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Hunt: quando
o ambiente

regulatório é
favorável, há

mais confiança

na indústria

Omercado mundial de ven-
das diretas anda a passos
largos. Não está longe o

dia em que as vendas pessoais, sem
intermediação das lojas, ultrapas-
sarão o montante comercializado
pelas redes tradicionais de varejo,
segundo o dirigente da Federação
Mundial das Associações de Venda
Direta (World Federation of Direct
Selling Associations - WFDSA), o
americano Truman Hunt. A aber-
tura de novos mercados, principal-
mente a China, com seus l ,3 bilhão
de habitantes, dá ainda mais fôlego
a essa indústria.

Hunt ocupa o cargo de presi-
dente da WFDSA desde outubro
de 2005 para um mandato de três
anos. Ele também é CEO da Nu Skin
Enterprises, corporação com três
divisões: Nu Skin, que comercializa
produtos para a pele; Pharmanex,
especializada em suplementos nu-
tricionais; e Big Planet, de produtos
de tecnologia.

O presidente da WFDSA deu a se-
guinte entrevista a Valor Setorial:

Como tem o desempenho
das vendas diretas em todo o
mundo nos últimos anos?

As vendas diretas têm tido um
bom desempenho. Elas crescem a
um ritmo maior do que os canais
de varejo tradicionais e geram um
impacto econômico significativo.

VAMOS SUPERAR O
VAREJO TRADICIONAL1

O presidente da WFDSA mostra como a venda direta cresce
e as perspectivas de novos mercados como China, Rússia e índia
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A
s vendas diretas ganham impulso como

um modo legítimo e lucrativo de fazer
negócios. Só nos Estados Unidos cresceram,
na última década, a cada ano, cerca de
1,5% a mais que o varejo tradicional

Os especialistas estimam que as
empresas de venda direta geram
US$ 47 bilhões por ano em renda
para seus distribuidores. Adicione
a isso o impacto de US$ 52 bilhões
a terceiros, como fornecedores,
vendedores, proprietários de imó-
veis e assim por diante, e as vendas
diretas impactam as economias
mundiais em aproximadamente
US$100 bilhões por ano.

As vendas diretas cresceram
para se transformar em uma in-
dústria global de mais de US$ 102
bilhões, permitindo que cerca de
58,6 milhões de pessoas em todo
o mundo conseguissem alcançar
seus objetivos financeiros e de
estilo de vida.

As vendas têm ficado dentro
das suas expectativas?

No ano passado, fiquei satisfeito
por ver tanto crescimento quanto

sucesso contínuos na indústria de
vendas diretas. Elas estão ganhan-
do impulso em todo o mundo como
um modo legítimo e lucrativo
de fazer negócios. Na realidade,
não é impossível que um dia as
vendas diretas respondam por
uma proporção maior do produto
interno bruto (PIB) global do que
as vendas de varejo tradicionais.
Somente nos Estados Unidos, o
faturamento das vendas diretas
vem crescendo, por ano, cerca de
1,5% a mais em relação às vendas
do varejo na última década.

O que esperar para
Estou bastante otimista. Minha

previsão é de que o crescimento
das vendas diretas continuará,
enquanto observamos a tendência
de as empresas se expandirem com
sucesso em novos mercados - os
maiores, como China, Rússia, índia,

Indonésia, Oriente Médio e Europa
Oriental, têm tremendo potencial
de crescimento.

Durante os próximos cinco anos,
vejo a indústria continuar sua rá-
pida expansão em todo o mundo.
Acredito que veremos novos mer-
cados adotar ainda mais as vendas
diretas - principalmente a China e
a Europa Oriental.

Além do mais, acredito que ve-
remos varejistas mais tradicionais
voltando-se às vendas diretas como
um potente modelo de negócios.
Transações recentes nos Estados
Unidos mostraram que este é o
caso, como ficou evidenciado por
negócios como a recente aquisição
da Pampered Chef (que comercia-
liza produtos de cozinha, como
panelas e travessas) pela Berkshire
Hathaway (seguros). Além disso,
empresas como a Body Shop (cui-
dados com a pele e cabelos) e a
Hallmark (cartões comemorativos)
estão vendo os benefícios de nosso
canal e integrando a venda direta
em seus modelos de negócios.

países ¥êm tendo um me-
lhor desempenho e por quê?

As culturas asiáticas tendem a se
adaptar bem à venda direta. Várias
empresas foram muito bem-sucedi-
das ao montar grandes equipes de
distribuidores de um lado a outro
da Ásia. Também acredito que mui-

BY LAURA KNAPP

Passing traditional retail
WFDSA president expíains direct sales' upswing
and the prospects for new markets like China

The world direct-saíes market hás been growing in leaps and bounds, and
the day is not far off when global personal sales eclipses traditional retail chains,
affirms the president of the World Federation of Direct Selling Associations
(WFDSA), Truman Hunt. The opening of new markets, particularly China, hás
been fueling even greater growth for the industry.

