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Meio & Mensagem — Segundo a Associação Brasileira de 
Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), a Jequiti já figura 
entre os principais nomes do mercado nacional de cos-
méticos. De quanto tem sido esse crescimento e quais as 
metas para os próximos anos?  
Lásaro do Carmo Júnior — A Jequiti é uma empresa 
bastante jovem, que faz quatro anos em outubro, e 
cresceu muito rapidamente em venda direta. Hoje 
temos mais de 123 mil consultoras em atividade e mais 
65 mil em lista de espera, prontas para começarem a 
trabalhar conosco. Nesse curto período de tempo, a 
empresa saiu de um faturamento de R$ 21 milhões, em 
2007, para R$ 209 milhões, em 2009. Nossa expecta-
tiva é dobrar de tamanho ao final deste ano, somando 
receita de R$ 400 milhões, e chegar a R$ 1 bilhão até 
2013. O mais importante nisso tudo, porém, é o fato 
de a empresa ter conquistado resultados positivos em 
tão pouco tempo. Lucro líquido de forma tão rápida 
é algo que não se vê sempre no mercado. Quando me 
contrataram e falaram que o objetivo era que a Jequiti 
desse lucro já em 2011, eu achava praticamente im-
possível. A Natura, por exemplo, demorou dez anos 
para dar resultados positivos. No fim, acabamos até 
antecipando esse prazo quando fechamos 2009 com 
esse objetivo alcançado.

M&M — Com tal crescimento, como fazer para manter o 
bom atendimento?  

Carmo Jr. — O crescimento em curto prazo tem como 
característica a queima de etapas importantes para o 
amadurecimento da empresa. Mas estamos conseguin-
do manter nossa qualidade e colocar cerca de 8 mil 
novas consultoras a cada 21 dias para vender Jequiti. 
O perigo de crescer muito rápido é perder qualidade 
de serviço, e não estamos sofrendo com isso. Para 
monitorar o trabalho das consultoras tínhamos cem 
gerentes de vendas em 2008; e acabamos o ano pas-
sado com 330. Conseguimos reduzir a quase zero os 
erros na separação de produtos depois que investimos 
R$ 2,2 milhões em uma linha de separação austríaca, 
que é a mais moderna do mundo e faz o monitoramen-
to dos pedidos por radiofrequência. Hoje temos ainda 
250 posições no call center e o canal de comunicação 
ativo através de e-mail. 

M&M — Qual o público-alvo dos produtos Jequiti?  
Carmo Jr. — O segmento de venda direta por catálogo 
no Brasil apresenta uma dualidade única. A marca é 
tida como voltada para as classes de menor poder aqui-
sitivo, mas os produtos muitas vezes são mais caros 
do que no varejo, que é tido como comércio para as 
classes A e B. Claramente nossas consumidoras vêm 
em peso das classes C, D e E; no começo, contudo, 
imaginava-se que a entrada do Grupo Silvio Santos 
no segmento significaria produtos populares. Prova-
mos que isso não é verdade. Hoje temos em nossas 
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que faz milagre
Em apenas três anos desde sua fundação, a Jequiti Cosméticos, 
empresa do Grupo Silvio Santos, saltou de um faturamento 
de R$ 21 milhões, em 2007, para os atuais R$ 209 milhões. 
Com a expectativa de dobrar esse valor ainda em 2010, a companhia dirigida pelo exe-
cutivo Lásaro do Carmo Júnior aposta vigorosamente em comunicação através da for-
ça da imagem de Silvio Santos e das empresas do conglomerado — entre elas, o próprio 
SBT — para consolidar e expandir a marca. Em ritmo vertiginoso de crescimento, a Jequiti trabalha também 
para manter os índices de satisfação de seus clientes e a qualidade no atendimento. Preparando o lançamento 
de uma fábrica própria e prestes a instaurar um sistema inovador de comércio pela internet, o executivo con-
ta como pretende se tornar um grande player do mercado nacional de vendas diretas, que hoje movimenta 
cerca de R$ 20 bilhões.
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linhas produtos comparáveis em qualidade com os 
da Natura, porém mais acessíveis. Nossa proposta é 
justamente preencher o vale entre Natura e Avon no 
que se refere a preços.
 
