
"Personalidade é o que uma pessoa tem quando 
não precisa de emprego". 

Max Nunes 

O MAIOR EMPREGADOR 
DO PAÍS 

0 maior empregador do país não é uma empresa; também não é o tele-
marketing; são as vendas realizadas porta a porta, que continuam cres-
cendo e recebendo a adesão de poderosos players, que nunca deram 
muita atenção a essa forma de vendas e agora investem pesadamente 
para se posicionarem e recuperarem o tempo perdido. 

Os dados de 2010 registram um negócio total de R$ 26 bilhões - 17,2% 
a mais que 2009 e que emprega 2,7 milhões de brasileiros. O tele 
marketing, que vem na sequência, emprega 1 milhão. Desde uma 
pioneira Avon, a grande mestre, passando pela Natura, a aluna que 
superou a mestre, e outras empresas tradicionais na utilização da fer-
ramenta, como a Amway, Herbalife, Mary Kay, e que agora registra a 
presença de empresas tradicionais que só recorriam aos canais clássicos 
de distribuição, como a Nestlé, Unilever, Boticário, e até mesmo a rainha 
do televendas, a Polishop; e ainda o retorno de Silvio Santos ao terri-
tório dos produtos de beleza, com a Jequiti - o Boticário nasceu dos 
"escombros" da primeira e fracassada tentativa do animador de investir 
em produtos de beleza. 

É matéria de capa da revista América Economia de maio 2011, onde 
pontificam histórias de pessoas que usam as vendas diretas para com-
plementar a renda, até exemplos de empreendedores que se organiza-
ram, somaram outras pessoas para trabalharem sob seu comando, e 
hoje registram ganhos mensais superiores a R$ 50 mil. 

Na matéria, algumas importantes indicações sobre a estratégia dos 
maiores players do negócio de vendas diretas. Uma Jequiti, no mercado 
desde 2006, com 160 mil revendedoras, um faturamento de R$ 360 
milhões no ano passado e que pretende ultrapassar os R$ 500 milhões 
neste ano. Uma Unilever que celebra parceria com a Jequiti para ven-
der, porta a porta, seu purificador de água Pureit, lançado com grande 
sucesso na Índia no ano de 2008. A Hermes, que pretende saltar de 
600 mil para 700 mil vendedores e alcançar o primeiro bilhão de reais 
de faturamento. A Polishop, agregando à sua liderança no televendas 
e às lojas em shopping centers um pequeno e inicial exército de 3.000 
vendedoras para seu porta a porta. O Boticário com uma nova empresa, 
a Eudora, comandada por uma equipe de egressos da Natura, correndo 
para superar um objetivo inicial de 100 mil revendedoras, mas, e simul-
taneamente, testando uma operação porta a porta com dois franque-
ados Boticário, aos quais ficam vinculadas as revendedoras. A Nestlé, 
com a operação Nestlé Até Você, já contando com 8,2 mil revendedores. 
E a Natura desesperada para aperfeiçoar seu sistema de distribuição e 
logística, o principal entrave para uma maior aceleração no crescimento 
da empresa. 

O maior empregador do país - as vendas diretas - continuará sendo o 
maior empregador do país em todos os próximos anos. 

famadia@mmmkt.com.br 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 21 nov. 2011, p. 4. 




