
MARKETING POR ROSE GUIRRO

UMA BOA AGENDA
É FUNDAMENTAL
Bater de porta em porta já não funciona tanto como no passado
- agora vale mais a rede de contatos e também a criatividade
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Na era do shopping center e da
internet, quem faz sucesso mesmo
são as revendedoras de produtos
da Avon, da Natura, da Tupperwa-
re, da Amway e de muitas outras
empresas de venda direta. Com as
comissões que recebem, as melho-
res vendedoras sustentam a casa ou
pagam faculdade de primeira linha
e, ainda, ganham prêmios como
carros, eletrodomésticos e viagens
internacionais. E, para obter sucesso,
o que conta não é tanto a disposição

para bater de porta em porta, como
no passado, mas, sim, uma eficiente
rede de contatos e idéias criativas.

"Hoje as vendas deixaram de ser
door-to-door e o que vale mais é o
relacionamento pessoal", diz Eduardo
Teixeira, diretor de vendas da Avon.
"O Brasil e o mundo vivem enclau-
surados, com medo da violência",
explica o executivo. "Por isso, o rela-
cionamento pessoal é tão importante,
pois, se você conhece a vendedora,
deixa que ela entre em sua casa." Paola

Kiwi, diretora de vendas e marketing
da Tupperware, acrescenta mais um
ingrediente. "Gostar de pessoas é
fundamental para quem quer ser uma
boa revendedora."

O que diferencia uma revende-
dora comum de uma campeã de
vendas, já que o treinamento que
recebem é o mesmo? As campeãs de
vendas dizem que o segredo é - de
fato - gostar de gente. E trabalhar
muito, claro. Como no caso de Isa-
bel Gimenes, 23 anos, estudante de
direito na Pontifícia Universidade
Católica (PUC-SP). Típica garota
de classe média alta, até dois anos
atrás ela era uma consumidora de
produtos Avon e estudava, bancada
pelos pais. Como gastava mais de
R$ 100 por mês em produtos, um
dia a revendedora sugeriu que ela
passasse a vender, pois, assim, teria
30% de desconto - essa porcentagem
é a comissão que elas ganham, em
média, pelas vendas. Isabel aceitou
e sua vida mudou.

"Eu sempre sonhei em ser advo-
gada, queria ser a melhor advogada
do Brasil", lembra. "Mas, agora, me
apaixonei por venda direta, quero
ser a melhor revendedora do país."
Isabel começou a vender para as
amigas da faculdade, das baladas
e às vizinhas. Logo essas amigas
indicaram outros conhecidos. Ela
também procurou os amigos do pai
e da mãe. "Hoje vendo para pessoas
da minha idade, amigas, conhecidas,
desembargadores, modelos, advoga-
dos e radialistas", conta.

Assim, de venda em venda, Isabel
consegue se manter sem a ajuda dos
pais. Ela paga, inclusive, a faculdade,
uma das mais caras de São Paulo. Seu
esforço já foi compensado. "Recen-
temente fui a Fortaleza, com tudo
pago, para um encontro com as 40
melhores vendedoras do país", diz.
"Ouvir as histórias dessas mulheres
e conhecer seus segredos de vendas
é uma aula fantástica."

Qual é o segredo de Isabel para ser
uma grande vendedora? "Eu invisto
tudo o que ganho em estoque para
garantir a pronta entrega a clientes
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e até mesmo a outras revendedoras",
explica. Também, graças à amizade
com pessoas que trabalham na Rádio
Jovem Pan e no Tribunal Regional Fe-
deral, tornou-se vendedora exclusiva
desses locais.

Ena Pina Gomes tem uma história
diferente. Aos 51 anos, é revendedora
da Tupperware em São Paulo há quase
três anos. Antes disso era professora,
mas ficou desempregada por quatro
anos e decidiu se tornar vendedora. A
empresa ofereceu treinamento - até
mesmo ensinando como cobrar - e
ela saiu à procura de clientes. "Faço
pelo menos duas apresentações dos
produtos por semana e sempre sou
campeã de vendas", conta. "Mas meu
objetivo é fazer demonstrações todos

os dias." Pelo sistema de vendas da
Tupperware - que tem 60 mil reven-
dedoras -, ninguém oferece produtos
a pessoas aleatoriamente. As revende-
doras organizam uma reunião na casa
de alguma cliente, que convida suas
amigas e vizinhas para participar do
encontro, e é feita uma demonstração
dos produtos.

Ena, que nunca havia vendido
nada, diz que a sua estratégia para ser
a melhor vendedora de 2006 é uma
agenda detalhada que criou assim
que começou a vender Tupperware.
"Nesta agenda, anoto os nomes de
cada cliente e o que cada uma delas
comprou", explica. "Aí, quando há
uma oferta da linha que ela comprou,
eu telefono e ofereço a oportunidade

Ena, campeã de
vendas: anotações
detalhadas sobre
o que cada
cliente compra

de comprar um novo produto para
completar a coleção." No início, ela
vendia apenas para amigas, vizinhas e
conhecidas. Mas a sua rede de clientes
foi aumentando com as indicações
dessas primeiras clientes. Agora conta
com clientes fiéis. Assim, quando sai
um novo catálogo de produtos, Ena
compra pelo menos 50, que envia
às suas melhores compradoras com
um bilhete personalizado. "As outras
revendedoras compram no máximo
cinco", diz. "Eu compro bastante, en-
vio e quase sempre vendo direto, sem
ter que fazer outra reunião."

