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A venda direta no Brasil foi determinada basicamente por três marcos, que coincidiram 

com o final de cada década: a chegada da Avon, em 1959, a fundação da Natura, em 

1969, e a primeira reunião para criação da Domus (hoje ABEVD), em 1979. Antes de 

tudo isso, entretanto, a brasileira Hermes já mantinha no país um bom serviço de 

vendas por reembolso postal, iniciado em 1942.

Os primórdios, 
    no Brasil
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O Brasil se 
moderniza, ganha 
mercado e novos 
consumidores

A riqueza nacional era proveniente da 
exploração de minério de ferro, do aparecimento 
das primeiras indústrias no Sudeste e de uma 
agricultura que, mesmo diante de tantas crises 
anteriores, ainda se mostrava forte.

Naquela época não havia por aqui oferta 
de produtos dentro do modelo de venda direta, 
conceito que começou a ser desenvolvido pela em-
presa brasileira Hermes, em 1942, quando ainda 
não existiam artigos de alta qualidade, embora os 
cidadãos urbanos, em geral, possuíssem um bom 
poder aquisitivo. 

Aproveitando esses dois fatores, a empresa 
começou suas vendas à distância, canal que era 
então denominado reembolso postal. Por meio de 
anúncios em jornais, a Hermes oferecia relógios 
importados da Suíça. Um começo bem caseiro, 
lembra Claudia Bach, atual presidente da empresa 
e neta do fundador:

“A maioria dos pedidos era por escrito. Meu pai 
e minha mãe preparavam aqueles pacotinhos 
com relógios, levavam à agência, os Correios des-
pachavam e a encomenda chegava direitinho ao 
destinatário.”

Catálogo da Hermes de 1972, primeira empresa a oferecer 
produtos pelo sistema de venda direta através do serviço 
de reembolso postal. Acervo Hermes.

A exemplo dos Estados Unidos, o Brasil abriu suas 
portas ao consumo de bens e serviços. Nos últi-
mos anos da década de 1930, impulsionado pelo 
Estado Novo de Getúlio Vargas, o país iniciava seu 
processo de industrialização. A produção nacional 
foi fortalecida pela construção de portos, ferrovias, 
rodovias e outras obras de infra-estrutura.

Claudia Bach, atual presidente 
da Hermes e neta do fundador.
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O sucesso de vendas motivou o aparecimen-
to do primeiro Catálogo Hermes, que contava tam-
bém com outros produtos, como jóias e utilidades 
domésticas. Logo, a Hermes se tornaria a maior e 
melhor empresa de catálogos de produtos do Bra-
sil. Eles chegavam aos domicílios via postal ou por 
intermédio de uma rede de distribuidores e fran-
queados formada por dezenas de revendedoras.

A base do negócio era a confiança, que foi 
quebrada bem mais tarde, às vésperas do Natal de 
1990, quando os Correios fizeram uma greve que 
atrapalhou o andamento das entregas. Foi então, 
diz Claudia Bach, que a Hermes procurou um canal 
alternativo, dando início à venda direta. 

Primeiro Catálogo da Hermes de 
1945. Acervo Hermes.

Os novos costumes da modernidade 
eram divulgados pelos meios 
de comunicação através de 
grandes ícones da música, como 
Emilinha Borba e Ângela Maria. 
Catálogos da Hermes de 1958 e 1957, 
respectivamente. Acervo Hermes.

Milagres na 
economia e na 
venda direta
Os brasileiros já haviam sido apresentados ao 
american way of life e os americanos passam a 
conhecer o samba e o carnaval. A cantora Carmen 
Miranda foi um grande ícone desse período e sím-
bolo das relações Brasil–EUA. Este foi um momento 
marcado pela divulgação maciça de valores e da 
moda pelos meios de comunicação: rádio, cinema, 
imprensa e publicidade. 

As áreas têxtil, de alimentos, fumo e cou-
ro foram renovadas com a chegada de novas 
multinacionais ao Brasil. Logo após a Segunda 
Guerra Mundial, porém, a matéria-prima nacio-
nal foi substituindo a importada, dando origem 
a indústrias com capital e tecnologia brasileiras, 
como as de autopeças, por exemplo. O mercado 
consumidor interno ganhou força. 

Em 1950, alguns problemas, como a insufi-
ciente produção de energia elétrica, inexistência 
de exploração de petróleo em larga escala e de-
ficiência na rede de transporte e comunicação, 
impediam um maior desenvolvimento industrial. 
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Preocupado com essas questões, o presidente 
Getúlio Vargas – que já havia implantado a Com-
panhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda –, 
inaugurou a Companhia Hidrelétrica do São Fran-
cisco, a Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso e criou 
a Petrobras, deixando o terreno preparado para 
que mais tarde Juscelino Kubitschek estabelecesse 
um Plano de Metas com o objetivo de estimular o 
setor de energia e transporte. O objetivo de JK era 
crescer 50 anos em 5. Em seu governo, a indústria 
de bens de produção cresceu 37% e a de bens de 
consumo, 63%.

Estava criado um cenário propício para 
que a primeira multinacional de venda direta se 
interessasse em investir no Brasil. Em maio de 
1959, a Avon inaugurou sua fábrica em São Paulo. 
Sua primeira produção foi o batom Fashion, na 
cor Clear Red. 

Inauguração da fábrica da Avon 
em São Paulo - 1959. Acervo Avon.
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“A primeira vez que ouvi falar de 
venda direta eu era menina, tinha 
uns 6 ou 7 anos, mas me lembro 
muito bem da revendedora, Dona 
Ivani, que ia à casa da minha mãe. 
Recordo dessa senhora com sua 
bolsa cheia de produtos.” 
Cecília Altamira Príncipe, gerente de vendas da Hermes

O executivo João Bosco Maggioli conta 
que seu primeiro contato com a nova empresa se 
deu por intermédio de um amigo, que tinha sido 
chamado para trabalhar na Avon e o instigou a 
conhecer as instalações e a tentar uma vaga.  

