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Em 2005, receita do setor cresceu cerca de 20% e registrou um total de R$ 12,4 bilhões. "Se 
cruzarmos o número total de itens comercializados pelo modelo de vendas diretas com os 51,7 
milhões de domicílios do Brasil, segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, 
divulgada pelo IBGE), é como se cada domicílio tivesse adquirido 21,2 itens em 2005." A 
comparação, feita por Rodolfo Gutilla, presidente da Associação Brasileira de Venda Direta 
(ABVD), evidencia o avanço do setor em 2005: foram 1,1 bilhão de produtos comercializados, 
com um volume de negócios de R$ 12,4 bilhões, cerca de 20% acima do ano anterior:  
 
"A penetração dos produtos nos lares brasileiros cresceu 11,6%", diz Gutilla. "As vendas diretas 
estão na cesta básica do brasileiro." De fato, o País já ocupa o quarto lugar no ranking mundial, 
atrás apenas de Estados Unidos, Japão e Coréia. Já são 1,5 milhão de pessoas trabalhando como 
revendedores.  
 
Perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal representam cerca de 90% das vendas 
diretas no País. "Mas já temos empresas que vendem utensílios para o lar, por exemplo. 
Proporcionalmente, o segmento que mais cresceu no último ano foi de suplementos nutricionais, 
com incremento em torno de 30%."  
 
Gutilla lembra que, nos últimos sete anos, as vendas diretas têm crescido dois dígitos ao ano, 
independentemente do cenário econômico ou político. "Nos dois últimos anos, ficou acima ou em 
torno de 20%, por isso o desempenho de 2005 não é uma surpresa. O crescimento real no ano 
(descontada a inflação) foi de 14%", afirma.  
 
Para o executivo, a explicação está principalmente na questão cultural. "O Brasil é um país 
culturalmente relacional, por isso o sucesso desse modelo de venda, que adiciona um valor ao ato 
da compra que o varejo tradicional ou a franquia não oferecem: a consultoria de beleza", 
considera. "A revendedora acaba conhecendo os melhores produtos de acordo com texturas da 
pele e adstringência do cabelo, por exemplo."  
 
Ele destaca que venda direta não é venda por catálogo. "Os catálogos são um instrumento e não o 
canal da venda, que é a relação entre as pessoas. Serve para mostrar o produto caso não o tenha 
em mãos."  
 
As regiões compradoras acompanham o tradicional mercado de bens de consumo não duráveis. 
"O interior de São Paulo é um grande comprador. Mas no Nordeste vende-se muito itens de 
perfumaria." Acompanhando a dinâmica social, cresceu mundo o espaço de venda no mundo 
corporativo.  
 
Empresas  
 
Nas vendas diretas da Avon, o Brasil já é a segunda subsidiária em receita, depois dos EUA. Em 
2004, o faturamento bruto da empresa no País foi de R$ 3,5 bilhões, 20,6% mais que no ano 
anterior. A empresa ainda não fechou os dados consolidados do Brasil em 2005. O faturamento 
mundial líquido da empresa no ano passado (excluindo Brasil) foi de US$ 8,1 bilhões - são mais 
de 100 mercados e 5 milhões de revendedoras.  
 
São 2,5 mil produtos comercializados no Brasil, que atingem cerca de 20 milhões de 
consumidores a cada 19 dias. São cerca de 20 milhões de consumidores brasileiros a cada 19 dias 
(prazo das campanhas).  
 
Na carioca Hermes, o crescimento em vendas diretas foi de 5% no último ano e o número de 
revendedoras subiu de 300 mil para 315 mil.  



"A empresa como um todo (considerando, por exemplo, as lojas) cresceu 24%, o que não é um 
aumento considerável. O principal problema é a pouca renda disponível da população, precisamos 
de uma massa maior de compradores", comenta Gustavo Bach, diretor de marketing da empresa.  
 
Em 2005, foram vendidos cerca de 90 milhões de itens e o tíquete médio ficou em torno de R$ 
120. Conforme Bach, as principais linhas comercializadas foram de utilidades para o lar e cutelaria 
- com destaque para panelas e faqueiros - e confecção (feminina, masculina e infantil).  
 
Como o público-alvo da Hermes são as classes C e D, Bach acredita que haverá um incremento 
nas vendas com o aumento do salário mínimo no final de abril. "Nossa estimativa é crescer 20% 
este ano, ajudados por ações como agressividade no preço e aumento na linha de produtos", 
antecipa.  
 
A Natura ainda não divulgou os números consolidados de 2005, mas no acumulado dos oito 
meses do ano já apresentava crescimento de 17% na receita líquida, em comparação ao mesmo 
período de 2004 - chegando a R$ 6,1 bilhões. A venda mais representativa na empresa é de 
cosméticos e fragrâncias. No período, já havia crescido 30,3% em relação ao ano anterior.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 fev. 2006, Administração. 


