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UMA UNIÃO A FAVOR
Associação das empresas e governo têm acordo para conscientizar

Mesmo quem nunca comprou
algum produto' oferecido por um
revendedor do sistema porta-a-porta
terá, com certeza, conhecido alguém
que se dedica a esse tipo de trabalho.
Hoje já existe um nada modesto con-
tingente de l ,6 milhão de revendedo-
res autônomos - na imensa maioria
mulheres - em atividade no país. Uma
dessas profissionais é Maria Helena
Pereira de Lima, que há cerca de dez
anos deixou de ser exclusivamente
dona-de-casa para se tornar uma
revendedora da Avon. Ela buscava ter
uma renda para ajudar o marido nas
despesas de casa, e o fato de geren-
ciar o próprio horário de trabalho,
podendo conciliar o tempo gasto nos
afazeres domésticos com os cuidados
com os dois filhos pequenos, foi de-
terminante para que optasse por ser
uma vendedora autônoma.

"Não troco essa ocupação por nada.
Ela me dá liberdade e uma renda im-
portante para a minha família", diz.
Assim como Maria Helena, todas as
pessoas que optaram por atuar como
autônomas e independentes desde
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Partnership
for social welfare
Sector associations and the government remind
autonomous salespeople to pay sociaí security

que as vendas diretas começaram no
país - numa época em que a carteira
de trabalho assinada ainda era a refe-
rência mais forte nas relações profis-
sionais - acabaram sendo precursoras
de um novo estilo. Com o passar do
tempo, essa característica inerente ao
setor de vendas diretas espraiou-se
para outros setores da economia e se
firmou como uma opção a mais no
moderno mundo do trabalho.

Hoje os revendedores ligados às em-
presas filiadas à Associação Brasileira
de Empresas Vendas Diretas (ABEVD)
integram o mercado de trabalho den-
tro da formalidade e têm sua atividade
amparada na Lei 6.586/78, que define
como comerciante ambulante aquele
que, por conta e risco próprios, exerce
pequena atividade comercial em via
pública ou de porta em porta.

O contingente é responsável pelo
recolhimento do INSS, mas nem
todos os profissionais contribuem.
O fato levou os técnicos do Ministé-
rio da Previdência Social a contatar
a ABEVD, em 2003, para discutir a
questão. Num primeiro momento, o

governo cogitou a possibilidade de as
próprias empresas recolherem a contri-
buição do INSS por seus revendedores.
"Mas a ABEVD mostrou que se tratava
de profissionais autônomos e que cabia
integralmente a eles essa incumbência",
conta Lucilene Prado, coordenadora do
comitê de assuntos legais e relações
governamentais da entidade.

Em 2004, o Ministério da Previdên-
cia Social e a ABEVD assinaram um
termo de cooperação técnica com o
objetivo de estabelecer um processo
de informação e conscientização dos
promotores e gerentes de vendas e dos
revendedores autônomos das empre-
sas associadas da entidade sobre os
direitos e deveres do trabalhador em
relação à Previdência Social.

A partir daí, a entidade criou um
programa de educação previdenciá-
ria, e as empresas associadas começa-
ram a colocá-lo em prática em 2006.
A iniciativa, que deve ganhar força
em 2007, vem dando resultados
positivos. "Eu não me 'ligava' que
era tão importante recolher o INSS e
tinha até um certo receio", afirma a

Even if one hás never bought a product from a door-todoor salesperson,
most everyone hás made the acquaintance of someone dedicated to this une
of work. Today there are 1.6 million autonomous sellers - the vast majority
of them women - active in Brazil. One of these professionaís is Maria Helena
Pereira de Lima, who about 10 years ago went from solely homemaker to

become an Avon representative. She sought to earn additional income to
heip her husband with the household expenses.

Like Pereira, ali people who opted to enter direct sales ended up being
precursors of a new style. Today, sellers associated with companies affíliated
with the Brazilian Association of Direct Selling Companies (ABEVD) are fully
integrated into the formal job market and their activities are regulated by
law. The legislation defines a travelíng merchant as a person who, through
his or her own expenses and at their own risk, exercises a small commercial
activity in a publíc thoroughfare or from door to door.