Maggioli preencheu uma proposta, foi en-
trevistado e acabou contratado como assistente 
de contabilidade na área de custo industrial. Era o 
mês de setembro, e a Avon nem tinha completado 
seis meses de Brasil. À sua volta, recorda ele, as 
pessoas ficaram um pouco chocadas com o fato de 
um jovem promissor ir trabalhar numa empresa 
de venda direta. Achavam um absurdo, pois não 
tinham idéia do potencial desse mercado. 

Os primeiros resultados entusiasmaram 
os revendedores da empresa que operavam em 
São Paulo e no Rio de Janeiro – os dois primeiros 
Estados onde a empresa se estabeleceu. Em 1964, 
Magiolli se tornava o primeiro gerente de vendas 
da multinacional. Enquanto isso, a venda direta 
passava a ser mostrar como um negócio muito 
bem organizado. 

A Avon havia mapeado detalhadamente 
sua área de atuação, casa por casa. Cada consul-
tora podia atuar em uma área que contava com 
algo em torno de 200 casas e não deveria revender 
em outro bairro, cidade ou Estado que não fosse o 
designado para ela. 

A partir de 1970, conta Magiolli, a Avon 
foi abandonando esse sistema por duas razões: 
a entrada das outras empresas gerou uma so-
breposição de registros e informações, tornando 
impossível um controle casa a casa. De todo modo, 
por quase 15 anos o sistema havia funcionado de 
forma admirável.

O executivo da Avon João Bosco Maggioli iniciou sua 
carreira quando a empresa ainda nem tinha completado 
seis meses no Brasil.

A gerente de vendas da Hermes Cecília Altamira (1a à direita) em festa 
como revendedora da Avon, em 1980. Acervo Pessoal.

“Quando eu era criança, minha mãe revendia 
os produtos da Avon, mas eu não tinha noção 
de como o negócio funcionava. Ela usava catálo-
gos para vender para as amigas e para pessoas 
desconhecidas. Esse foi meu primeiro contato. Acho 
que muita gente se lembra daquela propaganda 
da Avon: ‘Dim-dom, AVON chama’. Isso marcou a 
minha infância.” 

Paulo César Veloso Quaglia, diretor jurídico da Avon e vice-
presidente da ABEVD
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Expansão a partir da 
década de 1960
As novidades chegavam ao Brasil a partir de diver-
sos países, incluindo o Japão. Para dar continui-
dade ao trabalho iniciado pelo Dr. Minoru Shirota, 
fundador da Yakult, a empresa passou a contar 
com as “Yakult Ladies” ou CAs (Comerciantes 
Ambulantes Autônomas). O produto e seu sistema 
de distribuição desembarcaram no país em 1966. 
Confirmando a existência de um mercado prós-
pero, a empresa construiu uma fábrica em São 
Bernardo do Campo, dois anos depois.

Estávamos no início do governo militar. Por 
um lado, o Brasil sofria a falta de liberdade de ex-
pressão. Por outro, os militares foram responsáveis 
por retomar e acelerar o crescimento econômico 
e industrial brasileiro. Houve uma grande expan-
são da indústria de bens de consumo duráveis 
e não-duráveis, com produção até mesmo de 
artigos mais sofisticados. Para sustentar esse 
crescimento, foram concebidas novas formas de 
financiamentos para a classe média, aumentando 
sua capacidade de consumo. 

Criada em 1969, a partir de um laboratório 
para produzir cosméticos e uma pequena loja em 
São Paulo, a Natura apostava em algo mais do que 
o simples apelo à beleza e à estética como fins em 
si mesmas. Seu fundador, Antonio Luiz da Cunha 
Seabra, investiu em tecnologia, na criação e aper-
feiçoamento de novos produtos e na preservação 
da auto-estima para atingir o público feminino. 
Sua estratégia era mais centrada na valorização da 
beleza livre de estereótipos e no bem-estar. 

Somente em 1974, cinco anos após a fun-
dação, a Natura faz opção pela venda direta e 
institui suas primeiras consultoras. Em 1980, entra 
no mercado de maquiagem e perfumaria e inicia 
operações no Chile.

Braz Cid Pereira, executivo da Natura, lem-
bra dos primeiros tempos em que a promotora de 
vendas captava por escrito os pedidos e os enviava 
para a empresa por meio de malotes. Quando 
atrasava ou se perdia um malote, os pedidos eram 
repassados por telefone, com máxima urgência. A 
estrutura da empresa ainda era pequena, mas já 
contava com muitos canais Brasil afora. 

Guilherme Peirão Leal, presidente do Con-
selho de Administração da Natura, aponta a opção 
pela venda direta como o grande ponto de partida 
para o crescimento da empresa. Dado o sucesso do 
modelo, rapidamente outras empresas surgiram 
ou aportaram no Brasil.

Primeira logomarca da Natura - 1970. Acervo Natura.

Detalhe do primeiro anúncio da 
Natura na Revista Claudia, em 1976. 
Acervo Natura.
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Em 1976, quando a Tupperware chegou 
aqui com seu método de reuniões domiciliares, 
Marco Leite, hoje diretor de operações da empresa, 
iniciou seu trabalho na área de processamento de 
dados. Ele conta que a Tupperware mantinha a 
mesma atividade semanal no mundo inteiro. Os 
encontros de vendas, por exemplo, aconteciam 
sempre às segundas-feiras. Nessas reuniões, as 
revendedoras anotavam os pedidos, que eram 
repassados aos distribuidores e depois registrados 
pelos centros de processamento de dados de São 
Paulo e do Rio. 

