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RESUMO

As empresas que comercializam seus produtos através do sistema de venda direta
vêm apresentando taxas de crescimento de dois dígitos nos últimos anos,
revelando-se uma excelente oportunidade, tanto para as pessoas que almejam uma
renda extra ou uma carreira diferente da proposta pelo mercado de trabalho
tradicional, como para os empresários do ramo de cosméticos e perfumaria, principal
segmento abrangido pela modalidade. Pensando nisso é que este estudo foi
desenvolvido. Partiu-se de uma pesquisa para a coleta de informações sobre o dia-
a-dia destes revendedores, onde a empresa Natura foi selecionada por representar
de forma positiva o atual cenário do mercado. A idéia principal foi identificar as
motivações e interesses desse numeroso grupo de consultoras e o que as fazem
trabalhar nesse sistema de trabalho mesmo sem o vínculo empregatício do mercado
formal.

Palavras-chave: Marketing, Marketing Promocional, Vendas Pessoais, Venda

Direta.



ABSTRACT

Companies that market their products through the direct sales system come with
growth double-digit growth in recent years, revealing is an excellent opportunity for
both people crave an extra income or a different career proposed by the traditional
job market, how to entrepreneurs in the field of cosmetics and perfumery, principal
segment covered by the mode. lhinking about it is that this study was
developed. We started from a research to collect information about the day-to-day
these retailers where the company was selected by Natura positively represent the
current market scenario. lhe main idea was to identify the motivations and interests
of this large group of consultants and what make them work for that companies
without the employment relationship and the usual benefits in the formal market.

Keywords: Marketing, Promotional Marketing, Sales Personal, Selling Direct.
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-1. INTRODUÇAO

Em meio a tantos setores da economia mundial projetando crescimentos

estáveis e modestos, existe ao menos um que não pode se queixar, como é o caso

das empresas que adotam o sistema de venda direta como estratégia de marketing

para seus negócios. De acordo com dados da Associação Brasileira das Empresas

de Venda Direta (ABEVD, 2010) as empresas do setor tiveram alta de 19% e

somaram 18,56 bilhões de janeiro a setembro deste ano.

Espera-se um faturamento superior à casa dos 20 bilhões ao término deste

ano e os números são favoráveis para que isso aconteça de fato. Em números de

revendedores ativos o crescimento foi de 12,5%, chegando a um total de 2,7 milhões

de pessoas no terceiro trimestre do ano (Jornal do Brasil, 2010). Toda essa

expansão no setor é explicada principalmente pela ascensão das classes C e D ao

consumo de diversos itens antes não acessíveis, herança das ações do atual

governo federal, que promoveu a mobilidade de milhões de brasileiros a classes

mais elevadas nos últimos anos (Jornal Estado de São Paulo, 2010).

o presente trabalho pretende analisar o caso específico da distribuição de

perfumes e cosméticos da empresa Natura na cidade de Volta Redonda-RJ, por

meio do sistema de venda direta. Este estudo foi elaborado com a intenção de

analisar este mercado, mais especificamente tentando explicar quem é na verdade a

revendedora que trabalha e permanece motivada nas fileiras desse numeroso grupo

de consultoras, como elas mesmas gostam de serem chamadas. A motivação para a

construção desse estudo tem um fundo pessoal, já que o pesquisador é do ramo de



venda direta de perfumes e cosméticos há quase cinco anos e atualmente coordena

uma equipe de aproximadamente oitenta revendedores na mesma cidade.

Visando o melhor entendimento das informações aqui analisadas o estudo

realizou uma revisão na literatura que versa sobre marketing, composto de

marketing, vendas pessoais e venda direta. Em seguida são apresentadas uma

análise e conclusão a partir dos resultados obtidos através da pesquisa de campo

realizada com os revendedores, em sua maioria mulheres, de diversas faixas etárias

e níveis de renda.

,
1.1 PROBLEMATICA DE PESQUISA

Torna-se necessário identificar o porquê da dedicação destas pessoas. O que

explica a dedicação profissional e consistente daqueles revendedores que obtém

bons resultados com as vendas de cosméticos e perfumes? O que os faz

permanecer por tanto tempo trabalhando neste sistema de trabalho?

Verifica-se necessário, também, complementar o estudo traçando um perfil

mais detalhado desse público e identificar o nível sócio-econômico, escolaridade e

faixa etária predominante dentro desse universo de pessoas. Para tanto, este estudo

será baseado em 3 hipóteses principais e 2 secundárias. Tais hipóteses foram

elaboradas a partir da observação do comportamento e da própria vivência do

pesquisador em meio à rotina de trabalho nas vendas de cosméticos e perfumes.

Desta forma, as hipóteses desta pesquisa acadêmica são:

1- A renda obtida com o trabalho de vendas de cosméticos contribui de forma

essencial no orçamento doméstico do revendedor. Sem essa renda extra, as

finanças em sua casa enfrentariam um desequilíbrio, daí a necessidade de manter-

se constantemente ativo.

1.1- A maioria dos revendedores não percebe e não tem a atividade de venda

de cosméticos como a principal, fazem-no para obter uma renda extra.
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2- Uma vocação natural para realizar as vendas é o que mantém o seu

desempenho no trabalho. É-lhes prazeroso estar em contato com outras pessoas

enquanto usa esta habilidade pessoal para obter renda.

3- A motivação de manter uma consistência nas vendas é resultado do

empenho da empresa-mãe, fruto das campanhas baseadas em promoções e

oferecimento de brindes aos revendedores.

3.1- Os treinamentos oferecidos pela empresa são essenciais para a

permanência e a consistência das vendas do revendedor.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivos Gerais

Este estudo acadêmico tem por objetivo principal analisar o mercado de

venda direta, mais especificamente o perfil e as motivações dos milhares de

revendedores que compõem a força de vendas da Natura. O estudo procurou ainda

traçar um perfil destes revendedores e, dessa forma, produzir um material relevante

para aqueles que pretendem se lançar no mercado de venda direta ou mesmo para

aqueles que simplesmente querem conhecer melhor este segmento.

1.2.2 Objetivos Específicos

• Traçar um perfil sócio-econômico dos revendedores da Natura: nível de

escolaridade, sexo e faixa etária;

• Identificar a relação entre a renda obtida com o trabalho de vendas com a

situação do orçamento doméstico do revendedor;

a é que ponto a vocação natural para as vendas influenciam nos

i os peos reve dedores;
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• Investigar se existe aderência entre a prática de distribuição de brindes e

promoções pela empresa com a permanência dos revendedores na

mesma;

• Relacionar o desempenho e a permanência dos revendedores com as

oportunidades de treinamento oferecidas pela empresa.



,
2. REFERENCIAL TEORICO

-2.1 DEFINIÇAO DE MARKETING

Dantas (2005, p.11) propõe sobre a atual percepção do que é marketing

afirmando que dentre as áreas de conhecimento humano "o marketing vem se

firmando como uma das que mais atrai o interesse de empresários e gerentes de

pequenas, médias e grandes empresas" e faz uma ressalva muito importante e

recorrente em seu livro, apontando que "todavia, por ser muito recente, o marketing

não é bem entendido pelos vários setores da sociedade, sendo constantemente,

confundido com simples venda ou propaganda".

Silk (2006, p.15) incrementa esse olhar sobre o papel do marketing nas

empresas de forma mais abrangente, como "o processo por meio do qual ela cria

valor para os clientes que escolheu. O valor é criado ao se atenderem as

necessidades dos clientes. Dessa forma, uma empresa não deve definir a si própria

pelo produto que vende, e sim pelo benefício que oferece aos seus clientes".

Mas é Kotler (2003, p.11) em seu livro "Marketing de A a Z" que traz uma

definição completa sobre o que de fato é marketing:

Marketing é a função empresarial que identifica necessidades e desejos insatisfeitos, define e
mede sua magnitude e seu potencial de rentabilidade, especifica que mercados-alvo serão
mais bem atendidos pela empresa, decide sobre produtos, serviços e programas adequados
para servir a esses mercados selecionados e convoca a todos na organização para pensar no
cliente.
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Cobra (2005, p.59) faz uma análise sobre o objetivo do marketing afirmando

que:

A essência do marketing é o processo de trocas, nas quais duas ou mais partes oferecem algo
de valor para o outro, com o objetivo de satisfazer necessidades e desejos. Em síntese, como
o objetivo do marketing é satisfazer necessidades não satisfeitas, tanto de pessoas físicas
quanto de pessoas jurídicas, ele deve procurar desenvolver produtos e serviços que atendam
às necessidades de cada público.

