para ações em favor da Casa
Herbalife - projeto que "adota" insti-
tuições voltadas a menores carentes.
"Se é bancado pela empresa, sabemos
que é idôneo", diz. Em dois eventos
promovidos em 2006, Simone con-
seguiu montar um pequeno guarda-
roupa para cada uma das 20 crianças
com até 7 anos atendidas pela Casa do
Menor São Miguel Arcanjo, arrecadou
centenas de quilos de alimentos e 60
pacotes de fraldas.

A ajuda da Herbalife foi ainda mais
decisiva: uma reforma completa na
cozinha da instituição, com direito a
novos eletrodomésticos e utensílios

Meanwhile, ín São Luis, Natura salesperson Miguel Angel was pre-
paring to travei to towns in rural Maranhão State in order to teach
resource-poor individuais new techniques for turning recycled PET
bottles into flower vases.

In ali of the cases, the inspiration for these coordinated actions
carne from direct selling companies, which have made salespeople
around Brazil aware of the causes involving their área of activity or
the company's target market. Professionals, for their part, offer not
only their time and resources, but also their charistna to convince
clients, the community or their colleagues to do the same.

In São Paulo, Nu Skirís Piza motivates the 30 salespeople under
her supervision to pass the message forward, reaching out to at least

another 500 people within their respective teams. "If everyone does
their part, things can be very different," she says. In 2006, Nu Skin set
an example by injecting R$ 10,000 to finance works at Casa Maria
Paulina, where the mold from water leaks in a structural wall posed
a health threat to the recovery of 30 children undergoing medicai
treatment for câncer.

Fifteen entities in seven Brazilian states and the Federal District have
already received assistance. In Rio, Herbalife sales supervisor Simone
Maria Monteiro Frota mobilized the 300 salespeople from her área to
support actions at Casa Herbalife, a project that "adopts" institutions
focused on underprivileged youths. "If the company is behind it, we can
be sure it is a reputable project," she explains. In two events undertaken
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para a implantação de um programa
nutricional exclusivo. "Queremos
que as crianças recebam alimentação
adequada, evitando problemas futu-
ros como desnutrição e obesidade",
diz a diretora Eneida Bini. As "mães
sociais" das crianças também tiveram
aulas sobre o aspecto nutricional dos
alimentos, a manipulação e o preparo
dos pratos com higiene e segurança.
Como resultado, houve redução de
90% dos casos de doenças e fraqueza
registrados no ambulatório.

A queda de um índice maléfico
também está no alvo de Lívio Cipriani,
diretor-executivo do Instituto Avon,
braço social da companhia que traba-
lha pela detecção precoce do câncer de
mama (leia reportagem na pág. 81).

Hoje, em cada 100 brasileiras que
descobrem a doença 62 têm o câncer
em estágio avançado. "Nosso sonho é
que, ao entregar um produto, cada re-
vendedora pergunte à cliente se ela tem
casos de câncer de mama na família e
se sabe o que é o auto-exame", diz. Isso
não seria pouca coisa, considerando o
exército de l milhão de revendedoras
da Avon que entra em contato com cer-
ca de 20 milhões de consumidoras em
todo o país. Para Carlos Parente, diretor
de comunicação da Avon, é possível
inspirar, por meio da revendedora, o
desenvolvimento de toda a sociedade,

Acima, a casa começando pela cliente. "Afinal, por
apoiada pela que uma relação profissional não
Herbalife, no Rio, pode ser também humana?", coloca,
e as crianças acreditando que a cumplicidade gera
atendidas: reações em cadeia.
redução de Um bom exemplo dessa tese é
90% nos casos justamente o da paulistana Amélia da
de doenças e Silva Netto. Em apenas seis anos, ela
de fraqueza já se tornou uma das maiores reven-
observados no dedoras da Avon no país. Mas não foi
ambulatório; a ambição que a fez ser revendedora
o consultor da marca, e sim o reconhecimento
Miguel Angel, em relação à empresa. "Meu irmão é
da Natura, em aposentado pela Avon e tem meu pai
São Luís como dependente no convênio médi-

co", diz. Há alguns anos, o pai precisou
implantar um marca-passo, que então
custava R$ 6 mil, e a Avon bancou tudo.
"Eu já trabalhava com venda direta e

resolvi começar a oferecer Avon, em
agradecimento ao que a empresa fez
pela minha família", diz ela, que tem
hoje um terço do seu faturamento
proveniente dos produtos da marca.