Lucilene da Silva Prado, atualmente geren-
te jurídica da Natura, tem uma memória mais 
caseira da Tupperware. Ela tinha uns nove, dez 
anos quando a mãe recebia em casa as vende-
doras da marca. Naquelas animadas reuniões, 
as mulheres tomavam chá da tarde, estreitavam 
relacionamentos, examinavam os produtos e 
algumas compravam. Até hoje, Luciene guarda 
boas lembranças daquelas senhoras conversando, 
tomando chá, comprando produtos diferentes dos 
encontrados no Brasil naquela época. 

Lembrança parecida tem o consultor de 
venda direta Marcelo Pinheiro. Sua mãe foi re-
vendedora da Avon e da Stanley Home. Reuniões 
em casa, como da Tupperware, constituíram seu 
primeiro contato com a venda direta. Suas remi-
niscências são de momentos prazerosos, vividos 
por pessoas momentaneamente retiradas das 
lides cotidianas para passar ali uma ou duas horas 
conversando sobre vendas, produtos e fazendo 
amigos.

A longevidade, a vitalidade e o sucesso das 
empresas pioneiras em venda direta mostram 
que a sociedade brasileira da segunda metade 
do século XX recebeu muito bem o novo modelo 
de vendas, que levou para dentro dos lares a con-
veniência de as pessoas poderem escolher seus 
próprios produtos. O novo consumidor queria 
testar as novidades antes de adquiri-las. 

Loja da Natura na rua Oscar Freire, em 1970. Acervo Natura.

As reuniões realizadas pelas revendedoras nas residências 
dos clientes, onde as novidades em cosméticos e utilidades 
domésticas são apresentadas, revelam um caráter menos 
impessoal da relação comercial. Matéria “ Revendedora é 
referência no bairro” . Jornal A Tribuna, 2005. Acervo Amway. 
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Em 1984, a Nu Skin Enterprises inicia aqui 
suas atividades no Brasil, buscando combinar 
distribuidores dedicados e produtos de qualidade 
para obter bons resultados no setor de marketing 
de rede. Elaine Bassaco, diretora-geral da marca 
no Brasil, entrou no segmento de venda direta 
depois de trabalhar na área de marketing de um 
banco. Ela acredita que sua decisão tenha sido 
influenciada por um remoto fascínio de infância, 
quando ficava no portão de casa esperando as 
moças da Yakult e da Avon passarem. “Só um por 
dia!” – recomendava sua mãe. 

A década de 1990 trouxe para o Brasil em-
presas como Amway, Nature’s Sunshine, Herbalife, 
Mary Kay e Fibrative – parte delas dedicada à ali-
mentação saudável e complementar às refeições, 
uma tendência já observada nos seus países de 
origem.

José Augusto Rodrigues da Silva, diretor-
executivo da Abrabe (Associação Brasileira de 
Bebidas), descobriu o quanto a venda direta podia 
ser um setor economicamente relevante quando 
foi trabalhar numa editora de publicações empre-
sariais que atendia a Amway, então uma empresa 
que estava apenas começando no Brasil. Era o 
ano de 1991. Um fato levou-o a essa constatação: 
a tiragem de 460 mil exemplares de uma edição 
da Amagram, uma das revistas da Amway. O 
volume representava a metade da circulação de 
Veja naquela época. Ora, pensou Silva, o negócio 
é relevante. 

Anúncio da Nutrilife, representante de uma nova tendência mundial de cuidados com a saúde e o bem estar. Acervo Amway.

José Augusto Rodrigues da Silva, 
diretor executivo da ABRABE.
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Mulheres fazem a 
história brasileira da 
venda direta 

José Wagner Macedo de Carvalho, presiden-
te da Betterware, lembra que, enquanto foi diretor 
de vendas da Avon, trabalhava exclusivamente 
com mulheres. Mulheres, recorda, “batalhadoras, 
magníficas, maravilhosas”, muitas delas de bas-
tante idade e que com igual valentia enfrentavam 
tarefas de uma natureza às vezes desgastante. 
Na época ninguém tinha telefone, era tudo feito 
dentro de uma estrutura muito limitada: “Era um 
tempo de heroínas”.

Na visão de Sandra Aparecida Ribeiro, 
gerente de pedidos da Herbalife, a venda direta é 
uma oportunidade perfeita também para quem 
tem filhos ou o marido não quer que ela trabalhe 
fora em tempo integral ou mesmo para aquelas 
sem muita qualificação formal para entrar no 
competitivo mercado de trabalho. À mulher foi 
dada a oportunidade de optar por um trabalho 
parcial ou integral e fazer seu próprio horário, 
sem vínculos rígidos com as empresas. Basta ser 
simpática, ter algum tino para vendas, facilidade 
para conhecer pessoas e se relacionar. 

A gerente de pedidos da Herbalife Sandra Aparecida Ribeiro (à esquerda, 
com Eneida Bine), em evento da empresa, destaca a flexibilidade de horário 
de trabalho no sistema de venda direta. Acervo Pessoal.

O sistema de venda direta permite que a mulher 
resolva um dilema que a acompanha desde o 
rompimento com a dedicação exclusiva à vida do-
méstica: o desejo de autonomia e emancipação 
versus a preocupação com o casamento e a família. 
Com esse modelo de vendas, ela passa a ter mais 
liberdade para compor seus horários, contemplan-
do a carreira, o marido e os filhos, com a vantagem 
suplementar de poder administrar sua própria 
renda, sem subordinação hierárquica e com grande 
liberdade para entrar e sair do sistema. 

