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O MODELO JÁ CHEGA
TAMBÉM À CHINA
Revolução global sob a ótica do consumo, as vendas diretas
cresceram mais de 300% de 1988 para cá em todo o mundo
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Da Argentina ao Japão, 58,6 mi-
lhões de pessoas venderam algum
produto a um amigo ou conhecido
em 2005. São as formigas da indús-
tria mundial de vendas diretas, que
movimentou US$ 102,6 bilhões
no período. As perspectivas para o
setor são das melhores, segundo o
presidente da Federação Mundial
das Associações de Vendas Diretas
(World Federation of Direct Selling
Associations - WFDSA), Truman
Hunt (leia entrevista na pagina 20).
O Brasil ocupa o quinto lugar no
ranking mundial em volume de ven-
das: em 2005, o total chegou a US$
5,261 bilhões, comercializados por
1,5 milhão de vendedores, de acordo
com os dados consolidados do ano e
divulgados pela WFDSA.

A Ásia, como não seria de espantar,
tem o maior exército de vendedores:
25 milhões, com vendas de USS 40,2
bilhões em 2004, pelo levantamento
da federação mundial. A próxima da
lista é a América do Norte, com 14,2
milhões de pessoas responsáveis por
um faturamento de US$ 30,5 bilhões.
Depois vem o bloco que reúne Euro-
pa, África e Rússia, com 6,3 milhões
de vendedores e receita de US$ 16,6
bilhões. A América Latina aparece
em quarto lugar, com 5 milhões de
representantes e US$ 8,7 bilhões em
vendas, seguida pela Oceania, com
800 mil vendedores e faturamento
de US$1,3 bilhão.

O setor é movimentado por
indústrias grandes e conhecidas,
como Amway, Herbalife, Mary
Kay, Avon e Natura, mas também
por empresas domésticas, muitas
vezes de uma só pessoa. Os produ-
tos vendidos diretamente incluem,
além dos tradicionais sabonetes,
cosméticos, vestuário e suplemen-
tos nutricionais, e outros menos
populares. É o caso, por exemplo,
das empresas que prestam serviços
em questões legais, finanças ou tu-
rismo, ou fabricantes de produtos
para cozinha e bijuterias.

A esmagadora maioria das 202
empresas que fazem parte da as-
sociação de vendas diretas norte-

americana já conquistou outros
mercados. Das 20 empresas de
comércio ligadas à Associação Brasi-
leira de Empresas de Vendas Diretas
(ABEVD), pelo menos 12 - multina-
cionais - atuam no exterior.

Atualmente, a grande atração
é a China e seu imenso mercado,
aberto às vendas diretas em 2005,
quando o governo finalmente pas-
sou a conceder licenças para que as
empresas operassem por esse canal.
Até agora, 13 empresas receberam
as licenças, entre elas a Amway, a
Avon, a Mary Kay e a Nu Skin, de
acordo com o relatório anual de
2006 da publicação Direct Selling
News. Elas esperam conseguir con-
vencer o governo chinês de que não
oferecem ameaça e assim abrandar
alguns regulamentos - por exemplo,
instituir o sistema de remuneração
em diversos níveis. Até Wall Street
se mostra interessada pelo mercado
chinês. Pelo menos 30 empresas
americanas de capital aberto devem
todo ou grande parte de seu fatura-
mento às vendas diretas.

Na índia, as vendas diretas vêm
crescendo de 15% a 20% ao ano. O
mercado do Japão, depois de 15 anos
de estagnação, volta a se agitar, ainda
segundo a Direct SellingNews. O líder
continua sendo os Estados Unidos,
com vendas de US$ 30,5 bilhões
em 2005, de acordo com os últimos
dados consolidados pela WFDSA. O

Japão, segundo colocado, vendeu
US$23 bilhões (em 2004).