Para o professor Charles John
Szulcsewski, coordenador de pós-
graduação em vendas na Escola
Superior de Propaganda e Marketing
(ESPM), a venda direta é marketing
de relacionamento puro, e quem
tem facilidade de se relacionar com
pessoas, como Isabel e Ena, pode
mesmo se dar muito bem como
revendedora. Ele observa que essas
mulheres são profissionais bem trei-
nadas e que sabem cativar as clientes.
E comenta também que o comprador
geralmente tem de estar disposto a
sair de casa quando quer comprar
alguma coisa. Na venda direta, isso
não acontece. "As vendedoras vão à
casa ou ao trabalho dos clientes, que
são locais onde as pessoas ficam mais
relaxadas, e a propensão a comprar,
nesses casos, é muito maior", diz.
Mesmo que a cliente não esteja pre-
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cisando de nada, acaba comprando
alguma oferta.

O que também facilita a venda,
observa o professor, é que esse exér-
cito de mulheres criou normas pare-
cidas com as do varejo. "Elas aceitam
cheque pré-datado, deixam a cliente
de confiança pagar quando puder,
mesmo que tenham de cobrir essa
compra com a comissão e receber
depois." Coisa impossível na internet,
por exemplo. E isso, como é natural,
fideliza a cliente.

Szulcsewski afirma que as reven-
dedoras têm de ser criativas para
se destacar, mas não podem ser
agressivas em seu jeito de vender
- por exemplo, usar um carro de som
ou qualquer outra coisa chamativa.
"Elas têm de ser discretas, afinal en-
tram na casa dos outros e represen-
tam uma empresa forte; se fizerem
alguma coisa errada, a empresa
também será punida." Como exem-
plo de criatividade, ele lembra que,
no início das vendas diretas no Brasil,
a grande maioria da população mo-
rava em casa, bastava a revendedora
tocar a campainha. Depois, quando
os prédios de apartamentos toma-
ram o lugar das casas, as vendedoras
não tinham acesso a eles. "Mas elas
deram um jeito de entrar e vendem
muito em condomínios, montam até
estandes no salão de festas."

Essa é a tática de Janete Tizuko
Takimori, de 63 anos, revendedora da

Szulcsewski, professor da ESPM: a venda direta é marketing de relacionamento puro

Yakult Cosmetics há seis anos. "Além
de vender aos amigos e conhecidos,
comecei a expor em grêmios de
empresas, em clubes e associações",
conta. Ao procurar novos nichos
para vender, tornou-se uma das cam-
peãs de vendas da empresa - que tem
cerca de 3 mil revendedoras. Para tra-
balhar nesses locais, Janete compra
os produtos mais vendidos e, nessas
exposições, as clientes adquirem e
já levam o cosmético. Na venda por

catálogo, a cliente escolhe o produto
e recebe a mercadoria em até 15 dias
- quando então paga por ela.

Janete também ensina uma im-
portante lição: a revendedora tem
que conhecer bem e acreditar no
produto que vende. "Eu uso os
produtos e participo de todos os
testes que a empresa oferece às re-
vendedoras, como os de pele", conta.
Assim, acredita, pode orientar me-
lhor suas clientes. Com todo esse
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As campeãs de vendas dizem que o que
as diferencia das demais é, em primeiro
lugar, gostar de pessoas - até porque o
treinamento é comum a todas. Investir
em estoque para garantir a pronta
entrega do produto também ajuda

empenho, Janete vende muito mais
do que a maioria de suas colegas e é
considerada uma supervendedora.
Por isso, já foi premiada diversas
vezes pela empresa.

Neste universo predominante-
mente feminino, homem também
tem vez. Eles são poucos, é verdade,
mas alguns se destacam. Como
Gilberto Teixeira, que é consultor
da Natura há 20 anos. "Comecei
a vender Natura quando estava
com 19 anos e fazia cursinho para
a faculdade", conta. Na época, ele
trabalhava em um escritório e seu
objetivo era conseguir renda extra.
Dois anos depois, no entanto, ele
abandonou o trabalho para se de-
dicar exclusivamente à venda dos
cosméticos. "Percebi que ganhava
muito mais com as vendas do que
com o trabalho", relembra. "Além

disso, adoro trabalhar olho no olho,
gosto de dar assistência à cliente",
explica. "Percebo que, quando ela vai
comprar um batom, por exemplo, e
eu indico outro, dizendo que aquele
combina mais com ela, a aceitação é
muito melhor do que uma indicação
feita por outra mulher."