M&M — Qual a estratégia adotada para concorrer com 
essas empresas já consolidadas no segmento de vendas 
diretas?  
Carmo Jr. — É preciso deixar claro que esse é um 
mercado de R$ 20 bilhões e que possui apenas dois 
grandes players, o que quer dizer que há espaço para 
todo mundo. A Jequiti nasceu dentro de um grande 
grupo formado por mais de 40 negócios diferentes, 
dentre os quais estão uma emissora de televisão, um 
banco, uma produtora e um hotel. Isso, por si só, já é 
um grande diferencial. Quando percebemos o grande 
potencial de crescimento da empresa decidimos, em 
2008, começar uma reestruturação para garantir a 
boa qualidade de nossos produtos e serviços. Claro 
que não imaginávamos que cresceríamos 250% em 
um ano, mas preparamos a Jequiti no que diz res-
peito a logística, distribuição, estoque e finanças. 
Também reformulamos os produtos para oferecer 
mais qualidade e enfrentar a concorrência sempre 
em pé de igualdade. Fechamos 2009 com 400 itens 
contra 130 no ano anterior. Isso sem contar que 
temos uma estratégia de comunicação e marketing 
bastante agressiva. 
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“O crescimento em curto prazo 
tem como característica a queima 
de etapas importantes para o 
amadurecimento da empresa. 
Mas estamos conseguindo 
manter nossa qualidade e colocar 
cerca de 8 mil novas consultoras a 
cada 21 dias para vender Jequiti”

M&M — Qual a importância do nome do Silvio Santos nos 
negócios da Jequiti? Sua imagem é determinante para a 
marca? 
Carmo Jr. — Silvio Santos é um ícone. Trata-se do maior 
comunicador da televisão brasileira que tem uma at-
mosfera muito focada na venda direta, já que ele foi 
um dos precursores desse tipo de negócio no Brasil 
com o Baú. A imagem dele não chega a ser determi-
nante porque os produtos têm grande qualidade e a 
empresa sobrevive sem esse vínculo. Mas, por outro 
lado, sua fi gura é fundamental por causa do carisma. 
Quando falamos que a empresa faz parte do Grupo 
Silvio Santos, conseguimos perceber uma mudança 
de comportamento. 

M&M — Qual o peso dos programas dirigidos às consulto-
ras nas estratégias de comunicação da empresa? 
Carmo Jr. — Temos dois programas voltados exclusiva-
mente para consultoras e consumidores. Um deles é 
o Ganhe Mais Dinheiro com Jequiti, no qual em meia 
hora, nas manhãs de domingo, passamos dicas e infor-
mações úteis para potencializar os negócios de nossas 
revendedoras. O outro é o Roda a Roda Jequiti, pelo 
qual distribuímos prêmios em barras de ouro para a 
consultora participante. Ambos têm se mostrado es-
senciais em nossa estratégia, já que o pico de pedidos 
acontece justamente aos domingos e segundas-feiras 
— imediatamente depois dos programas. 

M&M — De quanto é o investimento anual em publicidade?
Carmo Jr. — Não é fácil mensurar. Por causa do SBT, 
para nós a mídia é barata. Mas se fi zermos uma conta 
por cima, só de prêmios para as consultoras com o 
Roda a Roda, por exemplo, são R$ 25 milhões por ano. 
Também apostamos na confecção de catálogos de qua-
lidade como diferencial de comunicação e utilizamos 
a imagem de artistas do próprio SBT ou outros, como 
Fábio Júnior e Cláudia Leitte, que hoje são campeões 
de vendas. Se contemplarmos todas as iniciativas, 
mídia e aluguel de horário para os dois programas 
próprios da marca, são mais de R$ 14 milhões. 

M&M — Há planos para expandir a comunicação para além 
do SBT? 
Carmo Jr. — Até o fi nal do ano passado a proposta 
era mesmo centrar esforços dentro de casa. Isso foi 
determinante para a expansão da marca e uma prova 
de que a mídia de massa traz muito resultado. Para 
2010, porém, estamos desenvolvendo uma campanha 
institucional que começa em abril. Está sendo criada 
pela nossa agência, a QG. Nela usaremos a televisão, 
mas também revistas e outras mídias, com a assinatura 
“Brasil de corpo e alma”. Queremos fi xar uma imagem 
para a marca Jequiti com um apelo brasileiro no que 
diz respeito a alegria, shows, festas e artistas, como 
é típico do Grupo Silvio Santos. A ideia é expressar a 
brasilidade não através de componentes dos produtos, 
mas sim com base no jeito de ser brasileiro. 

