
O
mercado de venda direta no
Brasil, que é o quarto maior do
mundo, proporciona uma opor-
tunidade de empreendedoris-
mo para mais de 4,3 milhões de
pessoas no país.

O brasileiro é um dos povos mais em-
preendedores do planeta. Pesquisa reali-
zada em 69 países pela Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), em 2012,
apontou que 43,5% dos entrevistados,
pretendem ser empreendedores. E a mo-
tivação de 69% dos que iniciam uma
empresa é a percepção de uma oportuni-
dade. Oportunidade esta que os reven-
dedores percebem e correm atrás.

O sistema de venda direta ocorre por
meio da revenda de produtos e serviços
em três modelos de compensação: mar-
keting mononível, binível e multinível
(ou marketing de rede).

No mononível, os profissionais autô-
nomos compram os produtos da empre-
sa e revendem aos seus clientes com uma
margem de lucro, enquanto nos sistemas
de marketing binível e multinível, além
de o revendedor comprar e auferir ga-
nhos, indica outras pessoas, que tam-
bém comercializam os produtos e cuja
parte das receitas é repassada para ele.
Uma particularidade do multinível é
que, nesse fluxo, é formada uma rede,
cujas percentagens de lucros são distri-
buídas, direta ou indiretamente, para to-
da a cadeia de forma proporcional e ra-
zoável, sempre com lastro na venda de
mercadorias ou na prestação de serviços.

Nos três modelos há um aspecto em
comum e que não foge à regra: sempre
ocorre a entrega de um produto ou servi-
ço mediante recolhimento de impos-
tos, e as relações são permeadas pela re-
gulamentação de códigos de ética e con-
duta do sistema de vendas diretas, além
de todos os marcos legais comerciais.

Caso se depare com alguma propa-
ganda de “enriquecimento fácil”, des-
confie. A famosa citação de Milton Frie-
dman, prêmio Nobel de Economia —
“Não existe almoço grátis” — nos dá
uma pista de que esse não é o caminho
certo para o crescimento financeiro. É
importante entender o funcionamento
correto do mercado brasileiro de ven-
das diretas. O ponto de atenção é que há
empresas e profissionais que querem au-
ferir ganhos de forma ilegal, oferecen-
do ganhos fáceis e em curto prazo, sem
qualquer traço de ética nessas relações.
Ou seja, o foco destes enganadores está
nos ganhos sem esforço e sem trabalho
— típicos ingredientes de esquemas pi-

ramidais, que minam os esforços dos
verdadeiros empreendedores.

Esclarecendo e exemplificando o que
é o verdadeiro modelo de marketing
multinível: é uma forma de canal de dis-
tribuição, no qual a empresa fornecedo-
ra do bem ou serviço os comercializa
por meio de um conjunto de distribuido-
res independentes cadastrados. Estes os
revendem diretamente ao consumidor
ou a outros distribuidores independen-
tes de sua rede, que por sua vez, reven-
dem aos consumidores finais.

É um modelo similar ao sistema “ata-
carejo”, no qual atacadistas (distribuido-
res) comercializam produtos a comer-
ciantes varejistas (outros distribuidores)
e ao consumidor final, que se cadastram
como membros deste comércio. A dife-
rença é que na venda direta multinível
não existe a necessidade de inventário
de produtos como em lojas físicas e, sim,
ocontato pessoaa pessoa,parase promo-
ver a venda, explicar as características e
benefícios ezelar pelasatisfaçãodoclien-
te.Na venda direta multinível, orevende-

dor recebe ganhos não só pelas vendas
de produtos por atacado (a outros distri-
buidores), como também sobre as reali-
zadas pelos outros distribuidores de sua
rede aos consumidores finais.

O sistema de venda direta em seus três
modelosvalorizaosparticipantesadesen-
volverem uma atividade empreendedora
de acordo com a sua própria vontade, em
tempo parcialou total. Asempresasedis-
tribuidores valorizam também as várias
formasdeapoio,comocatálogosetreina-
mento, como técnicas de vendas, produ-
tos, desenvolvimento de espírito de lide-
rança,queajudamadisseminaroconcei-
to de que os ganhos obtidos por meio do
trabalhosãoobtidoscomesforçoeplane-
jamento.Seumrevendedoroupatrocina-
dor de um determinado grupo não tiver
um mínimo de pontuação e/ou atingi-
mento de determinadas políticas de co-
mercialização,não recebeganhos— por-
que, afinal, não existe almoço grátis.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 out. 2013, Mundo, p. 30.




