
A expansão do mercado de 
vendas diretas passou a 
contar com mais um com

ponente a impulsionar as vendas. 
Além de produtos com preços 
mais acessíveis e de empresas com 
atuação menos segmentada, as 
revendedoras passaram a atingir 
potenciais consumidores nas redes 
sociais e em blogs. A rede Magazine 
Luiza foi a precursora da criação de 
lojas virtuais nas redes sociais, canal 
de vendas muito usado pelas reven
dedoras das grandes marcas de cos
méticos como Natura e Avon, que 
desenvolveram projetos específicos 
para as plataformas digitais. 

Segundo Frederico Trajano, dire-
tor-executivo de operações do Ma
gazine Luiza, o embrião de e-com
merce da empresa começou em 
1992, antes mesmo do surgimento 
da internet no país, por meio de um 
sistema com catálogo eletrônico no 
computador, modelo que existe até 
hoje em cem lojas com estoques 
virtuais. Em 2000, a empresa lan
çou o site na internet, permitindo 
que a empresa fizesse vendas para 

o Rio de Janeiro, um dos poucos 
Estados onde a rede não tem lojas 
físicas, mas que é o segundo maior 
mercado das vendas virtuais. Hoje, 
o e-commerce já responde por 15% 
do faturamento, com receitas de 
mais de R$ 1 bilhão. 

"O Magazine Luiza sempre 
teve um viés forte de inovação e 
todo ano está entre as dez melho
res empresas para trabalhar, com 
boa gestão das equipes das lojas 
e cultura corporativa forte. Sendo 
assim, pensamos em usar esta ex
pertise para vendas diretas, mas 

queríamos ter um diferencial apro
veitando o crescimento das redes 
sociais." A empresa desenvolveu, 
então, o projeto Magazine & Você, 
para que as pessoas possam criar 
suas lojas virtuais, publicá-las nas 
redes sociais e vender produtos aos 
seus contatos. 

"A média dos usuários nas redes 
sociais é de 200 amigos, mas a mé
dia das revendedoras do Magazine 
& Você é de 500 amigos. Criamos 
uma ferramenta no Facebook e no 
Orkut em que a pessoa se cadastra, 
escolhe os produtos, o nome e pu
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blica a sua loja dentro do seu per
fil." O projeto foi lançado em 2011 
só para parentes de funcionários 
e em fevereiro de 2012 para todo 
o mercado. "Começamos com mil 
parentes e hoje temos 167 mil lojas 
publicadas. Quem fatura e entrega 
os pedidos é a empresa e os reven
dedores recebem comissões de 4% 
a 10%. As vendas crescem exponen
cialmente e o potencial é enorme. 
Se formos considerar que cada uma 
das 167 mil revendedoras tenha 
250 amigos, atingimos um univer
so de 47 milhões de pessoas." 

Na Avon, a iniciativa está inse
rida na área de projetos digitais. 
A empresa atua na internet desde 
2004, oferecendo ferramentas que 
permitem que as revendedoras in
terajam com a companhia e geren-
ciem suas vendas. Em 2008, foi lan
çado o folheto virtual, que passou 
a ser enviado pelas revendedoras 
para os clientes escolherem os pro
dutos e remeterem de volta os pe
didos. A Avon Brasil foi pioneira no 
lançamento do folheto virtual, que 
depois foi replicado na América La
tina e na Europa. A solução segue 
uma tendência que aponta para 
uma transformação no mercado 
de vendas diretas, devido às limi
tações nas grandes cidades para a 
venda porta a porta. 

"Hoje, há limitações para entrar 
em escritórios e prédios e a venda 
porta a porta está mudando", diz 
Luiz Soares, diretor de inovação e 
contact center da Avon Brasil. Ele 
observa, porém, que o receio inicial 
de as vendas on-line e a internet aca
barem com as vendas diretas não 
se confirmou. "Nada disso acabou 
com o relacionamento face a face, 
e mostrou que o ambiente digital 
pode oferecer ferramentas para po
tencializar esse relacionamento." 

As ações da Avon nas redes so
ciais começaram no fim de 2011. A 
estratégia da empresa foi oferecer 
aplicativos, tanto para o consumi
dor quanto para as revendedoras, 
com interação com as redes sociais, 
porque quando a vendedora aces
sa os aplicativos, eles ficam dispo
níveis em suas páginas. A empresa 
oferece ferramentas para que as re
vendedoras criem páginas pessoais 
integradas ao folheto virtual. Além 
disso, os aplicativos utilizados pe
los consumidores indicam a lista 
de consultoras mais próximas, de 
acordo com o CER 

"A rede social é ativa e dinâmi
ca. As pessoas vão compartilhando 
com seus amigos. A venda direta 
está se transformando nas redes 
sociais, graças às ações lideradas 
pelas revendedoras. E isso vai fazer 
a diferença no sucesso de suas ven
das. Em duas horas, um post pode 

atingir mais de 150 mil pessoas", 
diz Soares. A companhia oferece 
aplicativos para mais de cem redes 
sociais em todo o mundo e conta 
com mais de quatro mil seguidores 
no Facebook, a maioria no Brasil. 

A Natura tem duas ações na in
ternet. A empresa lançou, em no
vembro de 2012, o projeto Rede 
Natura, que oferece uma platafor
ma por meio da qual cada consul
tora tem a oportunidade de ter sua 
própria página na internet, com 
novas opções de pagamento, como 
cartão de crédito e boleto. A pró
pria Natura entrega no endereço 
escolhido pelo cliente em até dois 
dias úteis. 