This new workforce is also responsible for withholding social security
(INSS) payments, but not ali professionaís contribute. Such a habit led the
Ministry of Social Welfare to contact the ABEVD in 2003 in order to discuss
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DA PREVIDÊNCIA
os revendedores autônomos a recolher contribuição para o INSS

revendedora Maria Helena, que pas-
sou a contribuir recentemente. Hoje,
ela se mostra ciente da importância
da contribuição para o seu futuro e
para a sua aposentadoria.

"Contribuo com o valor mínimo
e encaro isso como um bom investi-
mento", diz Maria Helena, confiante.
Dona de uma carteira de mais de 25
clientes antigos, ela explica que o
destino do produto de suas vendas
são as despesas domésticas, parte da
faculdade de direito da filha e a con-
tribuição ao INSS - sinal de que está
plenamente conscientizada sobre a
questão previdenciária.

Outro exemplo é o de Claudia
Loech. Ela só se tornou revendedora
autônoma da Natura em meados de
2005, quando abandonou a carreira
bancária e se mudou de Bebedouro,
interior de São Paulo, para a capital.
Como já contribuía com o INSS
na época em que foi empregada,
Claudia manteve o recolhimento,
agora como autônoma. "Pretendo
elevar minha contribuição assim
que puder", planeja ela.

Lucilene, da
ABEVD: liberdade
e autonomia
do vendedor, o
grande diferencial

the matter. At first, the government wanted the companies themselves to
collect INSS contributions from their representatives. "But the ABEVD
argued that they are autonomous professionals and that it was up to them
to provide these contributions," recalls Lucilene Prado, coordinator of the
associatiorfs legal affairs and government relations committee.

In 2004, the Social Welfare Ministry and the ABEVD signed a technical
cooperation accord with the objective of establishing a process for infor-
ming and increasing the awareness of sales promoters and managers and
autonomous agents of companies associated with the entity in terms of
the rights and obligations of workers in relation to Social Security.

Since then, the entity hás created a Social Security Awareness Pró-
gram and associated companies began placing it into practice in 2006.

The initiative, which is expected to gain momentum in 2007, hás been
producing positive results. "I never paid attention to the fact that it is
só important to collect INSS contributions and, indeed, I had a certain
resistance," affirms Pereira, who recently started to make these payments.
Today, she isaware of the importance of these contributions for her future
and her retirement.

Another example is Claudia Loech, who became an autonomous sa-
lesperson for Natura in mid-2005, when she abandoned a banking career
and moved from Bebedouro in the interior of São Paulo State to the state
capitai. Since she had already been making INSS contributions atthe bank,
she opted to maintain her payments as an autonomous worker. "I plan to
increase my contributions as soon as I can," she affirms.

ValorSetorial VENDAS DIRETAS 75



LEGISLAÇÃO

Extrovertida, vaidosa e consumi-
dora dos produtos Natura há 20 anos,
Claudia, apesar de sempre ter traba-
lhado como empregada com carteira
assinada, não hesitou em apostar na
atividade de revendedora autônoma.
"Não penso em exercer qualquer outro
tipo de atividade daqui para a frente.
Eu estava acostumada a respeitar expe-
diente, locais e métodos de trabalho,
mas acho muito bomserdonado meu
horário, poder conhecer pessoas e lu-
gares diferentes. Quero ficar assim até
morrer", aspira ela, que diz termais de
100 clientes na carteira, entre as quais
uma brasileira que mora em Londres.

Ser revendedora autônoma, ao con-
trário do que muita gente pode supor,
não traz preocupação de desamparo,
mas representa uma grande oportuni-
dade. Além disso, é uma relação de tra-
balho facilmente assimilada por quem
aposta nela. O fato de contar com
total autonomia de atuação fez com
que Maria Helena e Claudia criassem
mecanismos próprios de abordagem
e sedução de clientes.