Entre os norte-americanos, a
maioria dos vendedores é composta
por mulheres: 82,2%, segundo dados
de 2005 da Direct Selling Association
(DAS). A maioria também - 87,3%
- trabalha só meio período e faz
grande parte da comercialização em
casa (o que responde por 64,9% das
vendas). Em 68,8% dos casos, a com-
pra é feita por uma pessoa de cada
vez, contra 27,2% daquelas feitas em
encontros. O comércio no trabalho,
quando comparado ao feito em casa,
responde por apenas 3,8% do total e
por telefone e pela internet, 14,7% e
11,7%, respectivamente.

Segundo algumas análises, entre as
principais razões para o crescimento
das vendas diretas em todo o mundo
está a ampliação e a popularização do
uso da internet e o aumento do em-
preendedorismo por toda a parte.

A necessidade de empreender
inclui desde aqueles que decidem
fabricar produtos em casa até os que
precisam aumentar a renda familiar
e decidem entrar para o ramo. Foi o
caso, por exemplo, da americana Bath
& Body. Com três filhos para alimen-
tar, o casal Ron e Nancy Bogart come-
çou a fabricar produtos de banho em
casa e a vendê-los em feiras locais de
artesanato. O interesse foi grande e
Nancy juntou mais algumas amigas
para aumentar a produção e vender
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de porta em porta. A "fabricante
de garagem" - os sabonetes eram
produzidos na sala da casa de Nancy
-transformou-se em poucos anos em
uma empresária milionária.

A venda pessoal consegue reali-
zar com certa facilidade o sonho da
maioria dos varejistas: transformar
o consumidor passageiro em cliente
fiel. As vendas diretas no mundo
cresceram mais de 300% desde 1988.
O grande impulso da indústria se
deu entre as décadas de 1940 e 1950,
quando a Tupperware, que no Brasil
se transformou em sinônimo de po-
tes plásticos utilizados na cozinha,
investiu na venda de seus produtos
em reuniões promovidas por ven-
dedoras. Hoje o sistema evoluiu e
inclui, entre outros, a remuneração
dos vendedores que arrebanham
outros para fazer o mesmo.

Cada empresa adota sua própria
prática. Há aquelas que remuneram
líderes que cooptam vendedores até
seis degraus abaixo. Outras, até no
máximo três. Algumas ainda dão
bônus àqueles que treinam novos
vendedores, dependendo de quanto
esses novos vendedores conseguem
comercializar. Nos Estados Unidos,
92,6% das empresas escolhem o sis-
tema de múltiplos níveis para com-
pensar seus revendedores, segundo
a DSA americana.

O grande nó do mercado ainda
são os esquemas estilo "pirâmide",

que foi moda alguns anos atrás. En-
tre eles, há o que os representantes,
ou vendedores, precisam adquirir
uma quantidade de produtos ou
kits de venda antes de realmente
se associar, sem possibilidade de
receber de volta seus investimentos.
As associações representativas das
vendas diretas em todo o mundo
empenham-se arduamente em
barrar esse tipo de negociação, que
acaba denegrindo sua imagem.

Quando tomou posse, em 2005,
Hunt afirmou que pelo menos 50%
dos americanos tinham "aversão"
pela venda direta. Nos Estados Uni-
dos, praticamente qualquer compra
pode ser devolvida pelo cliente em
prazos determinados, na maioria
das vezes com o recebimento in-
tegral do preço pago, sem muitos
questionamentos e sem que seja
necessário adquirir outro produto.
Assim, a idéia de uma mercadoria
ser comercializada sem perspectiva
de que o comprador possa se arre-
pender deve realmente causar certa
insegurança. Por isso, as entidades
empresariais lutam pela adoção de
políticas de devolução.

As regras a esse respeito variam
de país para país. Na Inglaterra, os
vendedores são responsáveis pelo
bem comercializado até seis anos
depois da finalização da compra.
Na Escócia, o prazo estende-se a
até cinco anos.
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