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Cinco anos atrás, numa das muitas crises econômicas brasileiras, Márcia Carvalheiras 
viu seu mundo desabar. A empresa em que trabalhava, uma distribuidora de 
eletrodomésticos, fec hou. O negócio de encadernação de livros de seu marido estava 
morrendo. Desempregada e desesperada, Carvalheiras vendeu seu carro e cancelou o 
seguro-saúde de sua família. Para sustentar a família de quatro pessoas, ela passou a 
aceitar alimentos distribuídos por uma igreja do bairro. 
 
Aí ela recebeu um folheto no correio de uma empresa de venda porta-a-porta. Em dois 
anos, Cavalheiras havia retomado seu estilo de vida de classe média. Hoje, ela é 
praticamente rica. 
 
Carvalheiras, de 38 anos, é uma das principais representantes da Avon no Brasil. Ela 
também é uma campeã de vendas para a rival brasileira da Avon, Natura Cosméticos, 
e 12 outras firmas de vendas diretas cujos panfletos promovem de tudo, de lingerie a 
panelas. De seu escritório neste subúrbio industrial de São Paulo, a nova 
empreendedora subcontrata um pequeno exército de pessoas para vender de porta em 
porta para ela, basicamente nas vastas favelas da área. Seus aproximadamente 1.000 
trabalhadores vêm do grande número de mulheres desempregadas e subempregadas 
do Brasil, muitas delas ansiosas por ganhar qualquer dinheirinho extra que puderem. 
Carvalheiras treina sua força de vendas, compra de firmas de venda porta-a-porta 
para elas e divide a comissão. Sua empresa tem um lucro mensal de R$ 15.000. 
 
Vendas porta-a-porta são um ponto luminoso na volátil economia brasileira. Enquanto 
as vendas no varejo cresceram modestos 2,6% ano passado em meio à última crise 
econômica, vendas porta-a-porta saltaram 15,8%. O Brasil é o segundo maior 
mercado da Avon Products Inc. em volume, depois dos EUA, e abriga a maior força de 
vendas da Avon — 800.000 pessoas, em comparação com 150.000 dez anos atrás —, 
embora muitas, como Carvalheiras, dividam sua lealdade com outras empresas. A 
força de vendas da Avon nos EUA é de cerca de 500.000. 
 
"Se a economia está forte, vendemos porque os consumidores estão inclinados a 
comprar", diz Saulo Nunes, vice-presidente de vendas da Avon no Brasil. "Quando a 
economia está fraca, as vendas permanecem animadas porque atraímos mais 
representantes para levar os consumidores a comprar." Em 1999, quando houve a 
grande desvalorização do real, as vendas da Avon saltaram 26% em reais. 
 
Sustentando esse resistente mercado há uma reserva imediata de vendedores nascida 
do desemprego de 12% e da queda dos salários reais. Os economistas estimam que 
pelo menos um terço da economia do Brasil é informal, estimulada por legiões de 
pessoas subempregadas que fecham o orçamento do mês fazendo trabalho temporário 
ou de tempo parcial, como vender para Carvalheiras. 
 
A despeito de uma taxa de rotatividade de quase 30%, Carvalheiras tem pouca 
dificuldade para encontrar trabalhadoras substitutas para oferecer batons, loção ou 
lingerie. "As crises do Brasil atraíram mais e mais mulheres para a venda direta para 
suplementar sua renda", diz João Carlos Basílio, presidente da Associação Brasileira da 
Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, a Abihpec. "Isso criou um 
mercado." 
 



Cerca de 60% das vendas de perfume, 75% das de maquiagem para os olhos e 80% 
das de batom são feitas pela venda direta em vez de nas lojas. A Natura viu suas 
vendas inchar cerca de 35% por ano nos últimos dez anos. A De Millus, maior 
fabricante de lingerie do país, tem uma força de vendas porta-a-porta de 100.000 
mulheres, que geraram 75% da receita de US$ 77 milhões no ano passado. 
 
