
quarenta e sete anos depois de introduzido no país por meio da cente-
nária Avon (que criou o slogan "Avon Chama" dos anúncios da época),
o modelo americano de vendas diretas está plenamente incorporado

aos usos e costumes do brasileiro. Tanto que esse canal de comercialização de
produtos - que antes era basicamente porta-a-porta e agora, com a revolução
tecnológica da década de 1990, é considerado uma venda por relacionamento
- cresce à taxa de dois dígitos desde 1999 e continua se expandindo mais que o
varejo tradicional e outras modalidades de comércio no Brasil. A venda direta é
também uma das modalidades de maior crescimento na economia global. Em
2005 movimentou mais de US$ 100 bilhões e envolveu perto de 60 milhões de
pessoas no planeta. Só os americanos, que lideram o ranking mundial, exibem
um volume anual de negócios superior a US$ 30 bilhões.

Nos Estados Unidos, a Avon foi uma das primeiras empresas a oferecer opor-
tunidades para as mulheres buscarem independência financeira por meio das
vendas diretas, numa época - há 120 anos - em que até o direito ao voto ainda
lhes era negado. As primeiras notícias dessa atividade, no entanto, datam de
meados do século 18, quando a Enciclopédia Britânica mandava vendedores
(homens) de casa em casa para oferecer suas coleções. Hoje, apenas no Brasil,
a Avon conta com l milhão de revendedoras, marco conquistado no mês de
outubro de 2006, segundo a vice-presidente de vendas da Avon Brasil, Dagmar
Brum. A brasileira Natura conta com quase 600 mil.

O mercado brasileiro de vendas diretas cresceu 18% em 2006ejáéo quinto
maior mercado do mundo no setor, atrás dos americanos, japoneses, coreanos
e alemães. Descontada a inflação anual do IPCA, de 3,14%, o crescimento real
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em 2006 foi de 14,3%. Como compa-
ração, o varejo tradicional cresceu
7,5% no acumulado até novembro, se-
gundo pesquisa mensal do comércio
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

"Movimentamos R$ 14,5 bilhões, co-
mercializados por um 'exército' de 1,6
milhão de revendedores autônomos,
em sua imensa maioria mulheres que
buscam complementação de renda
para a família", afirma o presidente da
Associação Brasileira de Empresas de
Vendas Diretas (ABEVD), Rodolfo Gut-
tilla. Trata-se de um avanço apreciável
também quando se considera que em
1999 o volume de negócios do setor já
era de expressivos R$ 4,7 bilhões. Na
época foram vendidos 736 milhões de
itens, contra 1,2 bilhão em 2006.

O número de vendedores autô-
nomos ativos, 1,6 milhão, aumentou
9,6% em relação a 2005. Guttilla conta
que os homens vêm ganhando espaço
nos últimos anos, mas não passam
ainda de cerca de 6% do contingente.
"O ganho médio mensal desses profis-
sionais é de 1,5 salário mínimo", diz.
Recebem geralmente 30% do valor
total do produto comercializado.
Mais de 88% dos itens vendidos pelo
canal no Brasil são de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos.

De fato, estudo realizado pela Ernst
&Young para a ABEVD e pela World Fe-
deration of Direct Selling Associa tions
(WFDSA) confirma que em 2004 mais

Os brasileiros ficam atrás
apenas de americanos,
japoneses, coreanos e alemães.
Em 2006, o total movimentadc
por um exército de 1,6 milhão
de revendedores cresceu 18%
no ano e atingiu R$ 14,5 bilhões

de 94% dos representantes de venda di-
reta no Brasil eram mulheres, a maioria
casada, com três ou mais integrantes
na família. Alguns casais trabalham
juntos com vendas diretas.

O presidente da ABEVD acredita
que a confiança dos consumidores
nas empresas associadas é um dos
fatores responsáveis pelo sucesso
das vendas. Outro motivo é que as
companhias investem muito na capa-
citação dos revendedores. No caso da
Avon, líder global em venda direta e
também a marca de cosméticos mais
comercializada no mundo (US$ 8,1
bilhões de faturamento líquido em
2005), a operação brasileira é a se-
gunda maior entre as dos 100 países
em que a multinacional atua. A Avon
Brasil é a vice-campeã em faturamen-
to e também na venda de unidades, fi-

cando atrás apenas da matriz. "Nossa
relação com a matriz americana é de
mais ou menos metade do fatura-
mento anual deles", conta Dagmar
Brum. Nada mau, considerando-se
que o PIB norte-americano é cerca de
20 vezes maior que o brasileiro.

