


dite Ferreira Lima, 65 anos, é reven
dedora da Natura no povoado de 
Sibéria, em Xapuri, no Acre. Com 

a venda de produtos como hidratantes, óle
os e perfumes, ela consegue somar entre 
R$ 800 e R$ 1 mil à aposentadoria que re
cebe como trabalhadora rural. Daniel Cas
tro, 30 anos, de São Paulo, montou uma 
equipe própria de distribuição, com mais 
de 700 pessoas, e fatura R$ 50 mil por mês, 
sozinho, vendendo passagens aéreas e pa
cotes turísticos. Dois perfis tão diferentes 
foram atraídos pelos ganhos e pela flexi
bilidade de um mercado que tem crescido 
bem acima do PIB (Produto Interno Bruto) 
brasileiro. Em 2010, o chamado sistema de 
vendas diretas - o popular porta a porta -
movimentou R$ 26 bilhões (crescimento de 
17,2%, na comparação com o ano anterior) 

e foi fonte de renda para mais de 2,7 mi
lhões de brasileiros. Com um avanço de 
quase 400% no faturamento em uma déca
da, o país ocupa a quarta posição mundial 
em receita, atrás de Estados Unidos, Japão 
e China (veja quadro na pág. 22). 

As vendas na casa dos bilhões, a previ
são de crescimento de dois dígitos nos pró
ximos anos e o exército de revendedores 
dispostos a bater de porta em porta, com 
um catálogo debaixo do braço, atraíram 
recentemente três empresas de peso: O Bo
ticário, Polishop e Unilever. 

A Unilever, multinacional anglo-holan-
desa, anunciou, no fim de março, uma as
sociação com a Jequiti, do Grupo Silvio 
Santos, especializada na venda por catálo
go de cosméticos e produtos para casa, pa
ra distribuir o purificador de água Pureit. • 



O produto, com lançamento previs
to para julho no Brasil, será ofereci
do pelas revendedoras da Jequiti, 
com preço estimado de R$ 200. 
Lançado na Índia em 2008, o Pu-
reit já vendeu mais de 4 milhões 
de unidades naquele país, com 
a promessa de ser o primeiro 
do mercado a purificar água 
por meio de uma tecnologia 
de ponta que elimina 99,9% 
das bactérias. 

RITMO ACELERADO 
A parceria com a Unilever é apenas uma das es
tratégias da Jequiti, que, neste ano, deve faturar 
perto de R$ 500 milhões (40% de crescimento 
em relação a 2010), para fazer frente a concor
rentes de peso, como Natura e Avon. Desde a 
venda do banco PanAmericano, em janeiro, a 
empresa se tornou uma das grandes apostas do 
Grupo Silvio Santos. Para atender a expecta
tiva do empresário e apresentador Silvio San
tos será preciso colocar em prática projetos am
biciosos nos próximos anos, como uma oferta 

inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). "Es
tamos estruturando o processo ainda. Isso não 
vai acontecer antes de dois anos, mas vai acon
tecer", adianta o presidente da Jequiti, Lásaro 
do Carmo Júnior, ex-responsável pela operação 
da Natura na Argentina. 

Enquanto o IPO não vem, a empresa se pre
para para finalizar o projeto da primeira fábrica 
própria - que deve ser construída em São Pau
lo ou Goiás. A previsão é de que sejam investi
dos na planta R$ 80 milhões. A operação deve 
iniciar em 2013. "Além de contar com a figura 
forte do Silvio Santos, a Jequiti oferece benefí
cios que as outras não têm, como uma espécie 
de convênio com médicos, por meio do qual as 
revendedoras pagam um valor mais baixo pelas 
consultas, embora não tenham registro em car
teira de trabalho", observa Paulo Volterrini, di
retor executivo da M B A Estratégia e ex-execu
tivo da Avon e da Sara Lee Cosméticos. 