As vendas diretas também se beneficiam pela tendência brasileira de misturar 
negócios com relações pessoais. Muitas das clientes de Carvalheiras dizem que 
preferem gastar um pouco mais com alguém que conhecem a economizar comprando 
numa loja. "As relações pessoais contam mais do que a lógica econômica no Brasil", 
diz o antropólogo Roberto da Matta, professor da Universidade de Notre Dame, nos 
EUA. 
 
Carvalheiras, que começou sua própria carreira de vendas diretas quando passou por 
uma dura situação econômica, voltou-se intencionalmente para comunidades carentes. 
Com um alto-falante instalado no Fiat de seu marido, ela recrutou mulheres nas 
favelas que cercam Osasco, prometendo somente "dinheiro extra". Funcionou. 
Carvalheiras registrou centenas de mulheres em poucas semanas. 
 
Alguns críticos dizem que as empresas de venda porta-a-porta estão tirando vantagem 
do alto desemprego atraindo batalhões de vendedores de tempo parcial para suas 
empresas sem ter de oferecer benefícios. "As empresas conseguem alta produtividade 
virtualmente sem gastos", diz Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, um especialista em 
relações trabalhistas da Universidade de Campinas. 
 
Carvalheiras não precisa anunciar muito para atrair vendedoras. Do lado de fora de 
seu principal escritório no coração de Osasco, duas jovens vestindo aventais com o 
nome "O Rei dos Catálogos" — que Carvalheiras deu a sua empresa — distribuem 
folhetos aos que passam. As recrutadoras também visitam feiras ao ar livre e esperam 
do lado de fora de escolas. Elas ficam do lado de fora de reuniões da Avon para atrair 
representantes da Avon para trabalhar para ela, vendendo todas as marcas que sua 
empresa representa. A Avon tolera a investida: as vendas de Carvalheiras de produtos 
Avon cresceram 75% ano passado, para cerca de US$ 50.000. (A Avon é uma das 
marcas mais vendidas dela.) 
 
As vendedoras de Carvalheiras, muitas das quais não se qualificariam como 
representantes oficiais da Avon e outras marcas, são na verdade suas clientes. Ela 
compra diretamente da empresa com base em pedidos que elas fazem. Aí as 
vendedoras compram os produtos dela e os revendem. No caso da Avon, Carvalheiras 
dá dois terços da comissão à vendedora e mantém um terço para si. 
 
Carvalheiras ofereceu a suas vendedoras benefícios pouco comuns na economia 
informal. Ela persuadiu um hospital particular da área a oferecer seguro -saúde em 
grupo para cerca de 300 mulheres e suas famílias a uma fração do preço normal, após 
descobrir que muitas queriam uma alternativa ao precário serviço e longas filas dos 
hospitais públicos. Para as mulheres mais pobres, ela convenceu um banco a dispensar 
a exigência de depósito mínimo para poderem abrir contas. 
 
Medida que seu império se expandiu, Carvalheiras acumulou patrimônio. Ela 
recentemente comprou um apartamento de três quartos em Osasco que pretende 
alugar e está construindo uma casa de quatro quartos. Ela também investiu em si 
mesma: silicone nos seios, uma cirurgia no nariz e um transplante de cabelo. 
 



Graças a suas altas vendas (ela é a terceira maior vendedora Avon no país), a 
empresa a encheu de prêmios, inclusive carros, eletrodomésticos e troféus. (Uma 
outra empresa deu a ela uma viagem à Disney World.) Vários executivos da Avon 
visitaram O Rei dos Catálogos para ver sua empresa de perto e irão em breve treinar 
vendedoras na nova sede dela. 
 
Em outubro, Carvalheiras abriu sua primeira franquia em outra cidade e planeja a 
segunda para este ano. Carvalheiras irá em breve lançar sua própria linha de produtos 
para pele. "Eu entrei nisso graças a uma crise", diz. "E pretendo crescer muito mais”. 
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