Nos Estados Unidos e em países la-
tino-americanos existem três formas
de os profissionais de venda direta se
relacionarem com o consumidor fi-
nal. Pelo porta-a-porta, a revendedora
vai até a casa ou local de trabalho do
consumidor e, munida de folhetos,
demonstra e vende os produtos
- algumas, mais empreendedoras,
têm os itens de maior procura para
pronta entrega. Pela modalidade do
catálogo, a profissional deixa a revista
na casa do cliente e depois passa para
retirar o pedido (sistemática pouco
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usada no Brasil). Já pela fórmula
"party plan", a revendedora promove
um chá na casa de uma consumidora
denominada anfitriã para potenciais
compradoras. Na ocasião, demonstra
e revende os produtos (modalidade
adotada por poucas empresas aqui).

Segundo Dagmar, o porta-a-por-
ta foi mais forte no passado. "Era o
tempo em que a gente batia na casa
de uma pessoa e a porta realmente
se abria", conta. Hoje, como a mu-
lher passa mais tempo fora de casa,
trabalhando, o porta-a-porta perdeu
pujança. "Vendemos muito por
meio de catálogo", diz ela. O catálo-
go representa uma grande força de
"vitrine" e é renovado pela empresa
a cada 20 dias. Os mais de l milhão
de revendedores ativos ganham
seus exemplares, efetuam sua venda,

enviam seus pedidos para a empresa
e recebem em seu endereço as caixas
com as mercadorias.

Quanto aos sistemas de compen-
sação, existem duas práticas: mono-
nível e multinível. Pela sistemática
do mononível (também denominada
"desconto"), a revendedora compra
o produto e o revende com aquela
margem de lucro média de 30%. Nesse
sistema não há pagamento feito pelas
empresas aos revendedores. Pelo mul-
tinível, a remuneração é paga pela
empresa ao revendedor que indicar
outros revendedores. Nesse caso, os
revendedores exercem duas relações
absolutamente distintas: a primeira
de compra e venda (mononível) e a
segunda de prestação de serviços de
agenciamento em que recebem um
bônus (multinível).

A modalidade de venda porta-a-porta
foi mais forte no passado, quando as
vendedoras eram recebidas em casa pelas
consumidoras. Perdeu a antiga pujança
porque hoje a mulher passa a maior parte
do tempo fora de casa, no trabalho

Empresas novas do setor, como a
Tahitian Noni, não economizam na
criatividade e lançam sistemas de
marketing exclusivos. "Nossa marca
registrada é marketing de acesso",
conta Gilberto Guitti, diretor-geral da
Tahitian Noni. Trata-se de um sistema
que usa vários canais de comercializa-
ção, um deles é justamente para levar
a pessoa a consumir o produto e apre-
sentar à empresa um outro interessado
em experimentar a novidade. "A novi-
dade, no caso, são os sucos e produtos
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oportunidade

de trabalho do

setor eqüivale à

de uma Manaus

derivados do noni, fruto originário da
Polinésia Francesa", diz. A partir dessa
apresentação, o consumidor passa a
ser um "entendedor" e a receber um
bônus. Hoje já existem cadastrados 18
mil "entendedores" espalhados pelos
estados brasileiros que recebem a bo-
nificação toda vez que a empresa faz
negócio, seja através de catálogos, seja
da internet ou do Tahitian Noni Café
(um negócio complementar que pare-
ce um típico "café" e tem um piloto em
funcionamento em São Paulo).

Esse sistema criado pela Tahitian
Noni - que tem escritórios em São
Paulo e Rio de Janeiro -, segundo
Guitti, faz com que as pessoas pos-
sam ser simplesmente consumidores
e ganhar como se fossem revendedo-
res. A Tahitian Noni é uma multina-
cional norte-americana, com sede no
estado de Utah, que está presente em
70 países e comercializa seus produ-
tos por vendas diretas. Iniciou ativi-
dades no Brasil em 2003 e em menos
de um ano de operações se tornou

líder no mercado latino-americano.
Em 2005, a empresa movimentou
R$ 60 milhões em negócios no país,
com a venda de 576 mil litros de su-
cos, um aumento de 40% em relação a
2004. "Em 2006 devemos ter crescido
outros 25% e para 2007 esperamos
outro tanto de expansão."