Hunt hás been president of the WFDSA since October 2005, when he began
a three-year mandate. He is also CEO of Nu Skin Enterprises. The WFDSA

president gave the following interview to Valor Sectorial:
Could you give us an overview of direct selling in the global market over the
last several years?

Direct selling is performing well around the world. It is growing at a faster
pace than traditional retail channels and generates a significant economic
impact. Experts estimate that direct selling companies create US$ 47 billion
in income annually for distributors. Add to that the US$ 52 billion impact on
third-party suppliers, vendors, landlords and the like, and direct sales have grown
into a global industry that turns over more than US$ 102 billion.
Have sales been within your expectations?

Direct selling is gaining momentum throughout the world. In fact, it is con-
ceivable that it may one day account for a greater proportion of global domestic
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X As coisas vêm progredindo rapidamente
w na China. Uma pesquisa mostrou que
quase metade dos cidadãos chineses tem
interesse em entrar para a venda direta
- são 624 milhões de pessoas!

tas empresas de venda direta terão
muito sucesso ao penetrar no vasto
potencial do mercado chinês. Além
disso, o crescimento da indústria
da Coréia do Sul chamou atenção
considerável das principais líderes
em vendas diretas do mundo.

Qual a posição do Brasil no mer-
cado global?

O Brasil mantém posição impor-
tante na indústria global de vendas
diretas. Atualmente, o país está
entre os cinco principais mercados
em tamanho e tem um dos maiores
desempenhos em vendas, atrás
somente de Estados Unidos, Japão,
Coréia do Sul e Alemanha. Em 2005,
o Brasil foi responsável por US$
5,26 bilhões em vendas, com 1,46
milhão de representantes.

são as principais diferen-
ças nas vendas diretas
entre países?

Cada país tem uma identidade
cultural diferente. No entanto, as
experiências com vendas diretas
em todo o mundo são singular-
mente similares. Independen-
temente da nação em que um
distribuidor atua, quando ele
é positivo, trabalha duro e está
empenhado, tende a se tornar um
ótimo líder de vendas. É verdade
que algumas culturas são mais
abertas para as vendas diretas, ao
passo que em outras isso não ocor-
re de maneira tão natural. Apesar
de haver pequenas variações nos
produtos e nas técnicas de vendas
que precisamos empregar em mer-
cados diferenciados, no geral são
bastante similares.

Quais países apresentam os
problemas mais difíceis, e quais
são eles?

Nações com um ambiente regu-
latório positivo são ideais. Quando

os países contam com um ambiente
regulatório complicado, pode ser
difícil fomentar bons relaciona-
mentos e desenvolver a confiança
na indústria de vendas diretas. Em
resposta a esse item, a WFDSA criou
um novo comitê focado somente
em questões regulatórias. Esse
comitê está trabalhando com toda
a comunidade da associação a fim
de desenvolver um padrão regula-
tório "modelo" para a indústria de
vendas diretas. Esses regulamentos
serão baseados nos mais eficazes
e racionais de todo o mundo. Ao
aprender com outros ambientes,
onde as vendas diretas são regu-
ladas eficazmente, poderemos
ajudar a montar o arcabouço de um
regulamento bem-sucedido para
as empresas de vendas diretas em
termos mundiais.

As empresas enfrentam proble-
mas legais - por exemplo, em
relação a direitos trabalhistas,
impostos, repatriação cie lucros
- em outros países? Corno lidam
com esses problemas?

Mundialmente, a exigência fun-
damental para se tornar membro da
Associação de Vendas Diretas (DSA,
na sigla em inglês) é que o candida-
to se comprometa a seguir fielmente
os Códigos de Conduta das Vendas
Diretas, que são relativamente con-
sistentes em todo o mundo.

productthan traditional retail sales. In the U.S. alone, direct seiling revenues have
outpaced retail sales by about 1.5 percent per year for the past 10 years.
What do you expect in 2007?

I am very optimistic about 20071 anticipate the growth in direct seiling will
continue as we see the trend of companies successfully expanding into new ma-
rkets. In fact, major world markets like China, Rússia, índia, Indonésia, the Míddle
East and Eastern Europe ali have tremendous potential for growth. Over the next
five years I see the industry continuing its rapid expansion worldwide.
Which countries are performing best? And why?

Asian cultures tend to be well suited to direct seiling, and many companies
have found great success in building large and successful teams of distributors
across Ásia. I aíso believe that many direct seiling companies will find great

success tapping the vast potential of the Chinese market.
What is Brazil's position in the global market?

Brazil maintains an important position in the global direct seiling industry
as one of the top five markets in size. In 2005, Brazil accounted for US$ 5.26
billion in sales and 1.46 million direct sales representatives.
How is direct seiling in China?