A figura abaixo relaciona os conceitos centrais relacionados à definição de

marketing:

N

TRANSAÇOES

\~
\\,
"

CONCEITOS

CENTRAIS

DE

NECESSIDADES

MERCADOS

./'
I

DESEJOS

IVIARKETING

/
/

PRODUTOSTROCA

Figura 1 - Conceitos centrais relacionados ao Marketing
Fonte: Portal do Marketing, 2006

2.1.1 Composto de Marketing

Diversas são as definições para composto de marketing (ou marketing mix) ,

todas elas, no entanto, levam à mesma conclusão como cita o artigo publicado em

2008 no portal Administradores que o define de forma objetiva como: "o conjunto de

elementos que compõe as atividades de Marketing". Barbosa (2006, p.13) detalha

essa definição sobre composto de marketing afirmando ser "a forma como os

ambientes interno e externo à empresa interagem". Essa forma de interação é

explicada pela abordagem mais usual no meio acadêmico, de autoria de E.J.
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McCarthy, na década de 60, através da representação dos 4 Ps, onde produto,

preço, promoção e praça figuram as partes do marketing mix, como se vê na Fig. 2:

Preço Promoção

Produto

Praça
(Ponto-de-Venda)

Figura 2 - Os 4 Ps do Composto de Marketing
Fonte: Portal do Marketing, 2006

o modelo acima expressa a seguinte lógica: Quando uma empresa produz

um produto, ele precisa ser direcionado para o seu mercado alvo, ou seja, para os

seus clientes potenciais, através de uma estratégia de promoção a fim de informar a

disponibilidade do mesmo em uma determinada praça (ou ponto de venda) por um

preço previamente estabelecido. Tendo em vista uma melhor compreensão do

assunto, faz-se necessário uma explanação mais detalhada de cada elemento que

compõem os 4 Ps:

a) Produto: Produto é "qualquer coisa que possa ser oferecida a um mercado

para aquisição, utilização ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou uma

necessidade". (Kotler & Armstrong, 2007 apud Barbosa, 2006, p.14) É importante,

porém, observar que um produto nem sempre é tangível ou físico, muitas vezes

compramos serviços (ex.: reparo mecânico, showou provedor de banda larga) que

são coisas intangíveis.

b) Preço: Tuleski (2010) define preço como "o volume de dinheiro cobrado

por um produto e/ou serviço, ou seja, a quantidade de dinheiro, bens ou serviços

que deve ser dada para se adquirir a propriedade ou uso de um produto". Em outras
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palavras é o que se paga pelo produto, o valor monetário ou de troca empenhado no

momento da compra do mesmo.

c) Praça: São os canais de distribuição, que representam as diferentes

maneiras pelas quais o produto é colocado à disposição do consumidor no ponto de

venda segundo Ariza (2006, p.18). Para Silk (2006, p.26) a praça é definida como "o

conjunto de mecanismos da rede através dos quais uma empresa vai ao mercado,

ou seja, está em contato com seu cliente para uma série de tarefas que vão da

geração de demanda à entrega física dos produtos".

d) Promoção: Lamb, Hair e McDaniel (2004, p.467), definem promoção como

"a comunicação de marketing que informa, persuade e lembra os compradores em

potencial de um produto, para influenciar suas opiniões ou induzir Utlla resposta".

Assim é que Nickels & Wood ampliam esse conceito propondo que essa

comunicação seja "mais ampla do que a comunicação tradicional de marketing [...]

envolvendo relacionamentos longos e duradouros não só com clientes, mas com os

parceiros do canal, empregados e outros grupos de interesse". (Nickels & Wood,

1999, p.464). Em outras palavras o que se pretende com a promoção é que o cliente

realmente concretize a compra, tenha sua necessidade satisfeita e aumente o lucro

da empresa ao término do ciclo.

2.1.2 O papel da promoção no composto de marketing

Kotler (2009, p.140) define promoção como "todas as ferramentas de

comunicação que veiculam determinada mensagem para o público-alvo. As

ferramentas recaem em cinco categorias amplas: publicidade, promoção de vendas,

relações públicas, força de vendas e marketing direto". A tabela 1 detalha as

categorias citadas e as respectivas ferramentas utilizadas na promoção com

exemplos específicos:
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Tabela 1 - Exemplos de ferramentas de promoção

Publicidade Promoção de Vendas Relações Públicas Força de Vendas Marketing Direto

Anúncio impresso e Torneios, jogos e
Kits de imprensa

Apresentações de
Catálogos

eletrônico corridas vendas

Embalagem Loterias Palestras Reuniões de vendas Listas de mala-direta
Encartes na

Prêmios e brindes Seminários
Programas de

Telemarketingembalagem incentivo
Filmes Amostras Relatórios anuais Amostras Venda pela internet

Folhetos e catálogos Feiras e congressos
Doações para obras

Feiras e congressos Venda pela TVassitenciais
Cartazes e lâminas Exposições Lobby FAX

Lista telefônica Demonstração
Identidade visual, E-mailuniformes

Cópias de anúncios Cupons Revista institucional Correio de voz
Placas Descontos Eventos
Letreiros Financiamentos
Display no ponto de Entretenimentovenda

Material audio-visual
Abatimentos em base de
troca

Símbolos e marcas Programas de fidelidade

Vídeo clipes Venda casada

Fonte: Marketing para o Século XXI, 2009

Para Lamb et aI. (2004, p.467) "Poucos produtos ou serviços, não importa

quão bem-desenvolvidos, quão bons sejam seu preço ou sua distribuição, podem

sobreviver no mercado sem promoção". Faz-se necessário então elaborar uma

estratégia promocional (ou composto promocional) alinhada aos objetivos globais da

empresa, em que o gerente de marketing determina um plano de utilização ótima

dessas ferramentas de promoção (publicidade, promoção de vendas, relações

públicas, força de vendas e marketing direto) para o composto de marketing -

produto, preço, praça e promoção. Partindo dos objetivos globais da empresa, os

profissionais de marketing combinam de forma apropriada as ferramentas da

estratégia promocional (o composto promocional) a fim de atingir o mercado-alvo.

A principal função da estratégia promocional de marketing então é convencer

os clientes-alvo de que os produtos e serviços oferecidos fornecem uma vantagem

diferencial sobre a concorrência. E é também sobre esse assunto que Lamb et aI.

(2004, p. 467) vão definir vantagem diferencial como "o conjunto de recursos

exclusivos de uma empresa e seus produtos que são percebidos pelo mercado-alvo

como significativos e superiores aos da concorrência". Neste caso, a diferenciação

pode ser entre outras coisas, uma qualidade acima da média, uma entrega mais

rápida, preços baixos ou qualquer outra característica não oferecida pela
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concorrência. Dantas (2005, p. 57) faz uma observação pertinente à questão da

vantagem diferencial quando afirma que "uma vez posicionado um produto ou

serviço, uma vantagem diferencial viável tem de ser identificada". Ainda de acordo

com ele ainda "qualquer característica de uma organização ou marca, notada pelos

consumidores como desejável e diferente daquelas da concorrência é uma

vantagem diferencial". Um bom exemplo de vantagem diferencial foi o slogan criado

por uma fabricante de geladeiras há um tempo atrás que, apoiada por uma

excelente campanha de comunicação, fez com que seus consumidores potenciais

vissem de forma bastante ética e bem humorada, que os produtos que não tinham a

sua marca não eram tão bons quanto os que ela produzia. Criou-se, portanto, um

diferencial competitivo "o produto da concorrência" ainda que não fosse utilizada a

expressão, "não era muito bom, mas quebrava o galho".

Retomando a questão da estratégia promocional, já se sabe que a mesma

utiliza-se de diversos ingredientes - que podem incluir publicidade, promoção de

vendas, relações públicas, marketing direto e vendas pessoais (ou força de vendas)

- para atingir o mercado-alvo e que essa combinação é chamada de composto

promocional. Segue-se então um aprofundamento mais detalhado na literatura sobre

cada ferramenta desta estratégia:

a) Publicidade: Santos (2005, p.63) define publicidade, como "toda

comunicação paga, não pessoal, veiculada em meios de comunicação em massa,

visando à divulgação de produtos (bens, serviços e idéias) em que o propósito

imediato não é concretizar transações (vendas, por exemplo), mas, sim, predispor as

pessoas a uma proposição de troca". Stein (2004, p.48) comenta que "a função da

publicidade é estimular os sentidos, a porta de entrada dos desejos na mente, para

que o consumidor tome a iniciativa". Ou seja, o papel da publicidade dentro do

composto de marketing é tornar um cliente potencial propenso à compra, desejoso

de obter o produto ou serviço oferecido pela organização.

b) Promoção de vendas: São geralmente ferramentas de curta duração

utilizadas para estimular aumentos imediatos na demanda, como descontos,

amostras grátis, concursos, prêmios, brindes e cupons como afirmam Lamb et aI.