M&M — Para essa campanha está prevista alguma inicia-
tiva inovadora utilizando, por exemplo, as mídias digitais? 
Carmo Jr. — Faremos investimentos também nessa 
área e até contratamos uma agência para cuidar dessa 
parte da estratégia, a AD Brasil. Acredito que é uma 
boa maneira de atingir nosso público, cada vez mais 
conectado. Mas, no que se refere à inovação, também 
pretendemos repetir a fórmula de merchandising 
adotada durante a novela Vende-se um Véu de Noiva. 
Com seis ou sete pontos na audiência, a ação foi um 
sucesso. Criamos uma personagem cuja vida mudou 
depois de se transformar em consultora Jequiti. A 
ação é executada sem a plasticidade típica desse 
tipo de intervenção. Na próxima novela, Uma Rosa 
com Amor, teremos uma consumidora com mania de 

Jequiti, interpretada pela atriz Isadora Ribeiro (leia 
reportagem na página 28). Toda a vida dela será 
vinculada a produtos da marca. Esses são exemplos 
de comunicação com diferenciais que fogem do lugar-
comum e oferecem um retorno incrível. 

M&M — Como vocês enxergam e tratam o público mascu-
lino? 
Carmo Jr. — Os homens estão cada vez mais exigentes 
nesse segmento e em maior número. São também 
mais fi éis e têm menos apelo para a experimentação 
do que as mulheres. Quando gostam de um produ-
to, passam a comprar só aquele. Temos uma linha 
masculina vindo bem forte. Os homens se cuidam 
cada vez mais e os produtos estão indo além do kit 
para barba. A tendência de mercado é que as em-
presas ofereçam produtos antissinais, hidratantes, 
perfumes e tudo aquilo a que tem direito esse pú-
blico, que mudou radicalmente de comportamento. 

M&M — Vocês apostam nos homens também como con-
sultores? 

Carmo Jr. — Sim. Hoje, cerca de 5% de nossos vendedo-
res são do sexo masculino. O maior consultor do Brasil 
é um homem. Ele tem um escritório na Av. Paulista e 
lidera as vendas na Natura, na Avon e na Jequiti. 
 
M&M — Como funciona o centro de pesquisa e inovação? 
Carmo Jr. — Contamos com oito pesquisadoras e o depar-
tamento de inovação é formado por 40 pessoas. Há dois 
anos eram apenas cinco profi ssionais. Todos os produtos 
são desenvolvidos nesse centro. Apenas a montagem e a 
entrega são terceirizadas. Para 2010 estão previstos R$ 
17 milhões de investimentos nessa área. 

M&M — Há planos para montar uma fábrica própria? 
Carmo Jr. — Até 2013 nossa fábrica estará concluída. 
No total, serão investidos aproximadamente R$ 80 
milhões. Já estamos em fase de projeto conceitual, 
e a proposta é consolidar nosso posicionamento no 
mercado brasileiro e expandir operações para fora do 
País. Temos contrato fi rmado para comercializar nos-
sos produtos em outros mercados da América Latina 
e Europa, mas ainda não podemos divulgar.

M&M — A Jequiti tem envolvimento com algum tipo de 
iniciativa social? 
Carmo Jr. — Temos uma parceria com o Centro Cultural 
Grupo Silvio Santos. Toda a renda obtida com a venda 
dos produtos da linha Jequiti Crescer é revertida para 
os projetos educacionais da fundação, que visam levar 
cultura para crianças de escolas públicas através do 
teatro. Nossa opção por fi car dentro de casa decorre 
do fato de conseguirmos saber exatamente para onde 
está indo o dinheiro e quantas pessoas estão sendo 
benefi ciadas. Com o espetáculo do Pinóquio, por 
exemplo, que aconteceu entre agosto e novembro 
de 2009, foram impactados mais de 23 mil alunos e 2 
mil educadores.

M&M — A Jequiti tem um catálogo de não cosméticos. 
Qual a representatividade desses produtos nas vendas?
Carmo Jr. — Em 2009 vendemos R$ 10 milhões em seis 
meses. Para este ano a expectativa é de que eles res-
pondam por cerca de 10% do faturamento total, ou seja, 
algo em torno de R$ 40 milhões. Trata-se de um mercado 
muito interessante, que é liderado pela Avon. 
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M&M — Existe a intenção de montar uma operação de 
comércio eletrônico? 
Carmo Jr. — Hoje as consultoras podem utilizar seus 
números de cadastro para efetuar pedidos pela inter-
net, o que representa por volta de 25% das vendas. 
Mas também estamos reformulando nosso site para 
expandir essa operação. Se tudo correr bem, no fi nal 
de abril estrearemos o novo endereço e instauraremos 
uma venda direta pelo site que dará os mesmos 30% de 
comissão para as consultoras. Isso funcionará de acor-
do com a região de atuação da vendedora, que será 
benefi ciada com base no CEP de sua residência e da 
casa do consumidor. Seu único trabalho será entregar 
o produto; dessa forma, ela acaba se estabelecendo 
como a consultora ofi cial daquele cliente. 
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