O aumento das vendas conduziu
Amélia à inspirada atitude de deixar
de vender as 6 toneladas de papelão
que acumulava por ano para doá-
las a uma cooperativa de catadores.
No Natal, Amélia promove ainda
uma festa na creche São Camilo, no
bairro Grajaú, quando cada uma das
120 crianças recebe uma sacola com
roupas, sapatos, doces e brinquedo
- tudo doado pela comunidade que ela
mobilizou. "Você pode faturar muito,
mas não tem dinheiro que pague a
amizade e o carinho", diz.

in 2006, Frota put together a small wardrobe for each of the 20 children

(aged 7 and under) at the Casa do Menor São Miguel Arcanjo. She a!so
collected hundreds of kiíos of food and 60 packages of diapers.

Instituto Avon, the companys social activism arm, works to
improve early detection of breast câncer. Currently, 62 out of the
100 Brazilíans that discover they have the disease are already in the
advanced stagesof the illness. Thecompany'saim is that in delivering
their productseachsalesperson will askthecí ient if she hás a history

of breast câncer in the family and if she knows about self-examinations,
thus raising awareness. It is an incredible, broadsweeping effort since
Avon hás an "army" of one million salespeople that have direct contact
with 20 mitlion consumers nationwide. To Carlos Parente, Communica-

tions director at Avon, through the direct seller it is possible to inspire
the development of ali of society starting from the ciient. "After ali,
why carít a professional relationship aíso be a human one?"

Natura's Miguel Angel feels the same. A Bolivian, Angel carne to

Brazil three years ago to do a technical course on nursing. On a student
visa, however, he was not authorized to work in Brazil. "I soon found
that direct sales aliowed me to reconcile the two things," he said. With
his cousin, Angei opened a company to commercialize several diffe-
rent brands. He confesses, however, that Natura is his favorite brand
because of its environmental protection actions. In participating in a
workshop on recycling organized by the company, Angel discovered a
new talent: creating decorative works from PET bottles.
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O mesmo pensa o consultor Mi-

guel Angel, da Natura, em São Luís do

Maranhão. Boliviano, ele chegou ao

Brasil há três anos para fazer o curso

de técnico em enfermagem e, na con-

dição de estudante, estava impedido

de trabalhar. "Mas logo encontrei na

venda direta uma atividade que me

permitiria conciliar as duas coisas", diz.

Com o primo, abriu uma empresa para

revender produtos de diferentes mar-

cas, mas garante que a Natura é sua

predileta, por sua forma de cuidar do

meio ambiente. Ao participar de uma

oficina de reciclagem promovida pela

empresa, Miguel descobriu um novo

dom: a criação de peças decorativas a

partir de garrafas PET.

A simpatia e o jeito falante de

Miguel despertaram o interesse de

consultoras e consultores, e o que co-

meçou como hobby está se tornando

profissional. Eleja elaborou apostilas

com explicações passo a passo e agora

vai viajar para Itapecuru Mirim, no

interior do Maranhão, para ensinar

a técnica. Esse comprometimento

não surpreende Maria Lúcia Guardiã,

gerente de educação e sociedade da

Natura. "Compartilhamos temas so-

ciais e ambientais e incentivamos os

consultores a tomar iniciativas com

base na sua realidade", diz.

Um dos principais programas da

Natura é o Crer para Ver, que, por ser

bancado por uma linha própria de

produtos, depende do engajamento

da equipe de vendas. Voltado para

a área de ensino público, um dos

destaques do programa é o projeto

Educação de Jovens e Adultos (EJA),

no qual consultores da Natura iden-

tificam quem está há um bom tempo

fora da escola. Por meio de site na web

e telefone 0800, a empresa informa

quais as instituições de ensino estão

prontas a receber esse público e deixa

em cada uma um formulário para

que o consultor preencha, depois de

ter encaminhado seu conhecido até

lá. Desde 2005,103 mil formulários

foram recebidos.

