
TESTEMUNHAS
DA HISTÓRIA

Os próprios protagonistas contam
como a venda direta evo l iu no Brasi

São muitas e saborosas as his-
tórias que recheiam o livro Pode
Entrar que a Casa é Sua -A História
da Venda Direta por seus Protagonis-
tas, uma parceria entre o Museu da
Pessoa e a Associação Brasileira
de Empresas de Vendas Diretas
(ABEVD). "A parceria foi muito
prazerosa e isso fica claro no livro,
onde a história da venda direta e
da associação é contada por meio
de depoimentos dos próprios
protagonistas", confirma José
Santos Matos, diretor do Museu e
organizador da publicação.

"Mostramos desde o surgimen-
to da venda direta, a criação de
entidades do setor, até o impacto
econômico e social da ABEVD
e traçamos perspectivas para o
futuro com a popularização da
internet", explica Matos. Segundo
ele, este é o primeiro livro do país
que conta, de forma detalhada, o
desenvolvimento da venda direta.
E a metodologia usada pelo Mu-
seu da Pessoa, que é a preservação
da história oral contada por seus
protagonistas, tornou o livro
mais interessante.
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MEMÓRIA

A ABEVD, que é filiada à WFDSA,
tem 28 associados, dos quais 20
empresas de venda direta em seg-
mentos como cosméticos, produtos
de limpeza, recipientes plásticos de
alimentos, suplementos nutricionais,
entre outros, que geram cerca de 8
mil empregos diretos. Além disso,
contam com grande número de
revendedoras. Elas fazem parte do
livro e dão importantes lições. "Quem
tem muita força de vontade acaba se
dando bem, porque não vê os obstá-
culos, só os objetivos. Você traça um
objetivo e vai em frente. Gosto muito
de trabalhar com objetivos. Eu digo:
'Este ano, vou reformar a minha casa'.
E o ano inteiro trabalho com esse ob-
jetivo. E consigo, graças a Deus", disse
Mirian Saraiva dos Santos, consultora
da Natura, em seu depoimento.

A Natura, que teve início em 1969,
com uma loja em São Paulo, começou
a trabalhar com venda direta em 1974
e hoje conta com 600 mil consultores.
A empresa inovou ao usar insumos
da biodiversidade brasileira, extraí-
dos de forma sustentável, para fazer
produtos. A criatividade está pre-
sente, também, nos catálogos, onde
há muito mais informações do que
produtos e preços. Mostra dicas de
saúde e outros assuntos de interesse
dos consumidores. E, na verdade,
uma revista sofisticada. Os catálogos
merecem destaque no livro. Por meio
de fotos, mostra a evolução deste im-
portante instrumento para o setor e

a sua grandiosidade: a cada ano, são
impressos 200 milhões de exempla-
res, número bem superior à tiragem
das maiores revistas brasileiras.

Francisca Lisieux, vendedora da
Hermes há dez anos, se surpreendeu
com os resultados de sua atuação.
"Entrei na venda direta para ajudar
no nosso orçamento e me dei muito
bem, graças a Deus", contou. O im-
portante papel da Hermes na venda
direta também faz parte do livro. De
acordo com a neta do criador do ne-
gócio e atual presidente da empresa,
Claudia Bach, há 18 anos a Hermes
também passou a usar revendedores.
"Desde então nossas vendas por cor-
reio diminuíram de maneira muito
significativa", afirma.

O setor, no entanto, ainda tem
muito a crescer. Basta ter a sabedoria
que Maria Isabel Romeira Gomes,
consultora da Avon, mostrou ao dar
seu depoimento.

"Nunca se deve menosprezar a
venda pequena. A pessoa pede um
xampu que custa R$ 7, você vai lucrar
R$ l naquilo e pensa: 'Vou ter que
sair da minha casa, caminhar três
ruas acima, perder o meu tempo só
para levar um xampu?' A pessoa que
comprou um xampu hoje pode ser a
futura compradora de um kit enorme
- tudo vai depender da forma como
foi atendida. Por isso, não importa se
é um xampu de R$ 7 ou se é kit de R$
300, a cliente merece ser tratada com
a mesma atenção e carinho."

