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No intuito de reter profissionais considerados estratégicos, que podem alcançar uma renda mensal 
superior a R$ 4 mil, grandes empresas de vendas diretas instaladas no Brasil, como Avon , 
Herbalife , Cacau Show , Fator 5 e Mary Kay ampliam este ano suas políticas motivacionais para 
às revendedoras. As novas práticas vão da ampliação dos treinamentos voltados ao corpo 
gerencial, que atua diretamente com os revendedores autônomos; a novas metas de vendas, que 
permitem a retirada de cinco carros em um mesmo ano por um único profissional de destaque. 
Como é o caso da Avon , empresa que conta hoje com uma equipe de 5 milhões de revendedores 
nos 100 países em que atua, sendo 1 milhão só de brasileiros.  
 
Segundo Luís Antônio Fernandes, diretor nacional de vendas para o Brasil da Avon, o grande 
desafio para o ano de 2006 será capacitar o seu corpo gerencial, composto por mais de 700 
funcionários que atuam diretamente com a equipe de revendedores. “Em 2005 intensificamos a 
capacitação de nossas revendedoras, quando disponibilizamos equipamentos para a melhor 
divulgação de produtos, como projetores, aparelhos de DVD e computadores. Neste ano será dada 
a ênfase ao contato direto mais intenso e ao desenvolvimento das habilidades do negócio”, 
afirma.  
 
Neste momento, a empresa passa por uma reestruturação de sua gestão de revenda. “A cada 
vinte dias as nossas gerentes coordenarão as chamadas reuniões de negócios com as 
revendedoras, que a partir deste ano terão atenção especial da empresa, para garantir a sua 
retenção”, diz.  
 
Fernandes afirma que mais de 30% dos revendedores brasileiros já estão com a sua carreira 
voltada exclusivamente a esta atividade. A meta da Avon é ampliar em aproximadamente 15% o 
número de profissionais que se encaixam no chamado perfil empreendedor. “Já tivemos 
profissionais que chegaram a ganhar, no final de ano, cinco carros de bonificação graças à 
superação de metas”, diz.  
 
O executivo explica que muitos profissionais acabam gerindo as suas próprias equipes de revenda, 
o que gera altos percentuais de superação de metas. “Valorizamos a forma inovadora que o 
profissional encontra em aumentar seu volume de vendas, esta é a nossa ferramenta de 
avaliação”, explica.  
 
Equipe-padrão 
 
Para Márcia Carvalho, sócia diretora da Fator 5 , o maior desafio do ano será triplicar o número de 
revendedores considerados estratégicos para a empresa, que hoje são cerca de 6 mil. A 
executiva, que começou a sua carreira como revendedora da Natura , fundou sua empresa em 
1995 e conta hoje com mais de 110 mil revendedores. “Estes profissionais chegam a ganhar até 
seis mil reais por mês; entretanto, não são todos que têm esta visão ampla de negócio”, diz.  
 
Para reter os bons profissionais, a Fator 5 vive um processo de conclusão de uma pesquisa que 
está sendo realizada com a sua equipe de revenda. “Temos interesse em efetivar os revendedores 
de destaque, que ficariam responsáveis por gerir e acompanhar de perto o trabalho dos nossos 
280 distribuidores, que são os grandes responsáveis pela gestão de todo o nosso grupo de 
revenda”, diz. Segundo Carvalho, ainda é maior o número de pessoas que lidam com as vendas 
diretas como uma atividade complementar. “Precisamos mostrar para estes profissionais suas 
possibilidades de crescimento real”, conclui.  
 
Outro executivo que vê a retenção da equipe de revenda como desafio prioritário é Stefenson 
Camargo Soalheiro, coordenador de supervisão de franquias da Cacau Show , empresa que conta 
hoje com cerca de 25 mil revendedores autônomos. “Como o nosso produto é o chocolate, 



enfrentamos o problema da sazonalidade, pois as nossas revendedoras só nos procuram na 
Páscoa”, afirma.  
 
Soalheiro conta que esta dificuldade gerou um novo direcionamento de negócio para a empresa. 
“Em 2005, passamos a priorizar a venda direta ao consumidor final através de nossos 
franqueados. Entretanto, no início deste ano vimos que precisamos incentivá-los a capacitarem e 
motivarem as suas próprias equipes de revenda”, afirma.  
 
A Cacau Show iniciará ainda neste semestre um ciclo de treinamentos voltado aos franqueados, 
com ênfase à motivação profissional.  
 
A executiva Rafaela de Almeida, coordenadora de comunicação da Mary Kay , empresa de vendas 
diretas de cosméticos que conta com mais de vinte mil revendedoras, faz questão de ressaltar que 
as práticas de incentivo e o plano de carreira são fatores de peso para a retenção da equipe de 
revenda. “Hoje temos 13 níveis de carreira que as nossas revendedoras autônomas podem 
alcançar. Se atingem os níveis máximos damos incentivos diferenciados, como um desconto que 
pode chegar a até 40% do preço do final do produto”, afirma a executiva ao explicar que, hoje, 
dez revendedoras que tiveram alto percentual de superação de metas têm direito ao uso de um 
automóvel Toyota Corolla cedido pela empresa.  

 
 
Leia Mais 
 
Valorização do líder 
 
A Herbalife fechou 2005 com mais de 130 mil distribuidores independentes, número que 
representa uma expansão superior a 30% em relação a 2004. “Iniciamos o ano de 2006 com as 
atenções voltadas ao reconhecimento de nossos profissionais, pois o volume de negócios da 
empresa cresceu 54% em 2005”, afirma Eneida Bini, diretora-geral da Herbalife.  
 
A executiva conta com grupos de distribuidores que atuam com um grande número de 
revendedores. “Os profissionais que fazem parte de nossa equipe de revenda são chamados de 
distribuidores, pois todos têm o objetivo de ampliar a carteira de clientes”, avalia.  
 
Para reter seus revendedores, a Herbalife aposta na política “multinível”, na qual cada distribuidor 
tem a oportunidade de construir sua organização de vendas, recrutando e cadastrando novos 
distribuidores. “Chegamos a oferecer lucro bruto de 25% a 50% na revenda de produtos”, 
ressalta.  
 
A retenção da equipe da empresa está diretamente relacionada ao volume de vendas realizado 
pelos revendedores, que, quando superado, é valorizado. O destaque na política de 
reconhecimento deste ano, segundo Bini, será o envio de uma equipe de revendedores que 
compõem o chamado Grupo de Presidentes a Nova York.  
“Como superamos a meta de crescimento em 2005, cerca de 41 brasileiros que lideram nossas 
maiores equipes de revenda receberão uma viagem de luxo”, comenta a executiva, ao destacar 
que estes mesmos revendedores também participarão de um encontro, em Miami, promovido pela 
empresa, logo após a viagem de reconhecimento. 
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