Um conceito parecido é utilizado
pela WOW!, canal de vendas diretas
da operadora de turismo Embarque
Nessa (atacadista do ramo de via-
gens há sete anos). "Resolvi adotar o
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marketing multinível porque já
conhecia e gostava desse sistema de
negócios", diz Andres Postigo, diretor
da WOW!, para quem o modelo não
se limita a revendedores. "Criamos
uma teia de aranha, onde cada pessoa
é centro da teia e também uma das
pontas dela", cita. Ou seja, a empresa
estimula os clientes a também serem
revendedores, para que eles consigam
bonificações que não teriam em qual-
quer agência de viagens tradicional.
Em vez de revendedor, Postigo usa a
expressão "agente de lazer", que rece-
be bônus de até 70% do faturamento
do negócio feito. "Temos o consumi-
dor que não é agente de lazer, mas o
nosso 'pulo-do-gato' - estamos cres-
cendo numa progressão geométrica
- é que o consumidor compra única
e exclusivamente por intermédio dos
agentes de lazer."

Para se estabelecer com a dimen-
são que tem hoje no Brasil, o sistema
de vendas diretas precisou avançar
em várias frentes. Em um país onde
convivem o sonho da "carteira assina-
da" e altos índices de informalidade
na economia, é delicado definir como
se enquadra um trabalho em tempo
parcial como o que é feito pelos re-
vendedores. A legislação que regula a
atividade no país data de meados da
década de 1970 e de lá para cá houve
questionamentos na Justiça, com
reclamações por direitos trabalhistas.
Mas, segundo Guttilla, prevaleceu em

Como o Brasil conta com
cerca de 190 milhões de
habitantes e em 2006 a 1
venda direta respondeu pela
comercialização de 1,2 bilhão
de itens, cada pessoa comprou,
por essa modalidade, em
média, seis unidades no ano

todos os casos o entendimento jurídi-
co de que a natureza da vinculação é
comercial e não empregatícia. "Hoje
as hostilidades desse tipo diminuí-
ram muito", conta.

Foram também necessárias várias
negociações para se chegar a uma
fórmula de tributação para o setor
que, diz Guttilla, é um dos maiores
contribuintes individuais do país.
"Nós já operamos por substituição
tributária há muitos anos", conta ele,
esclarecendo que por esse sistema a
empresa recolhe em nome (substi-
tuição) do agente da venda direta, ou
seja da revendedora. E, também, por
antecipação. "Por antecipação por-
que no momento em que a empresa
fatura, mesmo antes de o produto ser

revendido, já recolhe aos cofres dos
27 estados - onde todas as grandes
empresas do setor estão presentes - o
valor do ICMS sobre a venda, confor-
me a alíquota de cada um."

Pelos mais recentes levantamen-
tos da ABEVD, a venda de produtos
de cuidados pessoais (que engloba
cosméticos e perfumes) é hoje res-
ponsável por 88% do faturamento
total do setor. O restante é composto
por suplementos nutricionais como
vitaminas (6%), cuidados do lar (5%)
e serviços e outras categorias (1%).
Desses segmentos, o que apresentou o
maior crescimento foi o de suplemen-
tos nutricionais, que registrou alta de
30% entre 2005 e 2006. Os dados do
terceiro trimestre de 2006 confirmam
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a tendência de aumento da penetra-
ção das quatro categorias de produtos
comercializados pela venda direta na
casa dos brasileiros, já que o número
de domicílios brasileiros - em torno
de 51,7 milhões, segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad), do IBGE - não cresceu.

Motivo de sobra para que o presi-
dente da ABEVD esbanje otimismo.
O desempenho do sistema de vendas
apenas comprova tratar-se de um
modelo de negócios vencedor que
continuará crescendo mais que
os outros canais de distribuição.
"Apostamos na continuidade de uma
expansão de impacto nos próximos
cinco anos", arrisca. A entidade exis-

te desde 1980 e conta atualmente
com 28 associados, ainda que se
estime que existam em torno de
300 empresas de venda direta no
Brasil. Essa desproporção entre os
dois números se justifica, em parte,
pelo fato de a ABEVD exigir que o
associado provisório declare "regime
especial de seis meses" para se tornar
associado efetivo. Guttilla explica
que regime especial é o certificado
de que a empresa está recolhendo
impostos. "É possível que em nosso
setor existam muitas empresas pe-
quenas e outras que ainda estejam
na informalidade ou se achem muito
pouco estruturadas para gerenciar
sua vida associativa."