Catálogo da
Hermes (1972) e
o óleo para banho
Sève da Natura
quando foi lançado
(1983), ainda
em embalagem
de vidro, depois
trocada pela de
plástico

BY ROSE GUIRRO

Eye witnesses

There are many delightful stories that fill the book Pode Entrar que a
Casa é Sua -A História da Venda Direta por seus Protagonistas ("Come In
It's Your House - The Story of Direct Sales told by its Protagonists"), the
fruit of a partnership between the Museu da Pessoa ("Peoples Museum")
and the Brazilian Association of Direct Selling Companies (ABEVD). "We
show the emergence of direct sales, to the creation of sector organiza-

tions and the economic and social impact of the ABEVD. We also outline
prospects for the future with the internet," affirms José Santos Matos,
director of the Museum and organizer of the publication.

According to him, this is the first book in Brazil that tells a detailed
story of the development of direct sales. And the methodology used
by the Museu da Pessoa, which preserves the oral history told by
its protagonists, makes the book more interesting. ABEVD hás 28
meniber companies, of which 20 are direct sales companies from
various segments that generate approximately 8,000 jobs and have
a large number of independent sellers. They are ali part of the book
and give important lessons. "Strong willed people do well for them-
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The protagonists themselves tell how direct
selling began ín Brazil



CECÍLIA, MUITOS PRÊMIOS DEPOIS
Quando a Avon chegou ao Brasil, há 47 anos, Cecília Motta (a jovem da foto

na abertura desta reportagem) viu uma oportunidade de conseguir uma renda
extra e, ao mesmo tempo, cuidar da casa e dos três filhos. E se inscreveu para ser
revendedora. Naquela época, a empresa fazia uma campanha onde tocava uma
campainha e a revendedora dizia "Avon chama", relembra ela, que atualmente
tem 78 anos. "Foi o que eu fiz, saía batendo nas portas, tocava a campainha e dizia
a frase do comercial."

Quando entrava nas casas, Cecília mostrava o catálogo. "Tinha bastante varie-
dade, mas eu vendia muito perfume", conta. Os artigos de higiene, os batons e as
maquiagens faziam sucesso também. A cada 15 dias ela voltava à casa das clientes
para mostrar as ofertas e as novidades.

As dificuldades eram poucas naquela época. "Eu tocava a campainha, me apre-
sentava e me convidavam para entrar", diz Cecília. Atualmente, com a violência,
especialmente nas grandes cidades, ela acredita que as revendedoras tenham mais
dificuldades e, por isso, precisam criar técnicas para vender.

Uma lembrança agradável que ela guarda com carinho até hoje eram as ceri-
mônias de premiacão das revendedoras que se destacavam nas campanhas. "Eles
nos davam um broche de ouro", diz. "O primeiro tinha uma estrelinha, depois,
conforme a gente fosse vendendo, ia ganhando mais estrelinhas para colocar nele."
O broche que ela ganhou e conta com várias estrelinhas está guardado até hoje.

AVONCALLING
When Avon first carne to Brazi! 47 years ago, Cecília Motta (photo above) saw

an opportunity at once for a little extra income and to take care of the house and her
three kids. She signed up to be a representative. At the time, the company had an ad
campaign where a doorbell rang and the sales rep said "Avon Calling," she recalls at age
78. "Thats what I did. I went knocking on doors saying that commercial phrase."

When she got ínside, Cecília showed her catalogs. "It had a lot of variety, but I sold
a lot of perfume." It wasrít hard. "I rang the bell, introduced myself and they ínvited
me in." Currently with the violence of íarge cities, she believes that salespeople dorít
have it easy, and thats why they must develop sales techniques.

selves because they do not see obstacles, on!y objectives," says Mirían
Saraiva dos Santos, a Natura consultant, in her deposition. Natura,
which opened its doors in 1969 as a São Paulo store, began direct
sales in 1974 and today has 600,000 consultants. The company was
innovative in its usage of Brazil's biodiversíty. The creativity is a!so
present in its catalogs, in reality a sophistícated magazine offering
much more mformation on health tips than products and prices. The
catalogs merit special mention in the book, which shows the evolution
of this important instrument in a series of photos.

The important role Hermes hás played in direct sales is also a
part of the book. According to the granddaughter of the company's

founder and current Hermes president, Claudia Bach, the company
started using direct sellers 18 years ago. "Since then our mail order
sales have dropped dramatically."

The sector, however, stil l hás much room for expansion. The
words of Maria Isabel Romeira Gomes, of Avon, say it ali. "One
must never discard a small sale. If a person orders shampoo that
costs R$ 7, you are going to profit R$ l and think: 'I am going
to have to leave my house, walk three blocks and waste my time
just to deliver shampoo7 The person who bought the shampoo
could be a future buyer of an enormous kit - it ali depends on the
service they receive."
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Text Box
Fonte: Valor Setorial: vendas diretas, p. 82-85, fev. 2007.




