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N ada supera a venda direta 
em algo que é sua princi
pal característica e maior 

vantagem: o relacionamento pes
soal. São 4,33 milhões de revende
dores autônomos em todo o país, 
segundo a Associação Brasileira 
das Empresas de Vendas Diretas 
(Abevd), mais do que a população 
do Uruguai, levando de porta em 
porta, ou pelo telefone e pela inter
net, as mais recentes novidades de 
todo tipo de produto, de cosméti

cos a bijuteria, de livros a iogurtes, 
roupas e colchões. Este exército de 
vendedores, que conhecem pesso
almente seus clientes, seus gostos e 
hábitos de consumo, é responsável 
por um volume de negócios que 
chegou a R$ 18,4 bilhões no pri
meiro semestre de 2013, valor 5,9% 
maior do que em igual período de 
2012, de acordo com a entidade. 
Atentas a este avanço, empresas de 
outros setores passaram a aderir ao 
modelo, como a rede Marisa, Po-

Iishop e Nestlé. "Há um potencial 
enorme de crescimento e bons ne
gócios nas mãos das revendedoras 
e revendedores", diz Lucilene Pra
do, diretora-presidente da Abevd. 

Ao contrário do que se imagi
nava, este mercado, também co
nhecido como de venda porta a 
porta, não está fadado a florescer 
apenas em momentos de aperto 
financeiro e crise econômica, como 
opção para complemento de renda 
ou alternativa ao desemprego. Ele 
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veem seus lucros crescerem", diz 
Elaine Pinheiro Simões, ex-dire
tora de marketing da Avon e do 
O Boticário e sócia da consultoria 
Marketing and Business Adminis-
tration(M&BA). 

No início do século passado, 
quase tudo era vendido de forma 
direta, até carro, como observa Enio 
Klein, gerente-geral nas operações 
de vendas da SalesWays e professor 
de vendas e marketing da Business 
School São Paulo. "Os vendedores 
iam de porta em porta venden
do livros, aparelhos domésticos e 
outros produtos. Agora, a venda 
direta voltou a ter importância no 
mundo todo e o grande segredo é o 
contato pessoal, revigorado com as 
redes sociais", afirma Klein. 

"As redes sociais trouxeram de 
volta o contato pessoal. O relacio
namento veio de uma outra forma, 
mas o princípio básico é o mesmo, 
a venda a partir do contato pessoal 

e direto. Se tenho 500 contatos no 
Facebook, ou seguidores no Twit-
ter, essas pessoas são potenciais 
clientes", ressalta. 

A ascensão socioeconômica, que 
resultou na formação da chamada 
nova classe média, uma extensa 
camada da população com poder 
de compra, também influenciou o 
crescimento deste mercado, o que 
ajuda a explicar a continuidade da 
expansão mesmo em tempos de 
bonança. "Durante muitos anos, 
atribuía-se o sucesso das vendas di
retas à falta de perspectiva de vida, 
de trabalho ou à sua utilização 
como renda alternativa. Dizia-se 
que, se o Brasil saísse dessa situa
ção, acabaria a venda direta. Mas, 
com o aumento do poder de com
pra da população, passamos a ter 
mais consumidores com acesso à 
venda direta", afirma Marcelo Pi
nheiro, sócio-fundador e diretor de 
negócios da consultoria DirectBiz. 

Uma diferença importante em 
relação ao varejo, que favorece a 
venda direta, é a confiança na re
vendedora ou revendedor. Com
prar um xampu da representante 
de uma marca, por exemplo, é di
ferente de comprar em uma loja, 
farmácia ou supermercado. Isso 
porque a revendedora é também 
consumidora, usa o produto que 
vende. "Ela transmite confiança, o 
que é fundamental para a consu
midora e não acontece com uma 
balconista, que pode não conhecer 
aquele produto, porque não o uti
liza", diz Lucilene. "É uma relação 
até emocional. As pessoas estão 
voltando a dar mais importância a 
este relacionamento de confiança, 
a este canal de vendas, em que re
cebem uma verdadeira consultoria 
sobre o produto", destaca. 