Postigo, da WOW!:

estímulo para

que os clientes

sejam também

revendedores

Guttilla gosta de analogias e com-
parações. Uma delas: se o Brasil tem
cerca de 190 milhões de habitantes e
em 2006 foram comercializados 1,2
bilhão de itens por venda direta, cada
brasileiro comprou seis unidades no
ano. Outras duas: a oportunidade de
trabalho e renda gerada pelo setor
eqüivale a uma Manaus e também
ao número de pessoas ocupadas na
construção civil em todo o país em
2004, segundo os últimos dados
divulgados pelo IBGE. "A taxa anual
de crescimento do número de reven-
dedores vem sendo de 8% a 10% nos
últimos anos", calcula.

A Avon, líder em número de re-
vendedores no Brasil, tinha 500 mil
profissionais ativos no negócio em
1998. A empresa chegou ao país em
1959 e precisou, portanto, de 39 anos
para atingir essa marca, comenta
Dagmar Brum, para quem o fato
de que em apenas oito anos - entre
1998 e 2006 - o contingente tenha
dobrado para l milhão mostra bem o
dinamismo da atividade. "Nossa força
de trabalho, composta em 93% por
mulheres, representa todas as classes
sociais do país."

O diretor de vendas da Herbalife,
Marcelo Zalcberg, informa, por seu
lado, que o fato de seus produtos
serem consumidos principalmente
pelas classes A, B e C+ não impede que
a oportunidade de negócios oferecida
pela venda direta contemple todos os
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segmentos sociais, indistintamente.
Em sua visão, a associação de uma
coisa com a outra é inexorável e pode
resultar num círculo virtuoso. Ou seja,
enquanto o setor dá oportunidade
de trabalho a integrantes de todas
as classes, vai tentando, aos poucos,
fazer também com que os produtos
cheguem a todos os estratos. "A venda
direta tem um cunho social importan-
te pelo acesso democrático que oferece
enquanto natureza de negócio."

Na Herbalife, os produtos de
nutrição, controle de peso e suple-
mentos alimentares representam
mais de 80% das vendas, mas nos
últimos anos a empresa vem diver-
sificando produtos no país, de olho
no segmento de cuidados pessoais.
A Herbalife mundial tem 26 anos e
está presente em 63 países. O Brasil
já é considerado a terceira opera-
ção do conglomerado no mundo.
"As vendas líquidas da Herbalife
Brasil atingiram cerca de US$ 100
milhões nos primeiros nove meses
de 2006, o que representa perto de
30% de crescimento em relação ao
mesmo período de 2005", informa
Zalcberg. Também nos três primeiros
trimestres de 2006 a empresa comer-
cializou 12 milhões de unidades,
crescimento de 25% em relação aos
primeiros nove meses de 2005.

Uma visão equivocada que já se
dissipou foi a de as revendedoras
serem confundidas com simples "sa-
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o número de
revendedores
dobrou para
1 milhão

coleiras". Afinal, a principal força da
venda direta, segundo especialistas da
área, tem sido o bom relacionamento
entre a "vendedora-demonstradora-
consultora" e o consumidor. Para
muitos, a venda direta já deixou de
ser um fenômeno de complemento
de renda para transformar-se em um
dos motores da economia. Como,
aliás, atestam os números. Contribui
para que essas profissionais tenham
grande aceitação por parte de um
consumidor cada vez mais exigente
o fato de a venda direta implicar
um constante treinamento, o que
as capacita a explicar e demonstrar
de forma eficiente os benefícios dos
produtos.

Como a cada dez produtos vendi-
dos de porta em porta praticamente
nove continuam ligados à indústria
da beleza, pode-se considerar que
os perfumes e cosméticos são uma
tradição do setor. Os vendedores se
constituem, dessa forma, em verda-
deiros consultores de beleza e acabam
fidelizando uma rede de clientes. Para
Guttilla, é um mito acreditar que a
venda direta cresce em períodos de
crise econômica, por força do desem-
prego, que levaria as pessoas a busca-
rem mais essa fonte de renda. "Isso é
tão verdadeiro quanto o fato de o se-
tor também crescer nas vacas gordas
da economia", compara. Segundo ele,
com dinheiro no bolso, o consumidor
tende a ir atrás de mais produtos de

higiene pessoal e cosméticos, o que
gera maior entrada de receita e mais
ingresso de gente no sistema. "Ao que
parece, nosso setor é imune aos hu-
mores da economia", diz ele, batendo
três vezes na madeira.