UMA VIDA PARA TOCAR EM FRENTE

Enquanto pedala sua bicicleta a caminho da escola da pequena Iporá, a 220
quilômetros de Goiânia (GO), a professora Maria da Guarda Ferreira, 39 anos,
tem uma música na cabeça. É Tocando em Frente, de Almir Sater: "Ando devagar
porque já tive pressa/ E levo esse sorriso porque já chorei demais/ Hoje me sinto
mais forte, mais feliz quem sabe/ Só levo a certeza de que muito pouco eu sei,
ou nada sei". Há alquns anos, ela não sabia que tinha câncer de mama. Em 2003,
descobriu não só o nódulo no seio esquerdo, mas também a dor de ser abandona-
da pelo marido quando o tratamento de quimioterapia e radioterapia fez caírem
seus cabelos, tornou sua pele pálida e o desejo sexual nulo. No ano seguinte, veio
a depressão. Foi quando respondeu a uma enquete da Avon, que havia começado
a revender ainda criança, interessada nos batons do catálogo.

A pesquisa queria saber o que havia de especial no relacionamento com a marca.
Maria da Guarda escreveu instintivamente, sem acreditar que aquilo seria lido por
alguém. Numa folha de caderno, contou sua história: descobriu a doença depois
de receber sua encomenda e folhetos explicativos sobre o câncer de mama. Nunca
tinha feito o auto-exame, e o choque de sentir o nódulo só não foi maior do que
o medo de deixar órfãs as duas filhas. Mal sabia que sua história iria sensibilizar
a Avon, que a convidou a participar como a representante brasileira da primeira
Caminhada Global contra o Câncer de Mama, reunindo em 2005 mulheres de 40
países, cada uma com história de vitória sobre a doença.

Depois de conhecer São Paulo, ela viajou para o Chile, defendendo a causa. De
volta a Iporá, prestou vestibular para pedagogia, um sonho antigo. Hoje, cursa o
sequndo ano, cria as duas filhas, continua dando aulas e é voluntária no programa
Se Ligue, para crianças com dificuldade de aprendizado, e na Associação de Com-
bate ao Câncer de Iporá. Fez uma cirurgia, mas não precisou retirar o seio. Sem
namorado no momento ("Sou muito devagar para isso", brinca), ela tem pressa
para outras coisas. Quer escrever um livro com renda revertida aos pacientes, e
já escolheu o título - Um Beijo pela Vida, nome no Brasil da iniciativa mundial da
Avon de combate ao câncer de mama. Os versos de Tocando em Frente ainda a
inspiram: "Cada um de nós compõe a sua história/ Cada ser em si carrega o dom
de ser capaz/ De ser feliz". (Daniele Madureira)

MOVING ALONG IN LIFE

Whiíe she rides her bike to school in the small town of Iporá, 220 kilometers from

Goiás State capital Goiânia, teacher Maria da Guarda Ferreira hás the song by Almir
Slater "Tocando em Frente" (Moving Aíong in Life) stuck in her head. A few years back,
she had no idea she had breast câncer. In 2003, she discovered not only the lump in her
left breast, but faced the pain of being abandoned by her husband. That was when she
answered a questionnaire from Avon.

She had no idea that her story would move the company to invite her to participate
as the Brazilian representative of the first Global Walkfor Breast Câncer in 2005, which
united women from 40 countries, each a cancer-survivor.

After traveling to São Paulo for the first time, she went to Chile defending the cause.
Back in Iporá, she fulfilled an old dream, taking the entry exam to study teaching. Now she
is a sophomore, is raising two daughters, continues to give classes, and is a voíunteer for the
Se Ligue program for children with learning difficulties and at the Iporá Câncer Association.
She now wants to write a book and donate proceeds to patients. (Daniele Madureira)
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