(2004, p. 469). Pode ser voltada para os consumidores finais, cliente empresarial ou
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empregados de uma empresa e freqüentemente trabalham a fim de melhorar a

efetividade de outros ingredientes do composto promocional, complementando a

publicidade e as vendas pessoais.

c) Relações públicas: A definição mais objetiva encontrada e que melhor

relacionou relações públicas como parte do composto promocional foi "um conjunto

de esforços de comunicação usados para criar e manter relacionamentos favoráveis

entre uma organização e seus públicos". (Pride & Ferrei, 2000 apud Honorato, 2004,

p.290). As ações propostas para o desenvolvimento da ferramenta de relações

públicas dentro do composto promocional têm sido muitas vezes vista de forma

equivocada pois "um público pode facilitar ou impedir a capacidade de uma empresa

de atingir seus objetivos [...] relações públicas têm sido freqüentemente, tratadas em

marketing, como uma atividade, como uma importância secundária ao planejamento
,

mais sério de promoção, mas a empresa sensata toma medidas concretas para

administrar as relações de sucesso com seus públicos-chave". (Kotler, 2000 apud

Kunsch, 2007, p.107). Entre as várias atividades desenvolvidas pelo setor de

relações públicas, destacam-se: Relações com a imprensa, comunicação da

empresa, lobbying, e preservação da imagem da empresa.

d) Marketing direto: A definição oficial de marketing direto fornecida pela

Direct Marketing Association (apud Stone, 1992) é a de "um sistema interativo de

marketing que utiliza uma ou mais mídias de propaganda a fim de produzir resposta

e/ou transações mensuráveis, e em qualquer local". Kotler (2000) amplia essa

definição afirmando ser "o uso de canais diretos pra chegar ao consumidor e

oferecer produtos e serviços sem intermediários de marketing. Entre esses canais

incluem-se mala direta, catálogos, telemarketing, TV interativa, quiosques, websites,

telefones e outros dispositivos móveis". Os profissionais de marketing direto buscam

uma resposta mensurável, como já citado anteriormente, em geral um pedido do

cliente. Hoje em dia tem sido bastante utilizado por muitas empresas a fim de

construir um relacionamento duradouro com o cliente a partir do envio de cartões de

aniversário, informações importantes e pequenos brindes para clientes

selecionados, por exemplo.
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e) Vendas pessoais (ou força de vendas): Honorato (2004, p. 308) define

vendas pessoais como "o conjunto das atividades realizadas pelo vendedor com o

propósito de informar, motivar e persuadir o cliente à compra de um produto ou

serviço". E acrescenta comentando que "comparada às demais ferramentas de

promoção é a de melhor precisão, por caracterizar-se como uma variável de

promoção direta permitindo ao profissional de marketing ajustar as mensagens às

necessidades de informação do consumidor". Kotler (2003, p.153) detalha a

importância das vendas pessoais dentro do composto promocional afirmando serem

"responsáveis por reforçarem o conhecimento dos clientes a respeito das vantagens

do produto e a convicção do cliente de que vale a pena".

2.2 O PAPEL DAS VENDAS PESSOAIS NO COMPOSTO PROMOCIONAL

Kotler (2000, p.618) introduz o papel central das vendas pessoais afirmando

que "a maioria das empresas do mercado organizacional baseia-se em uma força de

vendas profissional, que identifica clientes potenciais, transforma-os em clientes e

expande o negócio". As vendas pessoais têm, portanto, papel singular dentro do

composto promocional por se tratar segundo Dantas (2005, p. 175) de "uma

abordagem pessoal feita por vendedores adequadamente treinados para oferecer

produtos e serviços previamente selecionados ou não". Surge daí uma

caracterização em que as vendas pessoais são classificadas em três formas

distintas, a saber: vendas de campo, que são as visitas de vendas realizadas por um

vendedor de campo; vendas no varejo, realizadas com o auxílio dos balconistas;

vendas executivas, quando o presidente ou gestor de uma empresa convida o de

outra para um evento social qualquer (um almoço, jogo de futebol, peça de teatro,

etc) com o objetivo de fecharem um negócio ou acordo.

Lançando um olhar sobre o trabalho de um vendedor é comum relacionar a

essência das suas atividades em torno apenas da concretização da venda ou do

pedido. Mas não é só isso. Silk (2006, p. 34) expande a atuação dos vendedores

para além da função básica de apenas receber um pedido gerado por outros

elementos do mix de comunicações como, por exemplo, a tarefa fundamental de

geração de demanda, na medida em que o mesmo realiza prospecções de novos
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clientes e/ou realiza vendas consultivas, resolvendo problemas dos clientes.

Também para o mesmo autor é função do vendedor "cumprir um papel no pós-

vendas, oferecendo suporte técnico ou enviando dados dos clientes à empresa

como forma de pesquisa de mercado". Kotler (2000, p. 619) detalha explicando que

qualquer que seja o contexto de venda, os vendedores sempre terão de realizar uma

ou mais das seguintes tarefas específicas:

• Prospecção: Busca de clientes potenciais e indicações.

• Definição de alvo: Decisão de como alocar o tempo entre clientes potenciais

e atuais.

• Comunicação: Transmissão de informações sobre os produtos e serviço~ de

uma empresa.

• Venda: Aproximação do cliente, apresentação, resposta a objeções e

fechamento da venda.

• Atendimento: Oferta de vários serviços aos clientes - consultoria, assistência

técnica, intermediação em financiamentos e agilização de entregas.

• Coleta de informações: Condução de pesquisas de mercado e trabalho de

intel igência.

• Alocação: Decisões sobre quais clientes não poderão ficar sem os produtos

nos períodos de escassez.

Dentre as vantagens sobre as outras formas de promoção dentro do

composto promocional, as vendas pessoais apresentam diversas, de acordo com

Lamb et aI. (2004, p.485):
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• Oferecem uma explicação ou demonstração detalhada do produto. Essa

capacidade é especialmente necessária para produtos ou serviços novos ou

complexos.

• A mensagem de venda pode variar conforme as motivações e interesses de

cada cliente potencial. Além disso, quando um cliente potencial tem perguntas

ou levanta objeções, o vendedor está lá para oferecer explicações. Em

contraste, publicidade e promoções de vendas somente podem responder às

objeções que o redator pensa que são importantes para os clientes.

• As vendas pessoais podem ser direcionadas a potenciais clientes

qualificados. Outras formas de promoção incluem algum desperdício

inevitável porque muitas pessoas na audiência não são clientes potenciais.,

• Os custos das vendas pessoais podem ser controlados ajustando-se o

tamanho da equipe de vendas (e despesas resultantes) com o aumento de

uma pessoa por vez. Por outro lado, freqüentemente a publicidade e a

promoção de vendas devem ser adquiridas em volumes bastante grandes. A

vantagem mais importante talvez seja que a venda pessoal é

consideravelmente mais efetiva que outras formas de promoção na obtenção

de uma venda e na satisfação do cliente.

Até pouco tempo, atrás a teoria e a prática de marketing relacionada com

vendas pessoais focavam uma apresentação planejada com a única finalidade de

fazer uma venda. A preocupação central era efetuar uma venda única e então

passar para o cliente potencial seguinte, ou seja, os métodos tradicionais de venda

tentavam convencer o comprador a aceitar o produto ou serviço diante de um

verdadeiro arsenal de técnicas de venda e persuasão, produzindo um resultado ao

fim da negociação do tipo "vencedor-perdedor", às custas do cliente.

Apesar de ainda existir esse tipo de abordagem, ela têm sido cada vez menos

utilizada por vendedores profissionais e em contraste com esse perfil negativo,

conceitos mais recentes sobre o assunto da venda pessoal enfatizam segundo Lamb

et aI. (2004, p. 487) "o relacionamento que se desenvolve entre um vendedor e um
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comprador". É a chamada venda de relacionamento, ou venda consultiva, processo

esse que enfatiza a personalização e a empatia como ingredientes importantes na

identificação e manutenção de clientes potenciais satisfeitos no longo prazo. Em

outras palavras, o foco da venda de relacionamento é depositado na criação de

confiança mútua entre o comprador e o vendedor com a entrega de benefícios que

fazem deste um verdadeiro consultor, parceiro e solucionador de problemas para

seus clientes. Eles se esforçam para manterem relacionamentos de longo prazo,

desenvolvendo a confiança neles depositada e não almejam uma venda única, mas

uma permanência do cliente em sua carteira por longos períodos, enfatizando um

resultado de sucesso mútuo. Como resultado final a venda de relacionamentos

tende a gerar clientes fiéis que compram sempre da mesma empresa (e,

conseqüentemente, do mesmo consultor) em que os custos advindos da retenção de

clientes para empresa são quase sempre menores que a prospecção e venda
I

constante para novos clientes. Uma empresa de consultoria estima que "se uma

empresa pequena ou média conseguir aumentar sua taxa de retenção de clientes

em apenas 5%, seus lucros dobrariam em cerca de dez anos" (Lamb et aI., 2004, p.

488) e que empresas grandes com altos faturamentos poderiam "dobrar

instantaneamente o crescimento de suas receitas com os mesmos 5% de aumento

na taxa de retenção".

