
O mundo é das formigas 
 
As vendas diretas não param de crescer no Brasil. Tostines vende mais porque é fresquinho 
ou é fresquinho porque vende mais? É por aí mesmo, na base da tautologia. Muitas 
empresas ouviam falar, com curiosidade, sobre as proezas da Avon. De uns anos para cá, 
sobre o sucesso da Natura. No meio do caminho novas empresas se aventurando. Grandes 
players começando a se coçar. E o contingente de pessoas do porta a porta não para de 
crescer. Novas empresas que experimentam e gostam, comentam, atraem novas empresas, 
e a quantidade de formigas vai aumentando e abocanhando parcela significativa das vendas 
do varejo em nosso País. 
 
Em matéria do Diário do Comércio, mais informações sobre a evolução das vendas diretas 
no Brasil, conforme números fornecidos pela ABEVD – Associação Brasileira de Empresas de 
Vendas Diretas, a Renato Carbonari Ibelli. Além de todas as iniciativas das empresas, da 
evolução no treinamento dos vendedores, de um aumento maior de players com produtos 
de comprovada qualidade, uma das razões do crescimento dos últimos anos traduz-se na 
frase “juntar a fome com a vontade de comer”. 
 
De um lado, pessoas amedrontadas e inseguras pela crise, temerosas pela perda de 
emprego, e mais que caprichando nos cuidados pessoais, na qualidade de suas imagens; do 
outro, pessoas perdendo emprego e correndo atrás de algum tipo de rendimento ou de 
rendimento complementar decidindo vender nas horas vagas e nos meios de caminho. E 
muitos amigos, familiares, mais que felizes por poderem ajudar, comprando seus produtos, 
dessas pessoas. E aí o círculo se fecha, o negócio de vendas diretas não para de crescer, e 
outras formas de venda são afetadas. 
 
Segundo a ABEVB, esse mercado totalizou R$ 21,9 bilhões em 2009 em nosso País. 18,4% 
de crescimento em relação a 2008. E neste ano de 2010 o crescimento supera esse 
percentual. No entender do presidente da Associação, a expectativa é de “um crescimento 
contínuo em todos os próximos anos. O mercado de cosméticos, perfumaria e higiene 
pessoal tem apresentado um índice de expansão muito acima das expectativas do aumento 
do PIB. Isso faz com que nosso País fique dentre os mais competitivos. Mas outros 
segmentos  como suplementos alimentares, artigos para o lar e bebidas energéticas  
também ganham destaque”. 
 
Ah, íamos nos esquecendo, muitas pessoas da chamada melhor idade que são desprezadas 
por muitas empresas se vingam indo à luta e aumentando o contingente de formigas, 
conforme o depoimento de Inês Aparecida Teixeira, 53 anos, ao Renato Carbonari do Diário 
do Comércio: “Foi a forma que encontrei para me manter no mercado de trabalho. Sou uma 
pessoa ativa, mas para o mercado sou considerada velha. Então venda direta acabou sendo 
um caminho natural”. 
 
Formigas “velhas” e humilhadas são o “pior” tipo de formiga. Seu apetite é descomunal e 
são insaciáveis! Viva! Nós rezamos e torcemos por essas formigas. 
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