Como já vinha acontecendo nos Estados 
Unidos, a presença das brasileiras revendedoras na 
linha de frente representava, desde os primeiros 
tempos, a real força comercial do negócio da venda 
direta. “A revendedora é a figura mais importante 
de todo o processo da empresa”, diz Ismael Ferreira 
Filho, gerente-geral da Mary Kay. Por isso, acres-
centa, tudo o que se faz tem que ser voltado para 
favorecer e facilitar a ação da revendedora, torná-la 
uma pessoa vitoriosa em seu trabalho. O respeito 
por essa atividade, insiste, deve estar no coração 
da cultura das empresas do setor. 
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Dirce Fernandez Vintém trabalha há 35 anos 
no sistema de venda direta.

Por mais que o cenário tenha mudado, a 
mulher ainda não tem as mesmas condições que 
os homens no mercado de trabalho – muitas vezes 
são preteridas em certas atividades ou os salários 
são inferiores. Por isso, as empresas de venda di-
reta se revelam particularmente interessantes em 
termos de oportunidade de renda própria. 

A história de Dirce Fernandez Vintém é o 
retrato vivo dessa batalha. Dirce trabalha com 
venda direta há 35 anos e seu dilema foi igual ao 
de milhares de revendedoras Brasil afora. Teve 
três filhos com pouca diferença de idade entre 
eles, sentia necessidade de ajudar o marido, mas 
ele não era a favor de que sua mulher trabalhasse 
fora. E, mesmo que fosse, achar um emprego não 
ia ser fácil, segundo ela. Nem sair de casa, porque 
Dirce não tinha quem cuidasse de suas crianças. 
Tornar-se vendedora foi a grande saída encontra-
da para conciliar casa e trabalho. 

“Na venda direta tudo depende 
de nós. Quando perde o emprego, 
muita gente fica sem rumo, não 
sabe o que fazer. Uma vendedora 
nunca fica desempregada: se não 
vende uma coisa, vende outra.  
A gente não depende da firma, a 
firma é que depende de nós. Agora 
que aprendi o trabalho, vou ter 
sempre o que vender.”
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Mesmo os maridos mais renitentes aos 
poucos vão se conformando – e até apoiando a 
atividade – quando começam a ver a ajuda que 
traz para o orçamento da casa. 

“Comecei na venda direta para 
ajudar no nosso orçamento e me  
dei muito bem, graças a Deus.” 
Francisca Lisieux, vendedora da Hermes há dez anos

O marido de Francisca, que de início não 
confiava muito na idéia, hoje está encantado 
com o talento da mulher e chega até a prevenir as 
clientes: “Cuidado, gente, essa aí vende até palha 
pegando fogo”. 

Para Marco Leite, diretor de operações da 
Tupperware, o mais interessante é ver a trans-
formação das pessoas, de mulheres que não 
tiveram oportunidades de uma educação formal 
de qualidade, mas dispostas a fazer alguma coisa 
além da dura rotina doméstica e das obrigações 
familiares: 

“Eu tenho exemplos e mais exemplos de mulheres 
que estavam na mais absoluta situação de isola-
mento e opressão e, em dois anos, se transformaram 
em tremendas empresárias. Conseguiram comprar 
um carro, aprenderam a dirigir e mudaram comple-
tamente sua visão do mundo. Quantas e quantas 
dessas mulheres botaram o pé dentro de um avião 
e voaram pela primeira vez porque estavam numa 
empresa de venda direta, entusiasmadas com os 
nossos eventos e promoções?”

Francisca Lisieux de Almeida, 
vendedora da Hermes.
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Impacto econômico 
    e social

30

A venda direta contribui para o desenvolvimento da economia brasileira tanto fi nancei-

ramente quanto para a qualidade de vida da população. O setor movimenta bilhões 

de reais por ano e emprega 1,5 milhão de pessoas – em sua maioria mulheres que, 

de outra forma, provavelmente não teriam acesso ao mercado de trabalho. Com o 

aumento do poder aquisitivo proporcionado às famílias envolvidas com a venda 

direta, as empresas do setor cumprem também sua função social.
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Os números falam 
por si

RENDA ADICIONAL E FLEXIBILIDADE

A ABEVD e a World Federation of Direct Sell-
ing Associations (WFDSA) contrataram a 
Ernst & Young para realizar uma pesquisa 
com representantes de venda direta no Brasil. 
Publicado em outubro de 2005, o estudo traz 
esclarecimentos adicionais às contribuições 
do setor. Benefícios financeiros potenciais, 
possibilidades de iniciativa, fl exibilidade de 
horário de trabalho e oportunidades para 
desenvolver habilidades comerciais e pessoais 
são alguns dos benefícios mais importantes 
mencionados por representantes de venda 
direta – além, claro, da questão econômica 
propriamente dita. 

Uma característica única do setor de venda 
direta é o fato de oferecer horário de traba-
lho fl exível. A maioria dos representantes de 
venda direta entrevistados (59%) trabalha 12 
meses ao ano. Entretanto, o tempo dedicado à 
venda direta é amplamente variado. Grande 
parte dos entrevistados informou que a ativi-
dade ocupa meio período de seu dia: 80% dos 
representantes trabalham menos de 20 horas 
semanais e 54%, menos de 10 horas. Apenas 
4% usam mais de 40 horas semanais para as 
vendas. 

Dos 1.703 entrevistados, de acordo com amostra 
selecionada segundo critérios preestabeleci-
dos, 94% eram do sexo feminino, com idade 
entre 18 e 49 anos, casadas, com três fi lhos, em 
média. A maior parte reside na área urbana 
e tem ensino médio completo ou incompleto. 
A pesquisa também apontou os motivos que 
levam as pessoas à venda direta. Entre os mais 
mencionados estão: tornar-se independente, 
obter uma fonte de renda adicional e ter o 
próprio negócio. 

Os representantes adotam várias estratégias 
para vender seus produtos. A maioria faz uso 
de amigos, contatos por meio de conhecidos 
e telefone. Bater às portas e home parties 
também são estratégias adotadas por boa 
parte dos entrevistados, porém em menor 
freqüência. A internet já aparece como uma 
ferramenta importante, com cerca de 17% das 
respostas obtidas – um método emergente que 
tende a crescer rapidamente. 