2.3 DEFINiÇÃO E BREVE HISTÓRICO SOBRE VENDA DIRETA

A melhor definição que explica o que é o sistema de venda direta vem da

própria ABEVD - Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta (2010) ao

caracterizar a venda direta como "uma atividade de marketing envolvendo contato

entre o consumidor e o vendedor num local que não seja um estabelecimento". Ou

seja, é uma negociação de compra e venda que acontece face-a-face entre o cliente

potencial e o vendedor, salvo os casos em que o mesmo acontece através de

catálogos, também enquadrado neste modelo. Peterson e Wotruba (apud Alturas,

2003) adotam a seguinte definição de venda direta: "um método de distribuição de

bens de consumo através de contatos pessoais (face-a-face) entre vendedor e

comprador, fora dos locais fixos de comércio".
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A venda direta tem sua provável origem nos vendedores ambulantes do

passado (Alturas, 2003), aqui no Brasil eram os chamados mascates, vendedores

independentes que viajavam sozinhos, de cidade em cidade, oferecendo produtos

diversos para os clientes que iam encontrando pelo caminho. Almeida (2007), em

seu livro "Pode entrar, a casa é sua!" sobre a história da venda direta no Brasil e no

mundo, afirma que o setor ganhou projeção com os vendedores da Enciclopédia

Britânica, no fim do século 18, que ofereciam suas coleções de porta em porta. A

história conta que, por causa da dificuldade de vender seus livros, David McConnell,

um desses vendedores em Nova York, aceitou a idéia de sua esposa e passou a

oferecer um perfume como brinde aos clientes que concretizassem a venda, o que

deu muito certo na ocasião. McConnel percebeu então que as pessoas, em geral

donas de casa, compravam a enciclopédia mais por causa do perfume em si, do que

pela oferta do livro e decidiu investir exclusivamente na venda cosméticos de porta

em porta. Em 1887 ele ampliou a idéia e formou uma equipe com 12 mulheres, as

quais vendiam os cosméticos por ele fornecidos diretamente aos consumidores -

consolidando a força feminina nesse segmento, tanto no consumo, como na venda.

A empresa, que se chamava Perfume Califórnia na ocasião, expandiu a oferta de

produtos, e mudou o nome para Avon, uma alusão a Stratford-upon-Avon, terra natal

de William Shakespeare por quem McConnel tinha profunda admiração. Em matéria

que retrata a história da venda direta no Brasil publicada pelo Jornal O Estado de

São Paulo de 2007, a venda direta no Brasil começa a engatinhar com a oferta dos

produtos da Hermes na década de 40. Mas, é com o crescimento da indústria de

bens de produção e consumo no governo JK, que a, então multinacional, Avon entra

no país em 1959, inaugurando sua primeira fábrica de batons em São Paulo. Nos

anos 60, o setor experimenta uma segunda onda de expansão com o surgimento da

Natura, outra grande referência do ramo, fundada em 1969, mas que só optou pelo

sistema de venda porta-a-porta cinco anos depois de sua inauguração. Em seguida

vieram várias empresas, seguindo o mesmo caminho, como, por exemplo, a

Tupperware, a Yakult, a Mary Kay, entre outras. O sistema e os modelos de negócio,

contudo, sofreram uma drástica evolução ao longo dos últimos 30 anos e o que se

vê hoje em números sobre o setor de venda direta no Brasil, segundo dados da

ABEVD (2010), é animador e deixa clara a força do setor:
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• 18,5 bilhões foi o valor arrecadado, somente no Brasil, entre janeiro e

setembro deste ano, pelo canal de vendas diretas. A quantia é 19% maior

que a registrada para o mesmo período em 2009.

• O número de revendedores no país cresceu 12,6% nos primeiros nove

meses deste ano, passando de 2,4 para 2,7 milhões de pessoas.

• 997 milhões de itens foram comercializados pelo sistema porta a porta no

país ao longo do mesmo período citado. O índice registrou elevação de

21,2% em relação ao ano de 2009, que vendeu 823 milhões de itens.

• O Brasil é o terceiro maior mercado mundial para as vendas diretas, atrás,

apenas, de Estados Unidos e Japão.

Em matéria publicada pelo Diário do Comércio em Julho de 2010 Paulo

Quaglia, presidente da ABEVD, afirma que "para os próximos anos, podemos

esperar um contínuo crescimento para o mercado de venda direta de cosméticos,

perfumaria e higiene pessoal". O gráfico 1 evidencia em números a evolução do

setor nos últimos anos de acordo com dados da ABEVD (2010):
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Gráfico 1 - Evolução do faturamento das vendas diretas
Fonte: Diário do Comércio, ABEVD



18

A tabela 2 (ABEVD, 2010) fornece um breve resumo cronológico do histórico

de inauguração das empresas de venda direta no Brasil:

Tabela 2 - Histórico das empresas de venda direta no Brasil

EMPRESA (S"

Seomento cresce 20~b ano an o·

1999 Nu Skin
2.000 Nastlé

Jafr·a., \ta kult Co·sme.tia:s,· Tia nshí

Fonte: ABEVD

2.4 A FORÇA DE VENDAS EM VENDA DIRETA

A estrutura do emprego vem sofrendo constantes modificações nos últimos

anos e a opção pelo trabalho com vendas diretas vem preencher uma das muitas

opções que se apresentam no atual cenário. Para Naisbitt (1984) "atualmente o

mundo do emprego é um mercado de múltiplas opções: Trabalho a meio expediente,

trabalho flexível, trabalho em casa ou trabalho metade em casa e metade no

escritório". Sendo assim, a intenção da maioria das pessoas que se envolve com

empresas de venda direta, em sua maioria mulheres, de acordo com dados da

ABEVD (2010), quase sempre é a complementação da renda com algum trabalho

que possam realizar sem o prejuízo de seus outros afazeres ou de suas atuais

ocupações, normalmente a casa e a família. Tentando elucidar um pouco mais este

fato descobre-se através de Castilho (2006) que não era assim nas décadas

anteriores à segunda guerra mundial, pois, "a família patriarcal caracterizada pela

autoridade imposta institucionalmente, do homem sobre a mulher e filhos constituía,

a expressão mais clara da dominação masculina em todas as esferas da sociedade,

mas, principalmente com relação à questão do trabalho". Ou seja, entendia-se que

era esse um papel exclusivo do homem dentro da família, a provisão do lar e o
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pagamento das despesas através de uma colocação no mercado de trabalho.

Ocorre que, com o advento da segunda guerra mundial fez-se necessário que os

homens compartilhassem da responsabilidade pelas despesas da casa com as

mulheres e um novo papel dentro da estrutura familiar é imposto a estas quase que

naturalmente. E foi assim, em meio a essa necessidade de renda e emprego que a

oferta de trabalho das empresas do setor de venda direta ganhou força no cenário

mundial, embalada por essa força de vendas constituída quase que totalmente pelo

público feminino da época. Dado interessante é que pela sensibilidade e empatia

que lhes são comuns, as mulheres até hoje conseguem êxito nos negócios de venda

direta e naturalmente expandem sua carteira de clientes com certa facilidade, talvez

porque valorizem mais os relacionamentos. Partindo disso é que Gordon (apud Silva

& Tobias, 2010) supervaloriza a importância dos relacionamentos nos negócios

quando afirma de forma inequívoca, que "os relacionamentos são os únicos bens

verdadeiros da empresa, visto que são eles que garantem à organização

rendimentos de longo prazo". Em entrevista ao Jornal da Cidade no ano de 2009 o

presidente da ABEVD Paulo Quaglia reforça a idéia anterior de que em venda direta

"relacionamento pessoal é a principal característica do setor [...] os ganhos estão

diretamente relacionados à dedicação de cada revendedor e ele deve aproveitar do

relacionamento que mantém com seus clientes e de conhecer suas necessidades,

podendo atendê-los· de forma eficiente, como uma verdadeira consultoria

personalizada" .

As vendas realizadas por essas mulheres que se dedicam à venda de

cosméticos e perfumaria são feitas qua~e sempre dentro de seus próprios círculos

sociais, ou seja, são parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho e todas as

pessoas que, de forma direta ou indireta, se relacionam com elas. Daí provém o

componente forte do relacionamento, o ingrediente que permite que as vendas,

nesses casos, tenham uma caracterização pessoal e de confiança por ambas as

partes, ou seja, que diferente de como já foi citado em tópico anterior, que essas

vendas sejam sempre negociações concretizadas de forma positiva, tanto para

quem vende o produto, como para quem compra.



3. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se por se apresentar como um estudo exploratório,

concentrado em analisar a força de vendas que trabalha a serviço das empresas de

venda direta, mais especificamente, em explicar quem é o revendedor (a) e o que

explica a dedicação e a permanência destes na Natura. O estudo desenvolveu-se a

partir de uma revisão da literatura que sustenta o trabalho de pesquisa sobre temas

como marketing, composto de marketing, composto promocional e vendas pessoais.

Considerou-se a opinião dos especialistas do ramo e partiu-se em busca de

esclarecimentos satisfatórios ao estudo, dando ênfase na objetividade e clareza das

informações.

- ,
3.1 ELABORAÇAO DO QUESTIONARIO DE PESQUISA

Objetivando a coleta de informações relevantes para o estudo, desenvolveu-

se um questionário com 20 (vinte) questões e um gabarito de respostas. Um grupo

de perguntas foi utilizado apenas para a construção do perfil dos respondentes,

como idade, sexo, nível de escolaridade, tempo de dedicação diária ao trabalho de

vendas, empresas que representa, tempo em que atuam no mercado e renda obtida

com a venda dos produtos. A parte seguinte do questionário foi elaborada com o

objetivo de investigar a aderência das hipóteses sugeridas no início deste estudo.

Com um modelo do questionário em mãos, realizou-se um pré-teste com 3(três)

respondentes, a fim de medir o grau de entendimento proporcionado pelo

questionário e o nível de qualidade das questões ali solicitadas. A realização deste

pré-teste proporcionou um pequeno ajuste na construção das perguntas,

principalmente, no que diz respeito ao detalhamento da renda per-capita que foi
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substituída apenas pela pergunta sobre o nível de escolaridade, mais pertinente

para a dada situação. Feito isso, considerou-se o teste de validação do questionário

concluído com êxito, em que o mesmo encontrava-se pronto para ser submetido ao

público-alvo da pesquisa.