A Hermes, que vende produtos para casa, 
vem no mesmo embalo de crescimento. O fa
turamento da empresa avançou 60% em 2010, 
somente no mercado porta a porta - a compa
nhia também atua na área de vendas corporati
vas, compras coletivas e e-commerce-, alcançan
do R$ 660 milhões. E a projeção dos executivos 



é de que, neste ano, essa expansão continue em 
ritmo forte. A meta é, pela primeira vez, chegar 
à casa de R$ 1 bilhão em vendas só com o por
ta a porta e a 700 mil revendedores - hoje, são 
600 mil. Tantos números otimistas, porém, es
barram em um problema: como dar conta da 
demanda crescente? "Estamos trabalhando em 
três turnos, a todo vapor. Tivemos de contratar 
1,5 mil funcionários extras para trabalhar em 
nosso centro de distribuição. Entramos em uma 
zona de risco", afirma Silvio Zveibil, diretor de 
Vendas Diretas da Hermes. Para não falhar na 
entrega dos pedidos - um ponto sensível no sis
tema de venda direta - e atender a demanda 
crescente, a solução foi comprar um terreno de 
250 mil metros quadrados, na região de Cam
po Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
Hoje, a empresa conta com apenas um centro de 
distribuição, de 35 mil metros quadrados. O en
dereço abrigará um novo centro, de 80 mil me
tros quadrados - voltado também ao comércio 
eletrônico -, que deve começar a ser construí
do ainda neste ano. 

A preocupação com a produção e a distri
buição dos produtos não faz da Hermes um 
caso isolado. A Natura, que atua há mais de 
40 anos nesse mercado e é uma das referências 



disse o executivo, é reduzir esse intervalo, que 
hoje é de 14 dias, em média, pela metade. 

A revendedora Edite, de Xapuri, é uma das 
que sentem na pele essas limitações. O bairro 
onde mora é separado do centro do município 
por um rio. Sempre que os produtos da Natu
ra pedidos por suas clientes chegam ao distri
buidor, ela tem de pegar um barco ou uma bal
sa para retirar as encomendas. "Se eles viessem 
direto para minha casa ou para um lugar mais 
próximo, seria mais fácil", sugere. 

MODELOS VARIADOS 
Os novos players devem ter em mente que a rapi
dez no atendimento é um fator primordial para 
o sucesso do negócio. Isso explica porque a Po-
lishop, que já trabalhava com venda direta pela 
televisão, internet e redes sociais, levou 12 anos 
para lançar seu serviço por catálogo. "Quando 
me perguntam por que demorei tanto para en
trar no porta a porta, sempre respondo que é um 
processo complexo. Você não consegue mensu
rar exatamente a demanda. Costumo brincar 
que nós não podemos errar", conta o fundador 
da empresa, João Appolinário. 

A Polishop lançou o porta a porta em abril 
passado, com 3 mil revendedores. Até o fim do 
ano, segundo Appolinário, o plano é chegar a 10 
mil representantes. O objetivo é que o novo ca
nal signifique um acréscimo de 8% a 10% nas 
vendas da Polishop. Embora não revele a recei
ta total da companhia, o mercado estima que a 
empresa fature, em média, R$ 1 bilhão por ano. 
Appolinário garante que os produtos e os preços 
do porta a porta serão os mesmos dos outros ca
nais de distribuição. 

Se a Polishop optou por apenas estender as 
vendas para mais um canal, o Grupo Boticário 



escolheu lançar uma nova marca para entrar 
nesse mercado: a Eudora. Para levá-la adian
te, a empresa montou uma equipe de 120 pes
soas, com diferentes conhecimentos dentro do 
segmento, comandadas por Claudio Porto, ex-
Natura. Artur Grynbaum, presidente do gru
po, prefere não revelar as previsões para o novo 
negócio, como número de revendedores ou esti
mativa de ganhos, mas garante que quer se tor
nar um player de destaque nesse segmento. "É 
claro que competir com Avon e Natura nessa 
área é uma tarefa difícil. Elas já estão há muito 
tempo no setor e eu sou um iniciante, mas que
remos ser destaque na venda direta", afirma. 
Além da Eudora, os planos do grupo incluem 
o piloto desse modelo de vendas também com 
a marca O Boticário, o que deve ser concluído 
em junho. Os testes estão sendo feitos desde o 
ano passado, nas regiões Nordeste e Sudeste, 
mas os nomes das cidades são mantidos em se
gredo. "O objetivo é trabalhar com nossos fran
queados. Eles não serão concorrentes. Seremos 
os proponentes, e eles, os executores." 

