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A universitária Patrícia Beltrame, de 19 anos, deixa quase todos os dias a faculdade na qual 
estuda e segue para a loja da marca de cosméticos Contém 1g no Shopping Villa Lobos, na 
zona oeste de São Paulo. Depois de se maquiar, inicia a rotina: ela vende os produtos da 
empresa, como batons e máscaras de cílios, e atende as clientes. Sempre de bom humor, 
oferece uma "demonstração de maquiagem" a cada consumidora que chega à loja. 
"Explicamos em detalhes os passos para fazer uma maquiagem", conta Patrícia, que foi 
treinada para a função há mais de um ano. "Peço para as clientes testarem os produtos em 
casa e passarem aqui na loja maquiadas, para me mostrarem o que aprenderam", completa.  
 
Patrícia é uma das 50 vendedoras especialistas em maquiagem que trabalham em uma das 
cinco "lojas-luxo" da Contém 1g em funcionamento no Brasil outras quatro serão abertas em 
outubro. O intuito da empresa é adotar gradativamente esse conceito de loja e atendimento 
nos 190 estabelecimentos comerciais da rede.  
 
As "lojas-luxo" da Contém 1g possuem mesas e cadeiras semelhantes às utilizadas em 
institutos de beleza. Cada uma dessas mesas é destinada ao atendimento segundo alguns 
critérios: perfil de cliente (loiras, morenas, castanhas, ruivas, mulatas, negras), etnias 
(oriental), ocasiões (maquiagem para trabalhar ou para sair à noite) ou estilos de vida 
(romântica e natural).  
 
Esse tipo de espaço comercial é o novo passo de uma estratégia de reposicionamento de 
marca que começou há cerca de dois anos. Na ocasião, a companhia decidiu migrar os 
negócios da área de perfumes, até então seu principal segmento, para o setor de maquiagem, 
considerado mais promissor pela empresa.  
 
"Como o mercado de maquiagem cresce acima de 15% ao ano, decidimos reposicionar a 
marca e investir nesse segmento", afirma Rogério Rubini, presidente da Contem 1g.  
 
Os dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosmético 
(Abihpec) reforçam o argumento. O mercado de maquiagem, que apresenta crescimento 
contínuo nos últimos anos, faturou em 2007 R$ 2,80 bilhões, valor superior aos R$ 2,43 
bilhões de 2006. A projeção da entidade para este ano é faturamento de R$ 3,36 bilhões.  
 
Mudanças  
 
O reflexo nos negócios já é sentido. Até um ano atrás aproximadamente, a linha de 
perfumarias representava 70% do faturamento, enquanto a de maquiagem (como foco nas 
adolescentes) correspondia a 30%. Segundo Rubini, atualmente, o quadro se inverteu.  
 
Para alcançar esse resultado, foi necessário investir R$ 8 milhões e aumentar a quantidade de 
produtos de 150 para 500 itens. "Com essa nova gama, o foco de atuação para consumidoras 
mais novas ampliou-se para todas as idades", diz.  
 
Comercial  
 
A segunda etapa da estratégia foi transformar os estabelecimentos comerciais de quiosques 
para lojas com o tamanho de 60 ma fim de expor todos os produtos e comportar as mesas de 
demonstração de maquiagem. "Ao fazer a pesquisa que nos ajudou a definir essa nova 
estratégia, percebemos que as mulheres tinham uma certa insegurança em se maquiar. Por 
isso capacitamos nossas vendedoras com 30 horas iniciais de maquiagem", argumenta o 
presidente. De acordo com Rubini, a reestruturação resultou em aumento de 50% nas vendas 
e uma aprovação de 90% por parte das consumidoras, segundo pesquisa do Envire Sell, 
encomendada pela Contém 1g.  
 
Patrícia conhece muito bem a situação relatada pelo presidente. Ao maquiar, ela conta para 
que serve cada produto utilizado e explica as diferenças entre uma sombra opaca (maquiagem 



para os olhos), que é melhor usar quando não se tem habilidade, e uma sombra em pó (mais 
prática). "Normalmente, as clientes entram na loja por curiosidade. Mas, ao experimentarem 
os produtos, podem se decidir por alguma compra", afirma a vendedora da Contém 1g.  
 

 
Leia mais: 
 
Concorrentes capacitam revendedoras 
 
O mercado brasileiro possui 1.596 empresas com atuação no mercado de produtos de higiene 
pessoal, perfumaria e cosméticos. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Comésticos (Abihpec), 15 empresas de grande porte apresentam 
faturamento líquido acima dos R$ 100 milhões. Entre essas, muitas trabalham com 
revendedores, como é o caso de duas das maiores fabricantes de cosméticos no País, a 
brasileira Natura e a americana Avon. Assim como a Contém 1g, essas companhias treinam 
suas representantes para fazer maquiagem nas clientes.  
 
Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), o Brasil tem cerca 
de 1,88 milhão de revendedores autônomos. As vendas acumularam crescimento de 15,69% 
em 2007, superando o ganho de 11,8% em 2006, o que resultou num faturamento de R$ 16 
bilhões no ano passado.  
 
No primeiro semestre deste ano, as vendas diretas movimentaram R$ 8 bilhões, ou 11% a 
mais que no mesmo período do ano passado.  
 
"Um dos nossos pilares para atingir crescimento é investir em treinamento para nossas 
consultoras", diz Erasmo Toledo, diretor de planejamento e marketing da Natura. A cada 21 
dias, a empresa promove um encontro com suas promotoras para apresentar lançamentos e 
promoções, campanhas de incentivo, dicas de consultoria e argumentação de vendas. Também 
oferece cursos e oficinas aplicados por profissionais especializados, para aprofundar 
conhecimentos dos produtos da marca.  
 
A Natura conta com 761,9 mil consultoras espalhados pelo mundo, das quais cerca de 660 mil 
promotoras estão no Brasil. Em 2007, a empresa distribuiu R$ 1,722 bilhão para as suas 
consultoras. No primeiro quadrimestre de 2008, suas vendas aumentaram 22% em relação ao 
mesmo período do ano passado. "Com os cursos, elas têm noção de maquiagem e de como 
utilizar os demais cosméticos, o que facilita o comércio com as clientes da empresa", comenta 
Toledo.  
 
Teste  
 
No caso da Avon, as revendedoras, antes mesmo de começarem a vender, compram um kit de 
demonstração para testar os produtos. A cada 19 dias ou em ocasiões especiais, a empresa 
promove treinamentos para atualizar as consultoras sobre novos produtos de beleza, saúde e 
que podem ajudá-las na atividade cotidiana.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 set. 2008, Empresas & Negócios, p. C6. 