A venda direta movimenta cerca de 90 bilhões de 
dólares por ano no mundo, segundo estimativas 
da Federação Mundial de Venda Direta, WFDSA. O 
Brasil ocupa a quinta posição no ranking dos países 
em que o modelo tem mais vigor, atrás dos Estados 
Unidos, Japão, Coréia do Sul e Alemanha. 

No Brasil, a venda direta proporciona sig-
nifi cativas contribuições sociais e econômicas às 
famílias e ao país como um todo. Em 2005, o setor 
movimentou 12 bilhões de reais, um salto de 20% 
em relação ao ano anterior. O crescimento anual 
tem sido na faixa de dois dígitos: 18% em 2003, 
22% em 2004, 20% em 2005 – um desempenho 
que tem muito a ver com o reconhecimento pú-
blico das marcas, com a qualidade dos produtos e 
a confi abilidade no modelo comercial. E também 
com o papel insubstituível das revendedoras, dis-
tribuidores e consultoras, os elos vivos da indústria 
com o consumidor.

Atualmente existem centenas de compa-
nhias operando com venda direta no país, dando 
oportunidade de trabalho e geração de renda 
para mais de 1,5 milhão de brasileiros. Estes têm a 
oportunidade de revender uma ampla variedade 
de produtos, de alimentos a serviços. A categoria 
campeã em performance é a de produtos de bele-
za (75% da receita anual do setor), seguida pela 
de gêneros alimentícios (4%) e utilidades para o 
lar (2,5%).

Pesquisa encomendada pela ABEVD mostra, 
com base na análise do multiplicador de renda, 
que a venda direta é responsável por um impacto 
de 5,7 bilhões de reais na economia brasileira (na 
pesquisa foram usados dados referentes ao ano de 
2004. Deste total, xxx milhões são distribuídos aos 
fornecedores da cadeia de produção e 3,6 bilhões 
são pagos anualmente aos revendedores. (Veja 
detalhes no box ao lado) 
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As contribuições do setor de venda direta 
ao mercado de trabalho, renda, investimento, 
pesquisa e desenvolvimento também resultam em 
valores signifi cativos na arrecadação tributária. 
A atividade econômica gerada pelas empresas 
ligadas ao setor resultou em 3,2 bilhões de reais 
no recolhimento de impostos locais e nacionais 
em 2004. 

Antonio Nelson Moura Carvalho, consultor.

Uma preciosa 
oportunidade
Por meio das lembranças de quem protagonizou 
a história da venda direta no Brasil, é possível ter 
uma idéia detalhada do impacto dessa atividade 
na economia doméstica.

Certa vez, na casa de uma consumidora, 
Dona Anastácia, o consultor de empresas An-
tonio Nelson Moura Carvalho ouviu o seguinte 
testemunho: 

“Ah, então o senhor trabalha na Avon? Pois eu es-
pero que faça o seu trabalho direitinho porque a 
empresa foi muito importante para nós. O senhor 
está vendo essa geladeira? Foi Avon que me deu. 
Esse sofá em que senhor está sentado? Também. 
O estudo do meu fi lho só foi possível com a venda 
dos produtos.” 

Como Carvalho estava se preparando para 
assumir uma diretoria da Avon, a “cobrança” de 
Dona Anastácia serviu de alerta para a real di-
mensão do que estava por trás de seu comando. 
Sua tarefa ultrapassava as fronteiras dos afazeres 
administrativos e penetrava no cotidiano dos lares 
brasileiros. 

Muitas mulheres, como observa Mirian 
Saraiva Santos, consultora da Natura, contam 
histórias semelhantes à sua no que diz respeito ao 
início na venda direta. Recém-casada e morando 
em uma pequena cidade do interior do Ceará, 
Mirian não tinha muitas opções de trabalho. Pri-
meiro vendia pano de prato pintado. Mas depois 
conheceu a Natura e passou a vender produtos 
da empresa. Segundo ela, o horário fl exível lhe 
permitiu cuidar da casa e dos filhos, além de 
trabalhar. 
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Hoje, mais de 90% dos representantes de 
venda direta são mulheres, a maioria casada, com 
três ou mais integrantes na família.  Alguns casais 
trabalham juntos na atividade. 

Quando o marido de Cecília Príncipe, geren-
te-geral de vendas da Hermes, perdeu um bom 
emprego, a situação em sua casa começou a fi car 
preocupante. A cunhada trabalhava na Avon, 
co mo promotora, e a estimulou a se candidatar 
para uma vaga. Cecília foi aceita. Na época tinha 
23 anos e nunca mais saiu do ramo, mesmo – e 
sobretudo – depois de equilibrado o orçamento 
doméstico.

O desenvolvimento da venda direta deu 
ainda oportunidade de trabalho para quem não 
fazia muita questão de um trabalho fi xo ou já não 
tinha mais idade para conseguir um emprego 
devidamente registrado, com carteira assinada. 
Amélia da Silva Neto, empresária e revendedora 
da Avon, trabalhou com carteira assinada até os 
37 anos. A partir daí, a situação começou a fi car 
difícil por conta de sua idade e dos dois fi lhos ainda 
pequenos para criar. Ela então enveredou para a 
venda direta. Era 1979. Com um catálogo em mãos, 
vendeu bijuteria importada para muita gente. 
Depois, como era uma consumidora espontânea 
de cosméticos da Avon, passou a trabalhar com a 
empresa. Até hoje Amélia acha muito importante 
usar os produtos que está vendendo. “Quem usa 
demonstra melhor e convence mais.”

Num país ainda marcado por taxas preo-
cupantes de desemprego, Amélia se orgulha de 
dar oportunidade, em sua equipe de vendas, para 
portadores de defi ciência física e visual, e para os 
analfabetos – pessoas que, em geral, encontram 
mais dificuldade para arranjar empregos em 
outros lugares.