Claudia, por exemplo, vê como
investimento precioso a compra
- paga do próprio bolso - de produtos
da Natura para serem usados ora em
demonstrações, ora como presentes
para as clientes. "Se usam e gostam,
compram depois, com certeza", diz
ela, que também distribui cartões
pessoais para potenciais clientes em
supermercados próximos de sua casa,
sempre que julga necessário.

Maria Helena, por sua vez, teve
na Avon seu primeiro contato com o
mundo do trabalho e sempre apostou
na autonomia do setor de vendas dire-
tas para ampliar sua renda e continuar
presente no dia-a-dia dos filhos. Atual-
mente, seus ganhos são somados aos
do marido. Mas chegou a ser a única
renda da família durante o período
em que ele ficou desempregado.
"Aprendi a criar horários destinados
às visitas às clientes sem deixar de
lado os compromissos com os filhos",
afirma. Segundo Lucilene Prado, da
ABEVD, essa liberdade e a autonomia
do revendedor independente são o

As principais características da relação
comercial dos vendedores com as
empresas são a remuneração com base
em resultados financeiros da atividade e
a liberdade de montar equipes e de fixar
o próprio horário de trabalho

grande diferencial da atividade. "Ele
não está sujeito a regras, subordina-
ção e horários", diz. De acordo com
a lei que contempla a atividade, as
principais características da relação
comercial entre as empresas de venda
direta e os revendedores autônomos
são: remuneração exclusiva com base
nos resultados financeiros de sua ati-
vidade comercial; liberdade de delegar
funções dentro do negócio, criando
sua própria equipe de vendas com a
finalidade de alcançar os resultados
projetados por eles; estabelecimento
do próprio horário de trabalho.

Também faz parte dessa relação a
inexistência de um contrato de exclu-
sividade, o que permite ao revendedor
autônomo não apenas oferecer seus
serviços e revender produtos de outras
empresas de venda direta de sua esco-
lha, como também produzir relatórios
e participar de reuniões. Além de
exercer a atividade nas residências dos
consumidores, seus locais de trabalho
ou de encontro social, o revendedor
não é obrigado a seguir métodos
predeterminados, mas, sim, pode criar
uma maneira específica de agir.

Os revendedores autônomos, por
serem empresários independentes,
devem assumir o risco de ter lucros
ou perdas. Claudia, a revendedora da
Natura, tem a liberdade de também
vender bolsas diferenciadas de couro,
produzidas por uma amiga.

Na avaliação de Lucilene Prado,
se a autonomia que os revendedores
diretos têm - e a conseqüente flexibi-
lidade para trabalharem da maneira

que preferirem e no horário e no local
que desejarem - é um dos grandes
atrativos da atividade, para as empre-
sas a venda direta representa um canal
de distribuição com grande potencial
de expansão geográfica e capaz de
agregar valor a seus produtos por meio
de relações pessoais.

Do lado dos revendedores autô-
nomos, a atividade é uma alternativa
ao emprego tradicional, que traz a
oportunidade de ganhos conforme
a dedicação, além de proporcionar o
crescimento tanto pessoal como pro-
fissional. Mas a executiva da ABEVD
insiste no ponto em que o trabalho
de revendedor autônomo na venda
direta é definido claramente como
uma relação de natureza comercial
ou mercantil.

A relação comercial entre as partes
é levada tão a sério pelo setor que a
entidade aplica um rígido código
de conduta, baseado no modelo
proposto pela World Federation of
Direct Selling Associations (WFDSA).
Esse código contém tópicos de con-
duta entre empresas e vendedores
diretos, entre empresas e também
entre o setor e os consumidores finais.
No que diz respeito à relação entre
empresas e vendedores diretos, o có-
digo de conduta prega que as partes
devem promover a concorrência leal,
respeitando a livre iniciativa, e ter a
preocupação de zelar pela imagem
pública do setor e pela percepção da
sociedade sobre a atividade de venda
direta como oportunidade de trabalho
e geração de renda.
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