Mercado para novos players é o que não fal
ta, na opinião de Hilda Bovolon, diretora da 
Abevd (Associação Brasileira de Vendas Dire
tas). "Nas cidades pequenas, a venda direta cos
tuma ser o principal elo entre o consumidor e 
o produto. Por outro lado, nas cidades maiores, 
com a falta de tempo, as pessoas preferem que 
as mercadorias venham até elas", explica. 

Engrossam esse coro, segundo Claudio Feli-
soni de Angelo, presidente do conselho do Pro
var (Programa de Administração do Varejo), 
ligado à FIA (Fundação Instituto de Adminis
tração), as mais de 30 milhões de pessoas que 
saíram das classes D e E para a tão falada no
va classe C e a força do varejo como um todo, 
cujas vendas têm conseguido ganhar muscula
tura ano após ano. 

BRASIL NA MIRA 
Esse foi um dos motivos que fizeram a multina
cional Nestlé apostar suas fichas no Brasil. O pa
ís foi o escolhido para ser o pioneiro na entrada 
da companhia no porta a porta. O modelo foi 
replicado em países como Venezuela, Colôm



Alessandra de Oliveira Medeiros, 25 anos, 
resolveu há oito meses trocar o emprego no se
tor hoteleiro pela venda porta a porta dos pro
dutos da Nestlé. "Tenho quatro filhos e não es-
tava conseguindo acompanhar o crescimento 
deles. Eu saía para trabalhar às 4h30 e só volta
va para casa às 18 horas. Agora, tenho um ho
rário bem mais flexível", conta moradora do 
Jardim América, comunidade carente da Zo
na Norte do Rio. Além de mais tempo livre, 
Alessandra conseguiu aumentar a renda. "An
tes, ganhava um salário mínimo. Hoje, consi
go chegar a R$ 700 por mês." 

PASSAGENS EM CASA 
Se os R$ 700 de Alessandra ajudam nas despesas 
da casa, o que dizer de alguém que consegue ga
nhar R$ 50 mil por mês vendendo passagens aé
reas por meio do porta a porta? Pois essa é a renda 
de Daniel Castro, de 30 anos, um ex-funcionário 
da Eletropaulo que largou tudo para entrar no 
mundo da venda direta. Mas, como diz o ditado, 
nem tudo são flores no caminho dele. Castro pe-



diu demissão da estatal em 2005, para trabalhar 
com venda direta em uma empresa que criava 
sites de comércio eletrônico, mas o retorno nun
ca foi satisfatório. Em 2009, ele conheceu Andres 
Postigo, dono da Viagens WOW!, e entrou no ne
gócio. Começou com um faturamento mensal de 
R$ 1,5 mile, hoje, consegue uma receita pessoal 
na casa dos R$ 50 mil por mês. "Primeiro, você 
tem de prospectar os clientes, só depois é que 
começa a vender. Por isso, no início, é sempre 
mais difícil." A estratégia de Castro de terceiri
zar o serviço e obter ganhos a partir de diferen
tes vendedores também ajudou. "Tenho uma 
equipe de 15 pessoas que trabalha diretamente 
para mim. Essas 15 têm outras equipes, e assim 
vai. Então, posso dizer que tenho mais de 700 
pessoas abaixo de mim", conta. 

O proprietário da WOW!, Andres Postigo, 
explica que os revendedores servem como uma 
espécie de ponte entre o consumidor e a empre
sa, no caso dos pacotes turísticos. "Eles mos
tram as opções para o cliente no sistema porta a 
porta, mas a venda é fechada por meio do nosso 
call center. Somente em casos mais simples, co
mo bilhetes aéreos ou diárias de hotéis, é que 
eles podem fechar a compra." 

A ideia de montar a empresa surgiu em 2006, 
quando Postigo precisou turbinar as vendas de 
sua operadora de turismo. "Nosso crescimento 
era pífio, estávamos quase quebrando. Quando 
mudamos nosso modelo totalmente para a venda 
direta, tivemos um bom resultado já no primeiro 
ano, o que me animou." Hoje, a empresa vende 
cerca de 3 mil pacotes turísticos por mês e fatu
ra R$ 12 milhões. De pequenas a grandes empre
sas, de complemento de salário a renda principal, 
o mercado de vendas diretas vai bem no Brasil. 
"Não somos mais o país do futuro. Somos o país 
do presente", conclui Hilda, da Abevd. 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 399, p. 16-23, maio 2011.