Num país em que é cada vez mais raro en-
contrar trabalho com carteira assinada, a venda 
direta tem contribuído muito para provar que 
trabalho, geração de renda e pagamento de im-
postos são procedimentos possíveis, mesmo em 
ambientes sem um registro formal. 

Mirian Saraiva Santos, consultora da Natura, buscou na 
venda direta obter a sua própria renda.
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Mais: a venda direta permitiu, de fato, 
a volta ao mercado de trabalho de pessoas que 
estavam à margem da economia. Especialmente 
mulheres, que desde cedo trabalhavam, ao casar 
abandonaram o emprego e, depois dos filhos 
criados, queriam voltar a trabalhar. Dependendo 
da idade, o retorno ao mercado de trabalho tradi-
cional se torna mais difícil. Na venda direta, essa 
barreira não existe. Uma consultora de beleza, 
por exemplo, pode vender produtos da marca que 
desejar, fazer cursos de esteticista, ser consultora 
de beleza, trabalhar com tratamento de pele, além 
de ter acesso a diversas outras possibilidades. 

Amélia da Silva Netto, empresária e revendedora da AVON, aos 10 anos na escola.
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O grande sonho da 
renda própria
A venda direta no Brasil refl ete uma parcela cres-
cente e vibrante da economia e da comunidade 
brasileiras. Suas contribuições às famílias ex-
trapolam o campo econômico (emprego, renda 
pessoal, investimento e imposto) e invadem a 
vida pessoal no que diz respeito à auto-estima, 
autoconfi ança, organização e desenvolvimento 
de habilidades gerenciais.

Quando Mirian Saraiva dos Santos sentiu a 
necessidade de obter uma renda própria, buscou 
integrar-se à venda direta na Natura. Ela conta 
que o começo não foi simples. Andava para cima e 
para baixo com sua bolsa cheia de produtos. Ven-
das mesmo eram poucas. Chegou a receber uma 
proposta de salário fi xo, em torno de 1,5 salário 
mínimo, mas preferiu continuar com o  trabalho 
autônomo. Aos poucos seus lucros aumentaram, 
o número de clientes cresceu e sua renda também. 
Hoje ela se orgulha de morar em uma boa casa, 
condição alcançada a partir de seu trabalho na 
venda direta. 

A consultora da Natura Mirian Saraiva Santos ganhou, em 
Boa Vista - 2001, o 1o lugar no prêmio Destaque Natura.

Anúncio da Amway oferecendo a possibilidade 
de aumento da renda.
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Oportunidade de fazer alguma coisa útil, 
gostar do que se faz... Tudo isso certamente colabo-
ra para o crescimento do número de participantes 
na venda direta. Mas o fator que mais tem atraído 
novos revendedores é a experiência concreta de 
ver a vida melhorar a partir da obtenção de uma 
renda própria. Em muitos casos, a primeira fonte 
de renda de muitas famílias provém da venda di-
reta, diz Rodolfo Witzig Gutilla, diretor de assuntos 
corporativos da Natura e presidente da ABEVD. Ele 
conta que um dia foi acompanhar um trabalho de 
recrutamento e viu uma promotora experiente 
construindo um “puxadinho”, um segundo nível 
na casa, graças à renda obtida com a venda direta. 
Trabalho que lhe proporcionava também uma boa 
educação para os fi lhos. “Muitas dessas mulheres 
são arrimo de família”, observa.

Este foi o caso de Maria Nazaré, então ven-
dedora da Sara Lee Cosméticos . Ela tinha um fi lho, 
queria dar mais atenção a ele e acompanhar de 
perto o seu crescimento. “Se eu for trabalhar numa 
empresa, vou fi car muito tempo longe dele”, pen-
sou. Descobriu a venda direta e começou a fazer 
demonstrações com produtos da marca Stanley 
Home. “Descobri que podia aumentar muito o 
meu ganho. Nunca mais saí da venda direta.”

Rodolfo Witzig Gutilla, diretor de assuntos corporativos da 
Natura e presidente da ABEVD.

Maria Nazaré, vendedora da Sara Lee Cosméticos (atual 
Fuller Cosmetics).
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Mesmo quem está começando, como Maria 
Isabel Gimenes, consultora de beleza da Avon, vê 
na renda própria um estímulo sempre crescente. 
Ela está há pouco tempo nesse trabalho e confessa 
que começou por acaso. Consumidora contumaz 
de cosméticos e maquiagem, um dia ouviu o con-
selho de uma amiga no cursinho: 

“Isabel, por que você não vira uma revendedora da 
Avon? Você compra mais do que a cota mínima!” 

Ela foi até a empresa e se cadastrou. Era 
épo ca do lançamento de um dos produtos con-
siderados top de linha da Avon, o Renew Clinical. 
Consumidora experiente, bateu o olho no produto 
e pensou: “Isso vai dar dinheiro. Estou no caminho 
certo”. Sua intuição estava correta. Em menos 
de três meses, Isabel já era revendedora. No ano 
seguinte, percebeu que o novo trabalho estava 
proporcionando um lucro razoável e, ainda assim, 
ela tinha tempo para estudar, para se dedicar ao 
namorado e à família. 

“Eu era uma suposta dona-de-casa, mas tinha a 
minha própria renda. Muito mais do que se eu es-
tivesse trabalhando oito horas diárias, acordando 
cedo e dormindo tarde. Entrei na faculdade e hoje 
sou revendedora.” 