Como os revendedores se rela
cionam continuamente com seus 
clientes, têm a chance de conhe
cer o seu perfil como em nenhum 
outro canal. Um relacionamento 
que as redes sociais tendem a po
tencializar, multiplicando, por 
consequência, os negócios neste 
mercado. "Pelo Facebook, a reven
dedora manda mensagens, como 

prospera também em cenário bem 
diverso, em que prevalece baixo 
desemprego, melhora de renda e 
ascensão socioeconômica de uma 
larga faixa da população. Tanto 
que vem crescendo de forma con
sistente pelo menos desde 2010, 
conforme os últimos dados da 
Abevd. O volume de negócios mo
vimentado por estas transações 
passou de R$ 32,3 bilhões em 2010 
para R$ 38,8 bilhões em 2012. 

O comércio eletrônico, em vez 
de ameaçar, tornou-se aliado da 
venda direta e as redes sociais, ao 
multiplicar os relacionamentos, 
ampliaram a rede de clientes. "Ini
cialmente pode funcionar como 
uma forma de complementação 
de renda. No entanto, para quem 
se dedica e tem perfil empreende
dor, a venda direta pode se tornar 
fonte-chave de renda da família. 
São revendedores que montam 
sua equipe de vendas e, assim, 
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'Feliz aniversário!' ou 'Eu sei que 
você gosta de maquiagem, o verão 
está chegando, veja as novas cores 
desse batom para a nova estação'", 
diz Lucilene. "As pessoas continu
am se relacionado pela internet. 
A relação de confiança permanece 
no formato eletrônico", afirma. 

Empresas de varejo e também 
da indústria vislumbraram este po
tencial para expandir a distribui
ção de seus produtos e multiplicar 
suas vendas. Com o modelo de 
venda porta a porta, a marca entra 
diretamente na casa do consumi
dor pelas mãos de uma pessoa que 
ele conhece, que faz parte de sua 
rede de relacionamentos. Além de 
aproximar a marca dos consumi
dores finais, a venda direta permite 
às empresas chegar a lugares dis
tantes, como pequenas cidades no 
interior do Norte e Nordeste, onde 
não há um comércio desenvolvido, 
ou mesmo à periferia dos grandes 
centros. Foi o que fez a rede de 

moda feminina Marisa, que come
çou neste ano um projeto-piloto 
com 700 consultoras treinadas 
para representar sua marca em 
vários Estados, principalmente do 
Nordeste e do Centro-Oeste, com 
a expectativa de formar uma rede 
de dez mil consultoras até o fim do 
ano e alcançar um faturamento de 
até R$ 500 milhões em cinco anos. 

"Um canal dominado tradi
cionalmente por empresas como 
Natura, Avon, Herbalife, Hermes, 
Tupperware e Amway viu, nos úl
timos anos, a entrada de empresas 
como aJequeti, Polishop e, mais re
centemente, O Boticário e Magazi
ne Luiza, para ampliar sua base de 
clientes", diz a consultora Elaine. 
"A Marisa, por exemplo, tem mui
tas lojas no país, mas só nas maio
res cidades. Para cidades menores, 
o custo de montar uma loja é mui
to alto. O canal de vendas diretas 
complementa sua rede de lojas fí
sicas", afirma. Segundo ela, a venda 

porta a porta vem mantendo um 
ritmo de crescimento na casa dos 
dois dígitos há mais de uma déca
da. "Nos últimos anos, os outros ca
nais descobriram a venda direta e 
foi isso que deu maior visibilidade 
ao setor", diz a consultora. 

As vendas por catálogo têm 
crescido mais no Norte e Nordeste, 
principalmente em cidades meno
res, onde o comércio tradicional é 
pouco expressivo. "Em cidades com 
menos de 200 mil habitantes, este 
canal tem apresentado resultados 
excelentes", diz Elaine. Para chegar 
a mercados desse porte, a Nestlé 
criou, em 2006, um sistema de ven
da porta a porta, com revendedores 
que levam quinzenalmente, a 250 
mil casas em todo o país, iogurtes, 
biscoitos, chocolates, leite em pó e 
outros produtos em versões meno
res e formato de kits. Muitos destes 
produtos não são encontrados no 
varejo local. "As empresas, de um 
modo geral, têm adotado uma es
tratégia multicanal, ou seja, pro
curam buscar clientes novos em 
canais nos quais tradicionalmente 
não atuam, como forma de cresci
mento. Um exemplo é O Boticário, 
da área de franquias, que agora 
atua também com venda direta", 
afirma a consultora Elaine. 