-3.2 DEFINIÇAO DA AMOSTRA

Em reportagem publicada pelo Jornal O Estado de São Paulo em julho de

2010, somente no Brasil, a Natura contava com uma equipe de 1,118 milhão de

consultoras ativas ao término do segundo trimestre do ano. Sendo assim, devido à
grandeza do universo desta pesquisa, a definição da amostra que sustenta a

construção deste estudo foi estabelecida por conveniência, ou seja, neste caso, a

amostra foi definida pela disponibilidade dos respondentes, tornando executável a

aplicação do instrumento de análise e a posterior análise dos mesmos. Foram

pesquisadas 160 pessoas e a opção pela amostra por conveniência justificou-se,

porém, apenas pela facilidade de aplicação dos questionários, visto que os mesmos

eram entregues pessoalmente aos respondentes.

3.3 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

Impresso em folha e reproduzidas as cópias em quantidades suficientes após

a validação do pré-teste, os questionários foram oferecidos em duas reuniões

consecutivas das equipes de venda da empresa Natura no segundo semestre do

ano de 2010, reuniões estas que agregam uma vez por mês e num único dia e

espaço, diversos revendedores da marca, facilitando assim a aplicação da

ferramenta de pesquisa. O espaço utilizado pela empresa para a realização do

encontro com as revendedoras foi a sede da ACIAP em Volta Redonda-RJ,

contribuindo ainda mais para que o trabalho de coleta de dados fosse à contento.
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4. ANALISE DOS DADOS COLET ADOS

Com a aplicação do questionário, obteve-se um total de 160 respondentes.

Fez-se necessária, então, uma análise detalhada dos dados para a construção de

um estudo de caráter investigativo como este se propõe. Partindo disso, foi possível

entender melhor as razões que exp.licamo universo destes revendedores e o porquê

das respostas. Esta primeira parte da investigação, entretanto, teve a intenção de

traçar um perfil para o público-alvo estudado partindo de perguntas objetivas e

pessoais sobre os mesmos.

Nas respostas da questão que tratava sobre o gênero dos mesmos, exibidas

no gráfico 2, a predominância das mulheres entre os revendedores não causou

nenhuma surpresa. Viu-se que 95% das pessoas que participaram da pesquisa

eram do sexo feminino, confirmando o que a literatura comentava a respeito da

"onipresença" das mulheres no setor de venda direta. Os outros 5%, em menor

número, eram homens e cabe aqui um dado importante identificado na pesquisa

sobre este universo de entrevistados. Destes, 83% 'trabalham com vendas há menos

de 6 meses, ou seja, novatos no ramo de vendas de cosméticos e perfumes, o que

permite inferir que os homens, aos poucos, possam estar se identificando com a

oportunidade de negócio oferecida pelas empresas do setor de venda direta.
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Feminino
95%

Masculino
5%

Gráfico 2 - Gênero dos revendedores
Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo
Elaborado por: Ednaldo Freitas
Data: 30/11/2010

Quanto à faixa etária verificou-se uma concentração maior entre o público que

vai da idade dos 31 aos 40 anos, com 290/0. Mas igualmente relevantes são os

resultados das faixas anteriores e posteriores a esta. O público com idade de 21 a

30 anos foi de 20% e o de 41 a 50 anos praticamente se iguala à faixa etária

predominante, com 28%. A tabela 3 mostra a distribuição completa dos resultados:

Tabela 3 - Idade dos respondentes

Faixa etária Frequência %

Menor de 21 anos 4 3%
De 21 a 30 anos 32 20%
De 31 a 40 anos 47 29%
De 41 a 50 anos 45 28%
De 51 a 60 anos 21 13%
60 anos ou mais 11 7%

Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo

Também com o objetivo de traçar um perfil desse público, perguntou-se o

grau de escolaridade alcançado por cada revendedor a fim de identificar nível de

informação dos mesmos. Como se vê na tabela 4 a maior incidência é a de pessoas

com o ensino médio completo, com 35% dos respondentes. Nota-se também uma

maior incidência de pessoas com escolaridade completa em relação aos



24

incompletos para cada nível proposto, seja ele o fundamental, o médio ou o superior,

o que evidencia, de certa forma, a boa escolaridade dos respondentes, apesar de as

empresas de venda direta em geral não exigirem tal assunto como pré-requisito.

Tabela 4 - Nível de escolaridade

Nível de Escolaridade Frequência %

Ensino fundamental incompleto 18 11%
Ensino fundamental completo 24 15%
Ensino médio incompleto 12 8%
Ensino médio completo 55 35%
Ensino superior incompleto 23 14%
Ensino superior completo 27 17%

Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo

Mesmo sabendo que se tratava de uma reunião oferecida exclusivamente às

consultoras da Natura, em uma pergunta oportuna solicitou-se aos respondentes a

seleção da principal empresa de venda direta que representavam. A pergunta foi

feita com base na premissa de que é comum as revendedoras representarem mais

de uma empresa de cosméticos (Avon, Jequiti, etc) e queria-se a confirmação de

que, se isso de fato acontecia, qual era a empresa que recebia maior dedicação da

parte deles. A Natura na plotagem das respostas recebeu 83% da preferência dos

mesmos, seguida pela Avon com 14%, Jequiti com 2% e Racco com 1%. A empresa

Fator 5 Perfumes não obteve nenhuma resposta válida porque, apesar de estar no

mercado de venda direta há 15 anos, no momento encontra-se desprovida de um

distribuidor ativo dentro da cidade de Volta Redonda, daí a explicação para ausência

de atividade entre os revendedores. O gráfico 3 detalha como ficou a distribuição da

preferência dos revendedores quando questionados em relação às empresas que

atuam:
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Qual é a principal empresa que
representa atualmente?

Natura
Avon

DJequiti
oRacco
• Fator 5

Gráfico 3 - Empresa principal na preferência dos revendedores
Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo
Elaborado por: Ednaldo Freitas
Data: 30/11/2010

Quando perguntados sobre quanto tempo trabalham com a revenda de

cosméticos e perfumes nas empresas, o percentual de pessoas que trabalham com

venda direta há mais de 2 anos é superior aos demais (61%), evidenciando um nível

de estabilidade muito grande dentro da equipe de vendas da Natura, pois, a taxa dos

que podem ser considerados iniciantes ou novatos no negócio (menos de 6 meses)

é a menor entre os respondentes, no caso 100/0. O Gráfico 4 detalha a distribuição

completa dessa análise:

Háquanto tempo você trabalha
revendendo estes produtos?

100/0

Menos de 6 meses
De 6 meses a 1 ano

O De 1 a 2 anos
O Mais de 2 anos

Gráfico 4 - Tempo de trabalho
Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo
Elaborado por: Ednaldo Freitas
Data: 30/11/2010
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Visando identificar, neste caso, o tempo de dedicação diária no trabalho de

vendas de cosméticos, verificou-se que a maioria dos respondentes (38,7%) dedica

mais de três horas por dia ao desenvolvimento dos seus trabalhos. Este resultado

deixa claro que há uma dedicação consistente por parte da maioria das

revendedoras.

Tabela 5 - Dedicação diária no trabalho de vendas

Dedicação diária Frequência %

Menos de 1 hora por dia 28 18,1%
De 1 a 2 horas por dia 35 22,6%
De 2 a 3 horas por dia 32 20,6%
Mais de 3 horas por dia 60 38,7%

Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo

Quanto à renda obtida com o desenvolvimento das vendas, verifica-se a

predominância de pessoas que ganham entre R$200 e R$500 por mês (34%), o que

nos faz achar que o dinheiro resultado desse lucro é realmente pequeno, mas não

se podem desprezar os resultados no entorno deste. Percebe-se, por exemplo, uma

concentração bem próxima da maior marca obtendo uma renda entre R$500 e

R$1.000 (30%), o que, na atual conjuntura econômica já se pode considerar uma

boa renda, bem acima dos atuais R$510,00 (Quinhentos e dez reais) que é o atual

salário mínimo estabelecido no país.

Outro dado bem interessante é o universo de pessoas que com esse negócio

obtém uma renda superior a R$1.000 (12%) que permite uma inferência sobre o

assunto supondo uma dedicação mais profissional e quem sabe até de tempo

integral da parte destes revendedores, já que, relacionando somente esse público

com o tempo de dedicação diária que empregam, 63% destes que afirmam

ganharem mais de mil reais mensais, trabalham também mais de 3 horas por dia.

O gráfico 5 demonstra como ficou a distribuição da renda obtida pelo lucro

desse universo de revendedores com o trabalho de vendas:
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Menos de R$ 200,00
De R$ 200 a R$ 500

ODe R$ 500 a R$1.000
DMais de R$ 1.000

35%

30%

250/0
20%

15%

100/0
5%
O%~~~~----~~--~~~~~--~

240/0

34%
300/0

%

Gráfico 5 - Renda mensal média obtida com o trabalho de vendas
Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo
Elaborado por: Ednaldo Freitas
Data: 30/11/2010

4.1 RESULTADOS

Nesta parte do estudo serão analisados o conjunto de resultados obtidos a

partir da pesquisa que pretendiam confirmar a aderência ou não das hipóteses

sugeridas no início do trabalho. Realizando uma discussão sobre cada ponto

estudado e confrontando as respostas, pretende-se validá-Ias ou não. No confronto

das respostas optou-se pelo cálculo da média de respostas válidas em relação ao

total de respondentes e onde era aplicável fez-se um cruzamento comparativo com

outras perguntas a fim de melhor compreender a questão analisada.