Maria Isabel Gimenes, consultora de beleza da AVON. 
Tornou-se revendedora diamante da empresa.
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Formando novos 
empreendedores
Leandro Kenski, empresário e distribuidor da Ta-
hitian Noni no Brasil, acredita que a venda direta 
tem um papel decisivo na transformação cultural 
do país. Para ele, a formação de empreendedores 
passa pela venda direta. Por meio dela, as pessoas 
começam a ter atitude realizadora, são treinadas, 
aprendem fazendo e são incentivadas a acreditar 
no valor desse modelo de negócios. Após passar 
pela experência da venda direta, Kenski acredita 
que as pessoas estão prontas para ser bem-su-
cedidas em qualquer mercado, pois já viraram 
empreendedoras.

O consultor e escritor Sergio Buaiz também 
concorda que a grande contribuição da venda dire-
ta é educacional. “A cultura brasileira não tem es-
timulado empreendedores; nossa educação para 
o trabalho tem sido inspirada em profi ssionais 
assalariados, e privilegia o serviço público, ainda 
muito preponderante no país”, refl ete. 

Sergio Buaiz, consultor e escritor, em palestra com líderes 
da Tahitian Noni, em 2005.

Leandro Kenski, empresário e 
distribuidor da Tahitian Noni no Brasil.
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As pessoas, às vezes, enxergam o emprego 
como uma segurança e não como oportunidade 
pessoal de desenvolvimento. Nesse aspecto, a 
venda direta funciona como uma escola natural 
e preciosa, à medida que ensina a pessoa a ser 
organizada, a se relacionar com outras pessoas 
em um clima de confi ança e de ética, tudo à base 
de princípios e valores fundamentais no respeito 
humano. “Quem participa da venda direta, em 
alguns meses torna o seu mundo melhor, e isso 
acaba se propagando nas relações familiares e 
comerciais”, diz Buaiz.

Gislene Emerik, consultora de beleza da 
Mary Kay, foi para a venda direta porque queria 
subir mais degraus na sua carreira pessoal. “Nas 
outras empresas eu não encontrava essa opor-
tunidade. Na venda direta pude conquistar tudo 
aquilo que sempre quis: um ganho que depende 
de mim e mais as vantagens em prêmios, que 
são inúmeras. Além de tudo, o trabalho é muito 
prazeroso. Hoje eu não tenho mais clientes, tenho 
amigas. É um trabalho que me gera, além de lu-
cros, muita satisfação.” 

Num país ainda jovem e, malgrado as tur-
bulências, tão efervescente como o Brasil, o sonho 
do negócio próprio brota naturalmente na cabeça 
de milhões de potenciais empreendedores. O que 
falta para começar? No mais das vezes, coragem, 
capital ou conhecimento – ferramentas facilmente 
proporcionadas pela venda direta. O investimento é 
muito pequeno, a pessoa conta com apoio de uma 
equipe de retaguarda, o horário é fl exível e é possí-
vel até conciliar a nova atividade com um tra balho 
tradicional até estabilizar seu negócio próprio. 

Um começo simples e seguro, que garante 
um mercado enorme a ser explorado. Claro que 
isso exige metas, planejamento, disciplina e cora-
gem para ir em frente – “até cumprir aquilo que se 
determinou”, diz Raimunda Nonata, consultora da 
Natura. Em compensação, não exige horário fi xo 
de trabalho nem altos graus de instrução. “É tudo 
com a gente mesmo. Qualquer pessoa que queira 
trabalhar realmente e ganhar dinheiro, não vai ser 
empregado, vai ser empreendedor. Vai ser o dono 
do seu próprio negócio”, assegura Raimunda.

Gislene Emerik, consultora de beleza da Mary Kay, 
viu na venda direta uma oportunidade de 

crescimento profi ssional.

Raimunda Nonata, 
consultora da Natura.
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Para Nilton Chiqueto, distribuidor da Her-
ba life, a venda direta tem sido, sim, um precioso 
curso intensivo de empreendedorismo no Brasil e 
também na sua vida. Aos 40 anos de idade, Chique-
to trabalhava havia quase 20 anos em uma loja de 
material de construção. Em sua rotina de muito 
trabalho, vivia preocupado com as contas a pagar. 
Como nunca tinha certeza se o que ia entrar no 
caixa seria sufi ciente para honrar seus compro-
missos, sua vida era um turbilhão de ansiedade. 

Nilton nunca viajara para fora do país; os 
fi lhos estavam começando a estudar, mas num 
colégio não tão bom quanto gostaria. A primeira 
coisa que aprendeu, ao começar a trabalhar com 
a Herbalife, foi estabelecer objetivos. Antes, sua 
principal ambição era pagar as contas do dia. De-
pois, instituiu metas semestrais e anuais. A maior 
delas era a de colocar os fi lhos num colégio de boa 
qualidade. Foi de onde tirou forças para avançar. 
Um ano de trabalho com venda direta permitiu 
que seus fi lhos estudassem no mesmo colégio do 
fi lho do governador daquela época no Estado do 
Espírito Santo. “Puxa, se consegui isso posso con-
quistar mais coisas”, pensou. Com mais seis meses 
no novo negócio largou sua loja. Hoje ganha 20 
vezes mais e com maior qualidade de vida. 

O distribuidor da Herbalife Nilton Chiqueto ministrando curso 
em seu primeiro ano de trabalho na venda direta. Auditório do 
Senac/Vila Velha -ES, 1997.

Maria do Socorro, 
vendedora da Hermes.

Maria do Socorro, vendedora da Hermes, é 
outro exemplo de empreendedorismo. Ela tinha 
três filhos e muitos compromissos financeiros 
quando tomou a decisão de participar da venda 
direta. Aos poucos foi organizando sua vida, cha-
mou outras pessoas para trabalhar com ela e hoje 
não vende mais diretamente, mas administra oito 
revendedores. Maria coordena, faz os pedidos, o 
planejamento, os cálculos. Tornou-se uma peque-
na empresária. 
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Maria Isabel Gimenes, consultora de beleza da 
Avon, recebe incentivos – e não metas – da empresa. 
Segundo ela, quem tem um incentivo vai acabar 
defi nindo uma meta pessoal e vender mais. 