Vários negócios regionais tam
bém têm sido impulsionados pe
las vendas diretas, como a Handa-
ra Jeans, hoje uma marca forte no 
Nordeste. Criada pelo economista 
Lucio Albuquerque, em meados 
dos anos 1990, com uma fábrica 
em Horizonte, região metropoli
tana de Fortaleza (CE), a empresa 
opera com vendas diretas desde 
2006. Até então, além de lojas 
bem estabelecidas no Ceará e em 
algumas capitais do Nordeste, ti
nha uma operação de atacado em 
que vendia parte da produção em 
fardos para sacoleiras. Assesso
rada pela DirectBiz, transformou 
as sacoleiras em revendedoras e 
implantou um sistema de vendas 
diretas, responsável hoje por 90% 
do faturamento de cerca de R$ 200 
milhões anuais. 

A Handara conta hoje com 60 
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mil revendedoras e 68 pontos de 
distribuição no Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste, responsáveis por 
comercializar a maior parte da 
produção de cerca de 2,5 milhões 
de peças anuais. "A venda direta é 
muito forte no Norte e Nordeste e 
pretendemos expandir para outras 
regiões", diz Albuquerque. A em
presa já chegou a São Paulo e Rio 
de Janeiro, com uma pequena ope
ração, e mantém o canal de varejo, 
com 20 lojas. 

Outro negócio regional que 
prosperou com o impulso das 
vendas diretas foi a Abelha Rainha 
Cosméticos, com sede em Goiânia 
(GO). Criada no início dos anos 
1990, por Jeová de Souza Pimen
tel e Gildamar Pimentel, lançou 
seu primeiro catálogo em 1991 
e acabou se transformando na 
maior indústria de cosméticos do 
Centro-Oeste, com a fabricação de 
mais de 600 produtos. 

O segmento de cosméticos, tra
dicional neste ramo de negócios, 
deve continuar crescendo. Mas há 

oportunidade para os mais dife
rentes tipos de produto e serviço. 
"A modificação do perfil de produ
tos neste canal, passando essencial
mente de cosméticos para outros 
produtos e para utilidades domés
ticas, é uma forte tendência", diz 
Elaine Simões. Segundo ela, a pio
neira nesta diversidade de catego
rias foi a Avon, que há mais de duas 
décadas comercializa, além dos 
cosméticos, roupas, Iingerie, sapa
tos, utilidades domésticas e livros. 

A diversidade de produtos no 
sistema porta a porta é cada vez 
maior. Grandes empresas de se
tores tão diversos como colchões, 
produtos farmacêuticos e portas de 
alumínio adotam ou estão estrutu
rando um sistema de vendas dire
tas, segundo Pinheiro, da DirectBiz. 
"O segmento de cosméticos ainda 
é predominante, mas temos uma 
diversidade muito grande de pro
dutos e também serviços", diz. O 
ramo de serviços é pequeno, mas a 
tendência, na opinião de Pinheiro, 
é de maior crescimento nos próxi

mos anos. Neste segmento come
çam a ganhar corpo a venda de pa
cotes turísticos, de aplicativos para 
celulares e de serviços financeiros, 
como o de meios de pagamento. 
Um exemplo é a Flexpag, que pres
ta serviços de gestão de pagamen
tos a profissionais autônomos e 
empreendedores individuais em 
geral, com tecnologia que permite 
a realização de vendas em qual
quer lugar e a qualquer momento 
pelo celular, tablet ou notebook e o 
recebimento automático do valor 
líquido em uma conta virtual. 

A crescente utilização da tecno
logia da informação é outra ten
dência do setor. "Quando surgiu o 
comércio eletrônico, disseram que 
ele substituiria a venda direta", diz 
Pinheiro. "Mas as próprias revende
doras, como as da Natura, utilizam 
cada vez mais a internet e o mundo 
virtual como ferramenta de apoio 
à venda direta." O comércio ele
trônico vem somar-se à venda por 
catálogo, como alternativa para 
um novo perfil de consumidor, 
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que quer poder comprar qualquer 
coisa em qualquer lugar, a qual
quer momento e da maneira que 
preferir. Atender a este novo con
sumidor é uma das razões pelas 
quais empresas de vários setores 
passaram a adotar a venda direta. 
"A época do monocanal deixou 
de existir. O consumidor evoluiu e 
quer adquirir produtos e serviços 
pelo canal que lhe convém. Se uma 
empresa se fechar em um único ca
nal, perde parte dos potencias con
sumidores", avalia o consultor. 