4.2 ANÁLISE DAS HIPÓTESES

Hipótese 1 - A renda obtida com o trabalho de vendas de cosméticos

contribui de forma essencial no orçamento doméstico do revendedor. Sem

essa renda extra as finanças em sua casa enfrentariam um desequilíbrio, daí a

necessidade de manter-se constantemente ativo.

A hipótese acima foi elaborada com o objetivo de confirmar a sugestão de

que, o que motiva o trabalho dedicado desse universo de revendedoras, é a

necessidade de obter renda para contribuir no orçamento doméstico. Em outras

palavras, a idéia central era descobrir se a revendedora que se lança neste trabalho
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o faz porque precisa do dinheiro para necessidades básicas e o consequente

equilíbrio nas finanças do seu lar. Sendo assim, foram selecionados dados

importantes para a análise a partir das questões propostas relacionadas a tal

hipótese.

Na pergunta sobre a opinião das revendedoras quanto à renda obtida com a

venda dos produtos, buscou-se identificar a influência desse lucro alcançado, na

visão própria delas. Esta análise parte da percepção pessoal de cada revendedora e

é de fundamental importância para a construção do entendimento sobre o dia-a-dia

dessas mulheres. Assim é, que somente 25% da amostra revelou o fato de que a

renda extra obtida não lhes faz falta no orçamento da casa. A resposta do público

restante, 750/0 do total da mesma amostra, deixa clara a existência do componente

necessidade da renda entre as revendedoras, pois, 12% afirmam sustentar a casa

com a mesma, 30% considera que não pode deixar de contar com ela e a maior

freqüência (33%
) conta com o dinheiro para itens necessários e supérfluos. O

gráfico 6 revela a distribuição dos resultados:

Sobre a renda que obtém com
as vendas, na sua opinião você
considera que ...

A) É uma renda extra, não faz
falta no orçamento da minha
casa
B) É uma renda extra que
divido entre o necessário e o
supérfluo

O C) É uma renda extra com a
qual não posso deixar de
contar todos os meses
O) Sustento minha casa com
essa renda

Assim, após essa análise inicial, fez-se necessário aprofundar a questão para

a pergunta seguinte que pretendia descobrir qual era o destino dado a essa renda

Gráfico 6 - Opinião sobre a renda obtida com as vendas
Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo
Elaborado por: Ednaldo Freitas
Data: 30/11/2010
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pela revendedora. Foram propostas quatro alternativas, dentre elas o gas o

aleatório, a poupança para uma eventual necessidade, a compra de itens de

primeira necessidade ou a renovação do estoque de mercadorias. Para esta questão

verificou-se que quase metade da amostra estudada (49°10) opta pelo uso do

dinheiro para a compra de itens de primeira necessidade e o pagamento de suas

contas. Outros 30°10 preferem o investimento na renovação do estoque, o que

permite inferir que se há a necessidade de renovação, há também a intenção da

revendedora de continuar trabalhando e obtendo renda, como se observa no gráfico

7:

Com o dinheiro que você ganha
após o lucro sobre as vendas,
que alternativa exprime sua
melhor forma de gastá-lo ...

A) Gasto com o que me der
na cabeça

B) Guardo o dinheiro para
quando surgir uma
necessidade

oC) Uso o dinheiro para
comprar itens de primeira
necessidade e pagar
minhas contas

O D) Invisto o dinheiro
renovando meu estoque de
produtos

Gráfico 7 - Melhor forma de gastar a renda obtida
Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo
Elaborado por: Ednaldo Freitas
Data: 30/11/2010

A análise é expandida a fim de analisar que conseqüências, na opinião do

respondente, viriam para sua vida pessoal sem a obtenção da renda extra. Para

isso, formulou-se a seguinte pergunta: "Se você deixasse de revender estes

produtos, como ficaria seu orçamento doméstico e seu estilo de vida?" Apesar de

47°10 das respostas que se seguiram afirmarem haver pouca alteração em seus

estilos de vida, para o conjunto restante é taxativa a necessidade deste trabalho, já

que 530/0 da amostra deixa clara que a renda é essencial e faz falta ao orçamen o

doméstico onde: 3°10 acreditam que ficariam muito endividados, outros 12°/0 que se

endividariam, mas, que possivelmente superariam a falta da renda e finalmente 3 Y<
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confessam simplesmente não poderem parar de revender tais produtos. Aqui' fica

evidente a aderência da hipótese 1 que sugeria a contribuição essencial desta renda

no orçamento da casa, daí a motivação de se manterem ativos na empresa,

conforme gráfico 8:

Se você deixasse de revender
estes produtos, como ficaria
seu orçamento doméstico e seu
estilo de vida?

A) Haveria pouca alteração
ou perderia algum conforto,
mas nada que afetasse
demais
B) Eu ficaria endividado por
uns tempos, mas depois.superaria

oC) Eu ficaria muito
endividado

D) Eu simplesmente não
posso parar de revender
estes produtos

Gráfico 8 - Situação do revendedor sem a renda
Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo
Elaborado por: Ednaldo Freitas
Data: 30/11/2010

Assim, conclui-se que a hipótese traçada neste estudo é válida, uma vez que

diante das respostas anteriores fica claro o componente da necessidade da renda

por parte das revendedoras.

Hipótese 1.1 - A maioria dos revendedores não percebe e não tem a

atividade de venda de cosméticos como a principal, fazem-no para obter uma

renda extra.

o alvo principal dessa hipótese escapa da análise da simples necessidade da

renda por parte dos revendedores. Aqui a sugestão era descobrir apesar do

componente da necessidade da renda, se a atividade principal, ou seja, a ocupaçã

primordial do dia produtivo desse revendedor era, também, a venda decos é

Procurava-se saber se aquilo era para ele um "bico" como se diz no jargão

•



ou uma atividade que o mesmo desempenhava de forma profissional e discipli '8

Para isso formulou-se uma questão, onde o gráfico 9 exibe a distribuição da

respostas encontradas:

o que você considera como
sua atividade principal durante
o dia, além das vendas:

A) Tenho um emprego
formal e me dedico a ele a
maior parte do tempo

Partindo dos resultados mencionados acima, é visível a posição das vendas

diretas na vida destes revendedores. Das respostas obtidas, 21% da amostra

declara ter um emprego formal que lhe ocupa a maior parte do tempo, ou seja, é

uma pessoa que está formalmente inserida no mercado de trabalho, sendo essa sua

atividade principal. Um grupo semelhante, a não ser pelo fato de não estarem

empregados numa empresa, mas que tem uma ocupação profissional, é a dos

autônomos ou que possuem negócio próprio. Abrange 24% da amostra e também

descartam as vendas diretas como a principal atividade de suas rotinas diárias.

Existe ainda o público que declara como atividade principal os afazeres da casa e os

filhos, já se sabe, majoritariamente constituído por mulheres. Este último grupo,

inclusive, o de maior frequência na amostragem (39%) também não consideram as

vendas como sua principal atividade principal. Sim, porque, apesar de não terem m

emprego formal ou trabalharem por conta própria, a rotina da casa e dos filhos, po

dedução, não lhes daria a chance de investir o melhor do seu tempo exclusiva e e

com as vendas. O resultado dessa amostra também permite inferir um s

B) Minha principal atividade
além das vendas é cuidar
dos afazeres da casa e dos
filhos

O C) Tenho um negócio
próprio ou trabalho como
autônomo

D) Minha atividade principal
são as vendas, já que estou
sem emprego no momento

Gráfico 9 - Atividade principal além das vendas
Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo
Elaborado por: Ednaldo Freitas
Data: 30/11/2010



desejo destas mulheres de um posicionamento profissional, ou seja, de um lugar

onde possam construir uma carreira e uma vida própria, ao invés de exclusivamente

cuidarem da família e contribuir no orçamento familiar.

E finalmente, apenas 160/0 do público afirmam ter a venda de cosméticos

como sua atividade principal, ou seja, assumem as vendas diretas como o trabalho

ao qual se dedicam de forma profissional. Um dado importante que reforça o

observado é que destes, 60% dedicam-se ao negócio há mais de um ano, ou seja,

apesar de não estarem empregados ou terem um negócio próprio, o trabalho com as

vendas lhes permite uma certa estabilidade.

Sendo assim, fica provada a hipótese 1.1 de que para a grande maioria a

venda direta não é percebida ou não é, de fato, a principal atividade da amostragem
I

estudada, apesar de as vendas proporcionarem estabilidade para um pequeno

grupo de revendedores que tratam a atividade de forma profissional.

Hipótese 2 - Uma vocação natural para realizar as vendas é o que

mantém o seu desempenho no trabalho. É-lhe prazeroso estar em contato com

outras pessoas enquanto usa esta habilidade pessoal para obter renda.