Na verdade, a denominação "de
porta em porta" vai se tornando cada
vez mais uma mera força de expres-
são. Uma definição mais bem-aceita
no atual mundo dos negócios é a de
que a venda direta é parte da "rede de
varejo não-física", ou seja, o varejo que
ocorre fora do ambiente tradicional
das lojas. "A base de nosso negócio
é - e acredito que continuará sendo
- a venda por relacionamento, não
importa o meio pelo qual isso possa
acontecer", diz Alessandra Carlucci,
presidente da Natura. Sob essa pers-
pectiva, o formato das vendas por
relacionamento poderá ir se modifi-
cando em função da tecnologia e dos
novos hábitos culturais dos consumi-
dores. Hoje, a venda a distância pode
ser pessoal, por catálogo, por telefone
ou pela internet. "Mas a venda sempre
estará permeada de alguma relação
entre uma pessoa e outra, ambas com
nome, sobrenome e algum nível de
conhecimento sobre o produto visa-
do - ao contrário do telemarketing,
que não chega a ser uma relação
pessoal, e sim a ação de um agente
que dispara telefonemas mirando
numa sombra, isto é, pessoas que ele
não conhece nem nunca viu."
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A Natura não usa telemarketing
como forma proativa de vendas. Mas
conta com uma central de atendi-
mento com l .200 pessoas que funcio-
na como um canal receptivo por meio
do qual as consultoras ligam para a
empresa para fazer seus pedidos e
tirar dúvidas. Por esse canal, o con-
sumidor recebe informações sobre
a empresa, faz reclamações e pode
trocar produtos que não lhe tenham
agradado. "Mas o relacionamento via
telemarketing pára por aí", diz Carluc-
ci. Nos nove primeiros meses de 2006,
a empresa comercializou 169 milhões
de unidades, um crescimento de 14%
sobre o mesmo período de 2005.

Segundo ele, a internet já represen-
ta uma mudança cultural que influi
na estratégia de vendas da Natura,
na medida em que mais de 30% das
consultoras passaram a fazer seus
pedidos pela rede, e não via telefone.
Alguns consumidores finais também
já acessam a empresa para comprar
diretamente, mas isso ainda não é
representativo. O fato de a Natura ser
uma empresa há muito tempo estabe-
lecida e contarcomum grande quadro
de consultoras (597 mil em setembro
de 2006 - 547 mil no Brasil e 50 mil
na Argentina, no Peru, no Chile e no
México -, número 15% maior que o
do mesmo mês de 2005), acaba repri-
mindo o crescimento da venda direta-
mente pela web. "E que normalmente
já existe uma consultora para atender

Uma definição mais bem-
aceita atualmente no mundo
dos negócios é a de que a
venda direta faz parte da
rede de varejo não-física, fora
do ambiente tradicional das
lojas, cuja base está nas várias
formas de relacionamento

o cliente", diz. Mas ele garante que, se
este preferir o contato direto e identi-
ficar a consultora que atua próximo a
seu endereço, a profissional recebe os
30% do valor total da venda.

Carlucci acha que o exemplo da
internet serve como uma luva para
ilustrar a idéia de que as novas for-
mas de vendas por relacionamento
que eventualmente venham a se for-
talecer dificilmente vão prescindir
do envolvimento de uma consultora.
E dá o exemplo de Paris, França, a
meca dos produtos de beleza, onde a
Natura recentemente se estabeleceu
com uma loja no famoso bairro de
Saint-Germain-de-Prés. Lá, a em-
presa está começando um piloto de
vendas diretas por meio de consulto-

ras, sistema que não é forte no país.
"Essas profissionais francesas entram
como coluna vertebral, ainda que
as demais vias de relacionamento
possam servir como forma de atrair
novos clientes", diz.

Uma coisa, porém, é certa. "Se o
cliente francês entrar em contato pela
internet e houver uma consultora por
perto, ela também vai receber uma
parte do produto da venda", informa
Carlucci. Na América Latina, além de
já atuar também na Bolívia, por meio
de um distribuidor, a Natura abrirá
operações em 2007 na Venezuela e na
Colômbia. Multinacional emergente,
a empresa estuda novas oportunida-
des nos mercados dos Estados Unidos,
da Rússia e da Inglaterra.
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