Para Ricardo Tanaka, ex-presi
dente da Amway e sócio da consul
toria Loyalty Marketing e Desen
volvimento de Negócios, a venda 
direta é um canal estratégico para 
as empresas, por respeitar o direito 
do consumidor de decidir como 
comprar. "Uma consultora bate na 
sua porta com um produto e você 
compra. Em outro dia, você está 
em um shopping, ou vê o produto 
na internet e decide comprá-lo de 
outra maneira", afirma Tanaka. "É 
preciso respeitar o desejo do con
sumidor naquele momento, com 
alternativas variadas", destaca. 

O perfil dos revendedores está 
mudando. No Brasil, as mulheres 
são predominantes há várias dé

cadas. Apesar de hoje haver maior 
participação masculina, a própria 
imagem da venda direta continua 
indissociável do gênero feminino. 
Mas elas já não são as mesmas. A tí
pica representante deste mercado, 
que trabalhava de maneira mais 
informal e abandonava a atividade 
quando conseguia um emprego 
formal, está mudando, como des
creve Lucilene, da Abevd. "Esta mu
lher empreendedora está se trans
formando. Até pouco tempo atrás, 
ela se tornava empreendedora 
por necessidade, por estar desem
pregada ou para complementar a 
renda da família. Não era um em-
preendedorismo nato", diz a exe
cutiva. "Agora, a venda direta pode 
ser sua principal fonte de renda. Ela 
faz livro caixa, faz planejamento, se 
empenha no negócio." 

Para a diretora-presidente da 
Abevd, as empresas precisam se 
preparar para este novo perfil de 
revendedora, mais exigente, que 
demanda mais inovação e novos 
meios de pagamento. Tendo se 
tornado mais profissional, não vai 
mais querer trabalhar só com che
que pré-datado, vai querer novos 
formatos de pagamento, como 
cartão de crédito. "E isso vai jo

gar as vendas diretas para frente", 
acredita Lucilene. "Se as empresas 
souberem ler o momento, de mais 
tecnologia, de mais consumo no 
país, especialmente em regiões 
mais afastadas, da nova visão da 
mulher, que olha a venda direta 
e outras formas de negócio como 
escolha, como empreendedora, 
este canal se tornará ainda mais 
vigoroso", constata. 

A evolução deste mercado se 
reflete em maiores investimentos 
das empresas, tanto na capacitação 
e treinamento dos revendedores e 
revendedoras como em inovação, 
seja para oferecer novos produ
tos ou para atualizar o serviço de 
entrega. Várias empresas estão fa
zendo grandes investimentos em 
logística para que os produtos che
guem mais rapidamente à casa do 
revendedor e dos consumidores. 
Algumas delas chegam a entregar 
o produto diretamente na casa do 
consumidor. "Muitas empresas es
tão inovando na logística, para le
var pequenas quantidades em todo 
o país. Entregar em pouco tempo 
um produto no interior da Bahia 
ou na Amazônia, por exemplo, é 
um desafio", diz Lucilene. 

Para Tanaka, da Loyalty, a veloci
dade entre o momento do pedido 
e o da entrega é um grande desafio 
para a venda direta. "O problema 
é a demora na entrega. Você pode 
ir direto na farmácia e comprar 
um xampu, por exemplo, em vez 
esperar a chegada de um pedido 
feito a uma consultora", explica. "A 
tendência é as empresas buscarem 
melhorar a parte de serviços da 
venda direta, para diminuir o pra
zo de entrega." 

Segundo Elaine, a redução do 
tempo de entrega foi um dos ajus
tes que o modelo de vendas diretas 
precisou fazer ante a agilidade do 
comércio eletrônico. "Antes, o prazo 
de entrega era de 18 a 20 dias. Hoje, 
dependendo da cidade, as empresas 
estão entregando em até 24 horas", 
diz. "O canal venda direta acabou 
atropelado pela internet e o próprio 
varejo, que chegam a entregar os 
produtos entre 24 e 48 horas." 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial Vendas Diretas, São Paulo, p. 10-18, out. 2013.