Com esta hipótese pretende-se provar que o que justifica o empenho das

revendedoras seria uma habilidade nata para o desempenho da função de

vendedora, ou seja, que elas sabem vender e o fazem muito bem. Em outras

palavras, seria o mesmo que dizer que o combustível da motivação destas mulheres

que trabalham na Natura está no prazer de fazer o que elas gostam tendo o domínio

da habilidade de realizar as vendas pessoais.

A fim de comprovar ou não dada hipótese, propôs-se um conjunto de

perguntas que apontam para uma análise da mesma. Assim, a primeira pergunta

nessa direção questiona a aptidão do respondente quanto à sua habilidade como

vendedor, ou seja, se ele próprio considerava-se um bom profissional de vendas.

respostas obtidas a partir daí foram distribuídas da seguinte forma, como se ê
gráfico 10:
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Você se considera um bom
vendedor? Assinale a melhor
alternativa: A) Sim, mas preciso

melhorar
B) Sim, sou um bom
vendedor

O C) Não, mas mesmo assim
consigo fazer boas vendas
D) Não sou um bom
vendedor

Gráfico 10 - Aptidão para as vendas
Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo
Elaborado por: Ednaldo Freitas
Data: 30/11/2010

Vê-se, portanto, a predominância de um público de 58% da amostragem que

sim, consideram-se bons vendedores, apesar da ressalva de que precisam melhorar

sua performance. Somando-se o resultado anterior aos que afirmam seguramente

serem bons vendedores (30%), têm-se 88% da amostra total, o que caracteriza a

predominância de um grupo de pessoas que já tem a habilidade de vendas

dominada em seu currículo. A questão foi ampliada para uma segunda pergunta que

buscava saber do revendedor a existência ou não de uma experiência anterior à

venda de cosméticos no ramo de vendas, ou seja, se ele já tinha trabalhado com

vendas antes de começar a atividade na Natura. Assim é que se propôs uma

segunda questão pontuando exatamente sobre isso. A pergunta era "Já trabalhou

com vendas alguma vez antes de começar a revender estes produtos?" O gráfico 11

detalha os resultados dessa questão, onde 760/0 da amostra deste estudo revela

uma experiência anterior ao trabalho com cosméticos da Natura, como se vê a
.seguir:



Já trabalhou com vendas
alguma vez antes de começar a

revender estes produtos?

Sim

Gráfico 11 - Experiência anterior em vendas
Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo
Elaborado por: Ednaldo Freitas
Data: 30/11/2010

A hipótese 2 neste caso é evidentemente confirmada, pois um conjunto de

88% da amostragem declara abertamente a aptidão para as vendas e outros 76%

desse universo afirmam uma experiência anterior com o trabalho de vendedor.

Confirmando o que foi dito anteriormente, a vocação natural para realizar as vendas

é sim um dos ingredientes para a manutenção e a estabilidade do desempenho do

revendedor. Ela está baseada na segurança de efetuar uma venda apoiada em sua

habilidade pessoal e no acréscimo de poder estar em contato com outras pessoas,

enquanto incrementa sua renda.

Hipótese 3 - A motivação de manter uma consistência nas vendas é

resultado do empenho da empresa-mãe, fruto das campanhas baseadas em

promoções e oferecimento de brindes aos revendedores.

Esta é a hipótese que transfere do revendedor para a empresa Natura, a

responsabilidade de manter motivada a sua força de vendas. Sabe-se que é prática

comum das empresas de venda direta oferecerem brindes (tais como amos ras

grátis, bótons, agendas, canetas, etc) e promoções baseadas principalmente e .

descontos oferecidos sobre o preço de compra dos produtos aos revendedores ue

se mantém ativos e que atingem as metas de vendas pessoais estipuladas em cada
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ciclo proposto pela empresa. Sendo assim, a investigação deste estudo propôs aos

respondentes uma questão que relacionava a oferta de brindes e as promoções com

a motivação do revendedor para o desenvolvimento das vendas. O detalhamento

das respostas é visto no gráfico 12:

Os brindes e promoções que a
empresa oferece, em sua. .-oplnlao ...

A) Não representam nada,
não fazem diferença pra mim

B) Me motiVdm a trabalhar
sempre mais e melhor a
cada dia

O C) Me motiVdm a permanecer
na empresa, mas não por
causa dos incenti\Os

D) Meu ritmo de trabalho
140/0 seria o mesmo, ainda que

não existissem os incenti\Os

Gráfico 12 - Opinião sobre os brindes e promoções
Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo
Elaborado por: Ednaldo Freitas
Data: 30/11/2010

Assim, o universo de pessoas que creditam à oferta de brindes e promoções

como um dos ingredientes que mantém o ritmo de trabalho dos revendedores é

confirmado com 65% dos respondentes, os quais afirmam se manterem "motivados

a trabalhar sempre mais e melhor a cada dia" devido aos tais. Os conjuntos das

respostas que negavam a hipótese configuraram apenas 21% das respostas, onde

15 % dizem não alterarem seu ritmo de trabalho por causa dos incentivos e para

outros 6% não lhes fazem a menor diferença.

Partindo dessa constatação é possível confirmar a veracidade da hipótese 3,

em que a motivação de manter uma consistência nas vendas pode ser fomen ada

com o empenho da empresa-mãe no oferecimento de brindes e prom ç-e
atrelados à manutenção de um nível satisfatório de vendas po pa

revendedora.



Hipótese 3.1 - Os treinamentos oferecidos pela empresa são essenc·a"s

para a consistência das vendas do revendedor.

É fato que treinamento é um diferencial em qualquer negócio. Nas empresas

de venda direta, contudo, eles ganham uma dimensão singular quando se descobre

que é nestas reuniões de treinamento promovidas pela empresa que o revendedor

tem contato com o lançamento de novos produtos. É lá, também, que o revendedor

novato tem seu primeiro contato com a linha completa de produtos da empresa a fim

de familiarizá-lo com os itens e aprende a realizar as demonstrações de vendas.

Sabendo disso, propõe-se uma hipótese que relaciona o oferecimento destes

treinamentos à performance dos revendedores. Ou seja, procurou-se descobrir se

eles se mantêm motivados e consistentes em suas atividades devido ao

conhecimento adquirido nestas reuniões. Para isso foi formulada a questão que

visava identificar o nível de relação entre estes treinamentos e a atividade dos

revendedores.

Viu-se, então, a partir da coleta de dados referentes à dada questão que, de

fato, os treinamentos têm um componente motivador para a equipe de

revendedores. Quando perguntados sobre a opinião pessoal dos mesmos sobre os

treinamentos e do apoio recebidos da empresa, 65% mostraram-se satisfeitos em

relação ao que a Natura oferecia, atribuindo à estes o motivo do sucesso no

desempenho das vendas como se vê no gráfico 13:
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Sobre o apoio e os
treinamentos que você recebe
da empresa que representa,
assinale a melhor alternativa:

A) A empresa não oferece
nenhum tipo de treinamento
ou incentivo

B) A empresa oferece muito
pouco treinamento e isso
influencia em meus
resultados

De) A empresa oferece bons
treinamentos, mas julgo não
me ajudarem a vender mais

D) A empresa oferece bons
treinamentos e são
fundamentais para meu
bom desempenho10%

Gráfico 13 - Opinião sobre os treinamentos oferecidos
Fonte: Dados obtidos da pesquisa de campo
Elaborado por: Ednaldo Freitas
Data: 30/11/2010

Conclui-se, então, que a hipótese 3.1 tem aderência no que diz respeito à

influência dos treinamentos sobre a motivação do revendedor, os quais em muitas

ocasiões mostram-se essenciais para a obtenção de bons resultados da parte dos

revendedores.



-5. CONCLUSAO

Diante do exposto na discussão das hipóteses traçadas para este estudo,

descobre-se que a venda direta tem papel singular na vida dos milhões de

revendedoras, ou "consultoras" como elas mesmo gostam de serem chamadas.

Confirmou-se a predominância das mulheres trabalhando neste segmento, bem

como a dedicação acima de 3 (três) horas diárias pela maior parte da amostra. Entre

os entrevistados é constatado ainda que a maior freqüência de renda obtida está

entre os que ganham de R$200 a R$500 mensais, mas destacam-se de forma

significante o número dos que ganham valores iguais ou até mesmo superiores ao

valor do salário mínimo do país. Outro dado importante foi observado quanto ao

tempo de permanência dos mesmos no ramo de venda direta, onde prevaleceu a

faixa dos que trabalham com venda de cosméticos e perfumes há mais de 2 (dois)

anos. Fica claro, porém, que o estudo sobre o mercado de venda direta ainda

precisa avançar no meio acadêmico para outras questões ainda pouco analisadas.

Durante as análises foi possível confirmar o componente da necessidade de

renda presente como fator de motivação na participação das revendedoras e que,

dentre as mesmas, apenas uma pequena parte se dedica de forma integral ao

negócio, a maioria, contudo tem outras atividades principais.