Outra ação é por meio do apli
cativo Aqui Tem Natura, disponível 
na página da empresa no Facebook. 
O cliente pode encontrar consulto
ras por bairro, CEP ou cidade, além 
do próprio nome da revendedora. 
O cliente descobre, inclusive, se 
tem amigos em comum com os 
indicados. As consultoras podem 
ser encontradas por mais de um 
endereço, porque há a possibilida
de de cadastrar até três CEP dife
rentes - casa, clube e trabalho -, o 
que aumenta a chance de o cliente 
ter uma consultora por perto. Se
gundo Fabio Boucinhas, diretor de 
meios digitais da Natura, a ferra
menta permite que as revendedo
ras tenham uma atuação mais ativa 
nas redes sociais. 

Por enquanto, a Rede Natura 
atende a cidade de Campinas (SP). 
O cuidado visa garantir que as rela
ções da empresa com suas consul
toras e delas com seus consumido
res sejam preservadas e avancem. 
Para a empresa, o projeto é um 
grande passo na evolução do mo
delo de venda direta. "Em breve, o 
Rede Natura será lançada em mais 
duas cidades de São Paulo e a ex
pansão para outros Estados deverá 
ocorrerem 2014." 

Criada em janeiro de 2012, a 
Jouv Acessórios oferece um portfó-
lio de produtos femininos, que vão 
de bijuterias finas e semijoias a len
ços e acessórios. A empresa conta 
com participações da eBrics - bra-
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ço de investimentos do grupo RBS 
-, do Valor Capital, fundo de Nova 
York, e do fundoJoá, de venture ca
pital. As vendas diretas foram ini
ciadas em junho de 2012, e a em
presa usou a internet para divulgar 
seu modelo de negócios, que conta 
com três mil cadastros, dos quais 
1,5 mil realizaram negócios. 

Há duas modalidades de rela
cionamento. Numa a revendedora 
compra os produtos e pode pagar 
em até seis vezes no cartão, com 
uma parcela mínima de R$ 29, ou 
no boleto à vista. Na segunda mo
dalidade, ela cadastra seus clientes 
no site da empresa e recebe 20% de 
comissão. A logística de entrega e a 
cobrança ficam a cargo da Jouv. 

A divulgação do portfólio de 

produtos se dá por meio de catá
logo ou da vitrine virtual, platafor
ma que a empresa disponibiliza 
para a revendedora, com os dados 
dela: nome, foto, e-mail e telefone 
e o portfólio de produtos. Caso a 
cliente entre diretamente no site 
da Jouv, ao cadastrar seu CER é di
recionada para as revendedoras 
mais próximas. 

"Ela pode divulgar sua página 
nas redes sociais - compartilhan-
do-a dentro da plataforma no Face-
book, no Twitter e no Instagram - e 
realizar vendas para todo o Brasil. 
Se o cliente voltar a fazer compras 
um ano depois, a comissão con
tinua sendo dela. O frete é grátis 
para compras acima de R$ 199", diz 
Lívia Abrarpour, sócia-fundadora. 

A empresa também estimula a 
formação de times de vendas, que, 
segundo garante Lívia, não se tra
ta de pirâmide. A ideia é que uma 
revendedora arregimente outras 
vendedoras e ajude-as a se desen
volverem, recebendo, por isso, uma 
comissão de 4% a 20%. 

Entre as consultoras mais pre
miadas da Avon, e com forte atua
ção nos meios digitais, está Karina 
Rocha, que foi capa de duas revis
tas da fabricante de cosméticos. 
Ela começou a vender produtos 
da empresa em 2007, aos 25 anos, 
quando ainda estudava jornalismo 
na Faculdades Integradas Helio 
Alonso (Facha), no Rio de Janeiro. 
No mesmo ano, criou uma página 
no Orkut. Na época, era estagiária 
de jornalismo, mas decidiu ser re
vendedora, porque queria casar e 
precisava de dinheiro. 

Logo criou suas próprias lojas 
físicas de pronta entrega, uma no 
Catete e outra na Praia de Botafo
go, ambas na zona sul do Rio. Lá 
promove sorteios e promoções e, 
na inscrição, cadastra as consumi
doras. Hoje, conta com um mailing 
de duas mil clientes que recebem 
folhetos criados por ela mesma 
para divulgar suas próprias promo
ções, sempre com o link para a sua 
página no Facebook. Karina não 
sabe quantificar o volume de ven
das nas redes sociais, mas diz que o 
movimento é grande na primeira 
semana do mês, porque o folheto é 
enviado sempre no dia 1o. 

"Na página do Facebook, publi
co as promoções e presto consul
toria com dicas de maquiagem e 
cuidados com a pele, além das no
vidades da Avon", diz Karina, que 
vive apenas com a revenda de cos
méticos. Além das vendas que ela 
própria realiza, conta com outras 
50 revendedoras que vendem para 
ela. Outras revendedoras que não 
vendem para ela de vez em quando 
vão às suas lojas em busca de um 
produto que elas não têm. "O des
conto da Avon é de 30%, o meu é de 
20%. Mas eu digo a elas que é me
lhor perder 10% do que deixar que 
os seus clientes me conheçam." 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial Vendas Diretas, São Paulo, p. 42-44, out. 2013.