Things are progressing quickly in China. There is a lot of interest in the
region as shown by a 2005 survey which noted that almost half of Chinese
citizens surveyed expressed interest in pursuing a direct seiling business. That is
624 million people! Several companies received direct seiling licenses in China
during 2006.1 expect to see even more. I am conf ident that China will quickly
become one of the world's largest direct seiling markets.
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Uma missão central da WFDSA
é desenvolver, manter e promover
os mais altos padrões globais em
relação à responsabilidade e à con-
duta ética. Fazemos isso ao exigir de
nossos membros o cumprimento
desses padrões e ao agir como
uma câmara de compensação de
informações para os consumido-
res no que diz respeito às práticas
comerciais das.empresas de vendas
diretas em todo o mundo.

Todas as empresas devem estar
cientes dos problemas legais e das
questões existentes em seus mer-
cados. Em um relatório, a WFDSA
enfatizou a necessidade de os
membros da associação recruta-
rem somente pessoas do mais alto
calibre ético. Além disso, a WFDSA
está ajudando a fortalecer o papel
dos códigos de conduta das asso-
ciações de vendas diretas e de seus
administradores e conscientizando
suas empresas associadas, os meios
de comunicação, os reguladores e
os grupos de consumidores sobre
os regulamentos.

Dois anos depois de serem apro-
pelo governo, como estão

as diretas na China?
As coisas vêm progredindo

rapidamente na China. Há muito
interesse na região, como mostrou
uma pesquisa de 2005 - quase
metade dos cidadãos chineses tem
interesse em entrar para o negócio
da venda direta. São 624 milhões de
pessoas que querem experimentar
a venda direta!

Estamos satisfeitos por diversas
empresas terem recebido licença
para comercial izar através da
venda direta na China em 2006.
Minha expectativa é ver ainda mais
companhias receberem essa licença
no ano que entra. Há um enorme
potencial na China. Um grande
número e uma ampla variedade de
empresas de vendas diretas vão se
beneficiar. Estou confiante de que a
China se transformará rapidamen-
te em um dos maiores mercados de
vendas diretas no mundo.

UM DEBATE SOBRE DESAFIOS

O presidente da Natura, Alessandra Carlucci, que acaba de assumir
a vice-presidência da Federação Mundial das Associações de Venda
Direta (World Federation of Direct Selling Associations - WFDSA), terá
como principal tarefa elaborar a estratégia de longo prazo da entidade
global. Os desafios e as metas que servirão de base para esse plano
serão discutidos no firn de fevereiro de 2007, em São Paulo e no Rio de
Janeiro, quando 18 presidentes das principais empresas de venda direta
do mundo virão ao Brasil para reuniões.

A WFDSA é uma organização não-governamental, com sede
em Washington, nos Estados Unidos, que reúne associações na-
cionais de vendas diretas do mundo todo e tem como objetivo
promover as boas práticas na atividade, incentivar o intercâmbio
de informações e fomentar parcerias com governos, consumidores
e outros públicos. No Brasil, a entidade que representa o setor é a
Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD).
Segundo Carlucci, que já participava ativamente do conselho de CEOs da
WFDSA, a importância de a reunião acontecer no Brasil é basicamente
a de legitimar o país como o quinto maior mercado de venda direta do
planeta. Ele explica que esses encontros ocorrem geralmente a cada nove
meses com o objetivo de aglutinar as altas lideranças da venda direta no
mundo para definir estratégias e focos de atuação global do setor.

"Nós visamos expandir a atividade no mundo e aumentar nossas
chances de ter uma plataforma de negócios interessante - não só do
ponto de vista das empresas que estão na venda direta, como também
focando os governos e a sociedade em geral. De uma maneira mais
específica, pretendemos gastar um pedaço da reunião para falar do
mercado brasileiro, sobre suas oportunidades e suas dificuldades", diz o
presidente da Natura, para quem um dos grandes problemas do setor
em nosso país é a questão tributária.

As prioridades das reuniões da WFDSA costumam ser definidas pelas
possíveis ameaças que rondam o crescimento das vendas diretas em
diversos países, como a legislação contrária ao modelo e - especialmente
nos Estados Unidos - a aversão de alguns grupos de consumidores ao
setor e as manifestações críticas tornadas públicas. (Juan Garrido)

A DEBATE ON CHALLENGES
Natura's president, Alessandra Carlucci, vvho is also the new vice

president of the WFDSA, will have the task of elaborating a long-term
strategy for the global entity. The challenges and goals that serve as a
basis for this plan will be discussed at the end of February 2007 in Rio
de Janeiro and São Paulo when the 19 presidents of the principal direct
selling companies arrive in Brazil for meetings.

The WFDSA is a non-governmental organization headquartered in
Washington and comprised of national direct selling associations around
the globe. According to Cariucci, who already actively participated in the
WFDSAs CEO Committee, the meeting is important because it legitimizes
Brazil as the fifth largest direct sales market on the planet.
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Text Box
Fonte: Valor Setorial: vendas diretas, p. 20-24, fev. 2007.