Gilberto visita, a cada mês, cer-
ca de 300 clientes. Ele conta que
seu segredo é sempre ter estoque
para pronta entrega. "A cliente
não pode esperar um creme ou um
desodorante por 15 dias", diz. Ele
tem, também, algumas pessoas que
vendem os produtos em troca de
uma pequena comissão. "Eu sei que
há consultoras que têm dezenas de
revendedoras, mas este não é meu
caso", garante. "Elas são poucas e
faço isso para ajudá-las, não são elas
que me ajudam a vender."

Na Amway, onde entre os 50 mil
revendedores espalhados pelo Brasil
há muitos homens, um dos destaques
é Tânia Maria Teixeira, que mora em
Cuiabá (MT) e revende produtos da
empresa há 13 anos. A empresa vende
compostos alimentares, linhas de cui-
dados pessoais, para o lar e roupas. "O
segredo é o contato com as pessoas",
confirma. "Depois de conquistar,
temos de manter os clientes, por isso
nunca deixo de falar com eles." Tânia é
professora de educação física em uma
escola que mantém com o marido e
vende produtos da linha de Nutrili-
te, de compostos alimentares. "Não
perco uma oportunidade de vender,
pode ser na aula, em caminhadas que
fazemos ou qualquer outro local."
Segundo ela, o contato próximo com
possíveis clientes é bem mais eficiente
do que a realização de reuniões para
apresentar produtos.

Tânia, que hoje ganha muito
mais com venda direta do que como
professora e dona de escola, também
consome os compostos e, garante,
sua aparência ajuda a vender os
produtos. "Tenho 42 anos, mas todo
mundo acha que tenho menos ida-
de", diz, orgulhosa. "E isso me ajuda
a vender muito mais." Nestes 13 anos
de atuação como revendedora, ela
diz ter aprendido a mais importante
lição da profissão: "Aprendi que te-
nho de vender o que a pessoa precisa,
e não o que eu quero vender".
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COMO MULTIPLICAR CONHECIMENTO
Para treinar a multidão de revendedoras que atua no

país, as empresas vêm diversificando o modo de treina-
mento. Como é impossível treinar todas as pessoas num
só local, o método mais utilizado é criar uma espécie
de hierarquia, que repassa a experiência adquirida.
Essa forma de multiplicação de conhecimentos, além de
garantir que todos recebam as informações necessárias
sobre novos produtos e vendas, reduz os gastos com
treinamento.

Na Avon, com l milhão de revendedoras, seria im-
possível dar curso a todas. A empresa, então, confere
poderes às vendedoras mais destacadas - elas passam
a ser denominadas executivas e ficam responsáveis por
um qrupo de vendedoras. "A cada 20 dias, as executivas
têm reunião com as suas gerentes de setor (pessoas con-
tratadas pela Avon) e recebem informações sobre novos
produtos e a campanha do mês", diz Alexandre Leite,
gerente de treinamento.

Com 597 mil consultoras, a Natura usa um método
semelhante. "Fazemos o Encontro Natura a cada 21 dias,
quando nossas promotoras repassam informações sobre
a campanha e os produtos para as revendedoras", conta
Alexandre Coelho, qerente de mercado. As promotoras
são funcionárias da empresa. Além disso, as revendedo-
ras têm à disposição uma série de encontros, oficinas e
cursos que visam sua capacitação. Esses programas são
gratuitos e opcionais.

Na Yakult Cosmetics, onde o treinamento é replicado às
cerca de 3 mil vendedoras pela promotora - como é cha-
mada a pessoa responsável pelos grupos -, as informações
são muito mais focadas nos produtos do que em técnicas

de venda. "A nossa meta com as reuniões, realizadas a cada
20 dias, é dar informações sobre os produtos", comenta
Adriana Milani, responsável pelo treinamento.

Na Amway, os revendedores são chamados de empre-
sários e recebem orientação de treinadores - a empresa
contratou 11 pessoas para essa função. "Nosso treinamento
engloba uma apresentação sobre a empresa, uma parte
sobre negócios, na qual ensinamos a criar um plano de
ação e, finalmente, falamos sobre os produtos", explica
Hilda Bovolon, diretora de vendas e marketing.

Para conquistar novas revendedoras, as empresas
contam com a indicação das próprias profissionais - que
muitas vezes ganham prêmios por isso - e com interessa-
das que se inscrevem por meio do site ou telefone. Ninguém
rouba as vendedoras da empresa concorrente - há um
código de ética proposto pela Associação Brasileira de
Empresas de Vendas Diretas (ABEVD). Além disso, não há
nenhuma proibição de as consultoras venderem produtos
de concorrentes. As revendedoras também não têm me-
tas. Precisam, apenas, vender um mínimo estipulado pela
empresa para que o pedido seja contabilizado.

Na Natura, por exemplo, a cada produto é atribuído um
número de pontos. O pedido mínimo é de 100 pontos. No
caso da Avon, o pedido mínimo é de R$ 60. "Não valeria a
pena mandarmos apenas um produto de R$ 1,99 para uma
revendedora de Roraima", exemplifica Eduardo Fernandes,
diretor de vendas. Para ele, as revendedoras são a grande
escola. Alguns programas motivacionais foram criados
por sugestão delas, como o Clube das Estrelas, que reúne
as maiores vendedoras, recompensadas com mimos como
carros e viagens.
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