
A beleza e outros produtos que batem à nossa porta  
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Cerca de 1,2 milhão de brasileiras ganham a vida como vendedoras autônomas. 
 
Em sentido horário, Maria Aparecida, Eliana, Nice, Lucia e Carolina: vendedoras Avon que 
integram um grupo de 800 mil no País: quase quatro vezes o contingente do Exército  
 
Nice Paulo Buturi, de 69 anos, Eliana Sanchez Abib, de 51, Maria Aparecida Sanches Vaughan 
Stephens, de 45, Lucia Cristina Cafaro Pasqualini, de 38, e Carolina Mendes de Souza, de 18. 
Essas mulheres, de diferentes gerações, integram um contingente de 800 mil brasileiras, quase 
quatro vezes o do Exército brasileiro, que, todos os dias, gasta muita lábia e sola de sapato - mais 
a primeira do que a segunda - para vender produtos Avon. Para algumas, como Nice, essa é a 
fonte principal de renda. Para outras, como Eliana, Maria e Lucia, casadas e mães, o complemento 
da renda familiar. E para Carolina, a garantia de dinheiro para as baladas com colegas de 
faculdade.  
 
Se somadas às 210 mil da Natura, 100 mil da Tupperware que começam a ser treinadas para 
vender cosméticos, 10 mil da Mary Kay, 6 mil da Yakult Cosmetics e outro tanto da Sara Lee e da 
Jafra, são mais de 1,2 milhão de vendedoras responsáveis por saciar ou alimentar a vaidade de 
outras mulheres. Como um verdadeiro exército em fase de domínio de territórios, estão presentes 
em todas as cidades do País, numa capilaridade conquistada a barco, canoas, jardineiras, ônibus, 
caminhão, carroça e carro. Oferecem um ideal de beleza que só em material de higiene pessoal, 
cosméticos e perfumaria girou R$ 9,5 bilhões no País em 2002, segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). Desse total, quase 
40% é resultado de vendas diretas, do toque de campainhas ou reuniões com conhecidas e 
amigas em condomínios, escolas e clubes.  
 
Esse universo da beleza, revelam dados da Abihpec, envolvia 1,1 milhão de postos de trabalho em 
1994, que chegaram a 2,3 milhões em 2002, dos quais 1,2 milhão de pessoas ocupadas na venda 
direta, a maioria mulheres. Por ser uma atividade que não exige maior escolaridade, mas apenas 
o conhecimento dos produtos, essas vendedoras autorizadas acabam por repassar a um familiar 
ou amiga parte da comissão para que as ajudem a vender e espalhar catálogos.  
 
Só a Avon imprime 5 milhões a cada 19 dias. O que significa que o contingente de vendas pode 
ser bem maior e inclui homens, que as ajudam na venda não só de artigos de beleza, como de 
casa. A curva no número de vendedoras no País acompanha o ritmo do desemprego: quanto 
maior, mais alta.  
 
maior. As comissões e prêmios são os estímulos das empresas de venda direta para reter essa 
mão-de-obra.  
 
As vendas da extrovertida Nice contribuíram para o sucesso dessa indústria que cresce em média 
duas vezes o Produto Interno Bruto (PIB) e deram fôlego à Avon para encerrar o balanço de 2002 
com vendas brutas de R$ 2,6 bilhões, pagando 30% de comissão para suas vendedoras. Nice 
conta orgulhosa que tinha 28 anos quando tirou sua primeira carteira de autônoma para se tornar 
vendedora autorizada da Avon. Um documento que ela exibe como um retrato da sua trajetória 
de vida. De lá para cá, Nice criou três filhas, hoje tem 12 netos e uma bisneta. Só lamenta a 
ausência do marido, que morreu há 11 anos, e, portanto, não chegou a ver a bisneta que está 
com dois anos e é uma das estrelas das campanhas de produtos infantis da Avon.  
 
"A Avon faz parte da minha vida", diz Nice, que tem na estante da casa em que mora, em 
Conchal, no interior de São Paulo, uma coleção das bonecas de porcelana de Miss Albe, com as 
quais a Avon premia vendedoras líderes. São 18 mil estatuetas da primeira vendedora da Avon no 
século 19 por ano desde 1979, quando começaram a ser distribuídas no Brasil. "Tenho 22 delas e 



já estou me preparando para atingir 18 mil pontos (cada real faturado, descontada a comissão, 
equivale a 1 ponto) e ganhar a deste ano."  
 
Carro rosa - Se a boneca de porcelana é o orgulho de Nice, um carro Corsa sedã cor-de-rosa é a 
menina dos olhos de Leide Aparecida Souza Simas, de 37 anos, mãe de um garoto de 6 anos e 
viúva há oito meses. Vendedora da Mary Kay, ela conquistou o carro ao atingir metas de vendas e 
está feliz em ser diretora-sênior da empresa que chegou ao País em 1998 e da qual foi uma das 
primeiras vendedoras. "O interessante é que, além de uma comissão que pode chegar a 40%, a 
Mary Kay oferece chance de carreira." A própria criação da empresa foi decorrência do desejo da 
fundadora de crescer na Avon. "Hoje, a Mary Kay é a minha principal atividade", diz Leide que 
sonha ganhar um Vectra cor-de-rosa, um prêmio superior ao Corsa e, nessa escala, o Omega. Ela 
nem liga quando, nas ruas, muitos olham para seu carro que saiu da GM com essa cor. Nos 
Estados Unidos, as vendedoras top ganham um Cadillac cor-de-rosa.  
 
Segundo a gerente de Marketing da Mary Kay, Andrea Medeiros, a premiação é parte da política 
de retenção da empresa, assim como a possibilidade de carreira para vendedoras. "É o empenho 
delas que nos permitiu encerrar 2002 com faturamento de R$ 10,2 milhões e, agora, projetar 
crescimento de 10% este ano. O Brasil é um excelente país para a venda direta", diz Andrea.  
 
Um negócio que parece tão promissor que a tradicional empresa americana de plásticos 
Tupperware, que tem 100 mil vendedoras espalhadas pelo País e faturou R$ 130 milhões no ano 
passado, decidiu entrar no ramo de cosméticos.  
 
Para tal, a Tupperware, disse o seu diretor de Vendas, João Paulo Muniz, investiu na aquisição da 
BeautiControl, especializada em produtos de beleza, que começarão a ser vendidos no Brasil. O 
plano da empresa, criada em 1946 e há 27 anos no País, é duplicar o faturamento incluindo no 
catálogo dos recipientes de plásticos os cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal.  
 
O diretor de Vendas da Natura, Pedro Villares, diz que sem a força da venda direta não seria 
possível a empresa crescer nos últimos 33 anos. Cada consultora de beleza da Natura ganha R$ 
120 por pedido mínimo, e a rotatividade é de 35%. Villares garante , a Natura sempre irá contar 
com uma força de vendas de 200 mil vendedoras. Gente que sustentou um faturamento de R$ 1,6 
bilhão em 2001.  
 
Nice tem orgulho de ser uma estrela de diamante da Avon, Leide já ganhou um broche de ouro da 
Mary Kay. Elas, que vendem a vaidade, também são seduzidas pela vaidade e contribuem para 
que as vendas diretas no Brasil, incluindo outros produtos além de beleza, respondessem por um 
giro anual da ordem de R$ 6 bilhões, segundo a Associação Brasileira de Venda Direta (Abevd). 
Haja sola de sapato e lábia. E, claro, batom nos lábios.  
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