Confirmou-se também a existência de uma vocação natural para a realização

das vendas, em que a maioria das que participaram da pesquisa como responden e

consideravam-se aptas para o desempenho das vendas. Também sobre o ques·

vocação, descobre-se, na maioria delas, uma experiência anterior ao trabalho c



cosméticos, ou seja, a habilidade de vendas já de longa data era testa a

possivelmente em outros produtos ou serviços.

A oferta de brindes e promoções coordenadas pela empresa-mãe, no caso a

Natura, revelou-se primordial para a manutenção de um clima produtivo entre as

revendedoras, em que as mesmas atribuem a eles um excelente incentivo para

continuar sempre vendendo mais e melhor. Aos treinamentos, igualmente, se

confirmou como uma excelente estratégia de formação, tanto dos revendedores

novatos, como daqueles que já atuam no mercado, que precisam estar a par do

lançamento de novos produtos.

Assim este estudo verificou diversos aspectos sobre o mercado de venda

direta e o entorno da relação da imensa e crescente força de vendas que se

apresenta hoje no país, o que os motivava a trabalhar e se manterem ativos por

tanto tempo em uma empresa que não lhes oferece nenhum benefício formal, tão

pouco um vínculo empregatício.

Finaliza-se afirmando que diante de todo o exposto, o mercado de venda

direta é, para as empresas operando no Brasil, uma excelente oportunidade de

negócio, não só pelo fato de existir uma demanda crescente de produtos e serviços

puxada pela mobilidade das classes C e D no atual cenário econômico, mas,

principalmente pela constante adesão de novos revendedores à força de vendas das

empresas. A possibilidade de que, hoje, estes mesmos revendedores saiam da

."marginalidade" de uma carreira profissional e tornem-se empresários legalizados

agora é possível através do programa do Governo Federal chamado MEl (Micro

Empreendedor Individual) o qual merece ser estudado como oferta de alternativa

para aqueles que almejam continuar trabalhando de forma profissional com a venda

direta. Espera-se, de acordo com Paulo Quaglia (ABEVD, 2010) para os próximos

10 anos, que o país alcance senão o posto de mercado líder, ao menos o posto de

segundo melhor mercado mundial para as vendas porta-a-porta, fato que é

perfeitamente executável dada a simpatia e o perfil empreendedor do po o

brasileiro.



-5.1 LIMITAÇOES

Apresentaram-se como limitações para a construção deste estudo a escolha

do universo de revendedoras apenas nas reuniões da Natura na cidade de Vo ta

Redonda-RJ. A coleta das informações também encontrou alguns pequenos

obstáculos por aqueles que se negaram a responder os questionários ou

simplesmente os entregavam em branco depois de dias corridos. O preenchimento
. ,

incorreto do gabarito de respostas também invalidou muita das pesquisas que

poderiam computar para o banco de dados construído para as análises. Tais fatores,

apesar de não comprometerem o resultado final do estudo, impediram uma maior

abrangência da pesquisa.

-5.2 PROPOSIÇOES PARA NOVOS ESTUDOS

Propõe-se a ampliação da amostragem para além da empresa Natura,

investigando com mais ênfase o universo de outras empresas de venda direta, como

por exemplo, a Avon e Jequiti. Também, sugere-se que a amostragem seja

estendida para além das fronteiras da cidade de Volta Redonda-RJ através de

recursos eletrônicos de pesquisa como o Google Does e o envio de e-mails. A

hipótese que confirma o componente da necessidade da renda merece ser

amplamente investigada, a fim de confirmar ou não a relação desta com a

precariedade da oferta de emprego formal, assim como as características gerais do

trabalho informal no Brasil. Outros aspectos motivacionais ·,envolvidos na relação

entre o revendedor e a empresa-mãe, além da oferta de brindes, promoções e

treinamentos, merecem igualmente serem perscrutados em estudos posteriores.
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7. APENDICE

7.1 QUESTIONÁRIO - PESQUISA DE OPINIÃO
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Questionário - Pesquisa de Opinião



PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE O MERCADO DE VENDA O

Pesquisa de opnião realizada com revendedores(as) e consultores(as) das pfj" c ·
empresas de venda direta operando no Brasil, como parte da construção
Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) a ser apresentado ao Departame o
de Administração da Escola de Ciências Sociais da UFF em Volta Redonda/RJ

1) Nome: _

2) Idade:

a) menor de 21 anos

b) de 21 a 30 anos

c) de 31 a 40 anos

d) de 41 a 50 anos

e) de 51 a 60 anos

f) 60 anos ou mais

3) Sexo:

a) Feminino

b) Masculino

4) Quanto ao seu grau de escolaridade, assinale a melhor alternativa:

o Ensino fundamental incompleto

o Ensino fundamental completo

o Ensino médio incompleto

o Ensino médio completo

o Ensino superior incompleto

o Ensino superior completo

5) Já trabalhou com vendas alguma vez antes de começar a revender estes produtos?

a) Sim

b)Não

6) O que você considera como sua atividade principal durante o dia, além das vendas:

a) Tenho um emprego formal e me dedico a ele a maior parte do tempo

b) Minha principal atividade além das vendas é cuidar dos afazeres da casa e dos filhos

c) Tenho um negócio próprio ou trabalho como autônomo

d) Minha atividade principal são as vendas, já que estou sem emprego no momento



7) Assinale com um "x" as empresas que representa atualmente:

o Natura

o Avon

o Jequiti

o Racco

o Fator 5

o Outras

8) Qual é a PRINCIPAL empresa que representa atualmente vendendo cosméticos:

a) Natura

b) Avon

c) Jequiti

d) Racco

e) Fator 5

f) Outras _

9) Há quanto tempo você trabalha revendendo estes produtos?

a) menos de 6 meses

b) de 6 meses a 1 ano

c) de 1 a 2 anos

d) mais de 2 anos

10) Aproximadamente quantas horas você dedica por dia neste trabalho?

a) menos de 1 hora por dia

b) de 1 a 2 horas por dia

c) de 2 a 3 horas por dia

d) mais de 3 horas por dia

11) Assinale a alternativa que melhor representa seus ganhos mensais com as vendas?

a) menos de R$ 200 por mês

b) de R$ 200 a R$ 500 por mês

c) de R$ 500 a R$ 1.000 por mês

d) mais de R$ 1.000 por mês



12) Sobre a renda que obtém com as vendas, na sua opinião você considera q

a) é uma renda extra, não faz falta no orçamento da minha casa

b) é uma renda extra que divido entre o l1ecessário e o supérfluo

c) é uma renda extra com a qual não posso deixar de contar todos os meses

d) sustento minha casa com essa renda

•••

13) Com o dinheiro que você ganha após o lucro sobre as vendas, que alternativa

exprime sua melhor forma de gastá-lo:

a) gasto com o que me der na cabeça

b) guardo o dinheiro para quando surgir uma necessidade

c) uso o dinheiro para comprar itens de primeira necessidade e pagar minhas contas

d) invisto o dinheiro renovando meu estoque de produtos

14) Se você deixasse de revender estes produtos, como ficaria seu orçamento doméstico e

seu estilo de vida?

a) haveria pouca alteração ou perderia algum conforto, mas nada que afetasse demais

b) eu ficaria endividado por uns tempos, mas depois superaria

c) eu ficaria muito endividado

d) eu simplesmente não posso parar de revender estes produtos

15) Você revende estes produtos por quê? Assinale a melhor alternativa:

a) porque gosto de trabalhar com vendas e conhecer novas pessoas

b) porque consigo conciliar essa atividade com meu trabalho

c) porque preciso pagar umas contas e meu salário não cobre todas as despesas

d) porque sustento minha casa com essa renda, já que não consigo um emprego formal

16) Em sua opinião qual a PRINCIPAL característica de um bom vendedor?

a) conhecer bem o produto que vende

b) gostar de vender e buscar o cumprimento das metas

c) manter uma boa relação com os clientes

d) manter os clientes atualizados sobre as novidades e promoções



17)Você se considera um bom vendedor? Assinale a melhor alternativa:

a) sim, mas preciso melhorar

b) sim, sou um bom vendedor

c) não, mas mesmo assim consigo fazer boas vendas

d) não sou um bom vendedor

18)O que mais lhe agrada enquanto realiza uma apresentação de vendas?

a) conhecer novas pessoas e a possibilidade de ganhar um dinheiro extra

b) saber que vou conseguir pagar minhas contas quando fechar uma venda

c) o prazer de fazer o que eu gosto: vender!

d) fazer parte de uma empresa que tem bons produtos e incentivos gratificantes

19) Sobre o apoio e os treinamentos que você recebe da empresa que representa, assinale

a melhor alternativa:

a) a empresa não oferece nenhum tipo de treinamento ou incentivo

b) a empresa oferece muito pouco treinamento e isso influencia em meus resultados

c) a empresa oferece bons treinamentos, mas julgo não me ajudarem a vender mais

d) a empresa oferece bons treinamentos e são fundamentais para meu bom desempenho

20) Os brindes e promoções que a empresa oferece, em sua opinião:

a) não representam nada, não fazem diferença pra mim

b) me motivam a trabalhar sempre mais e melhor a cada dia

c) me motivam a pennanecer na empresa, mas não por causa dos incentivos

d) meu ritmo de trabalho seria o mesmo, ainda que não existissem os incentivos

Obrigado pelas respostas !!!