“Às vezes, você acorda de mau humor, como na vez 
em que me ligaram às 10 da noite querendo um 
produto. Ah, e se eu estivesse fazendo outra coisa... 
Mas aí você pensa: ‘Espera aí, eu posso ganhar 
aquele carro’...” 

Os novos 
empreendedores 
revelam seus 
segredos
Além de garra e planejamento, vendedores que 
viraram empreendedores aprenderam lições im-
portantes nessa batalha. 

Ouvir os outros é a melhor estratégia, ga-
rante, por exemplo, Lúcia Graça, gerente de setor 
da Avon. Em vendas é preciso agir rápido, e o me-
lhor dos planejamentos não dispensa a corajosa 
tomada de consciência do que está errado. Quan-
do a venda do produto não deslancha, o melhor 
a fazer é ouvir revendedores e consumidores. “O 
sistema de vendas é saber ouvir. Vendedor em 
geral fala muito e, às vezes, esquece de ouvir um 
pouco mais”, explica. 

Lúcia Graça, 
gerente de setor da AVON.

Márcia Cavalheira, a partir da experiência com a venda direta, 
montou a sua própria empresa - O Rei dos Catálogos. Em 
reportagem na Revista Exame - 12/02/2003. 
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A terapeuta e consultora Maria Odete Vasconcellos 
foi destaque da Natura, em 2003.

Bons estoques e descontos são os segredos 
de Maria Odete Vasconcellos, consultora da Na-
tura e terapeuta. Com produtos para mostrar ao 
cliente a qualquer momento e com a predisposi-
ção para dar descontos, Maria Odete conquistou 
a confi ança de seus clientes e, mais importante, 
sua fi delidade. “Além da qualidade e do preço, um 
desconto, nem que seja simbólico, é importante 
para manter os clientes”, ensina. Às vezes, Maria 
Odete compra, por exemplo, 24 batons. Faz uma 
promoção e, em vez de ganhar 30%, ganha 20%. 
A venda direta, diz ela, permite fazer esses jogos 
fi nanceiros e ganhar o sufi ciente para manter a 
motivação em alta. E isso contribui para reforçar 
sua crença nesse sistema de trabalho.
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“Em grego, entusiasmo signifi ca 
‘deus dentro’; e dentro da palavra 
‘deus’ é possível fazer um pequeno 
círculo na palavra ‘eu’. Conclusão: 
é você que, com deus dentro, faz 
as coisas. E a melhor maneira de 
entusiasmar a equipe é... fazendo! 
Tornar-se um exemplo e ter a 
conduta exemplar faz com que o 
meu time cresça cada vez mais. E 
quando esse time cresce, ele leva o 
empreendedor junto. Entusiasmo é 
a alma do negócio.” 

Gislene Emerik, consultora de beleza da Mary Kay, no carro 
oferecido pela empresa, em 2004, um dos prêmios como 
incentivo para aumentar as vendas.

Maria Isabel Gimenes prefere manter um 
estoque rotativo, porque, para ela, estoque gran-
de signifi ca risco de capital, e capital parado não 
traz lucro. Ela acredita em estoque pequeno para 
conseguir, no futuro, um lucro maior sobre ele. O 
que, para ela, diferencia grande parte das pessoas 
que são empreendedoras é ter a coragem de inves-
tir em determinado produto para conseguir um 
lucro maior e, com isso, aumentar cada vez mais 
o capital de giro. 

Gislene Emerik, consultora de beleza da 
Mary Kay, conta como trabalha no meio termo, 
com duas linhas de ganho bem definidas. Ela 
prefere um estoque pequeno, sufi ciente para ge-
rar o caixa do mês. Sua outra linha de ganho é o 
desenvolvimento de pessoas, que considera uma 
questão de entusiasmo. 
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Nascem entidades para
    representar o setor

Em fi ns dos anos 1970, a venda direta já era uma atividade em franca expansão no 

mundo. Contava com empresas sólidas e envolvia milhões de trabalhadores. Para 

representar essa indústria que se desenvolvia rapidamente, foi criada, em 1978, nos 

Estados Unidos, a organização não-governamental World Federation of Direct Selling 

Associations, WFDSA. 

Tudo apontava para a criação, também no Brasil, de uma associação que viesse 

promover a boa convivência entre as empresas da venda direta, enfrentar com credi-

bilidade os desafi os do negócio e estabelecer normas de conduta para o setor. 

Em setembro de 1979 nascia a Associação Brasileira das Empresas Vendedoras de 

Mer cadorias a Revendedoras a Domicílio, ou Domus, que, em outubro de 2001, simpli-

fi cou seu nome para Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, a atual 

ABEVD.
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Domus: casa, 
domicílio
No dia 20 de setembro de 1979, data que passou a 
ser comemorada como de aniversário da ABEVD, o 
São Paulo Golf Club sediava uma reunião prelimi-
nar para a formação de uma associação de empre-
sas de venda direta no Brasil. Estavam presentes 
representantes da Avon, Natura, Vogue, Christian 
Gray, Jafra e Yakult. Tupperware e Stanley Home 
não compareceram, mas apoiaram a iniciativa. 

Novas reuniões foram marcadas e, em abril 
do ano seguinte, era constituída a Associação 
de Empresas de Vendedoras de Mercadorias a 
Revendedoras a Domicílio e eleito seu primeiro  
presidente, Vinício Rodrigues Bueno, então ge-
rente-geral da Avon. Era escolhido também o 
primeiro conselho de diretores da entidade. Três 
meses depois, uma assembléia-geral mudava a 
denominação da entidade para Associação Bra-
sileira das Empresas Vendedoras de Mercadorias 
a Revendedoras a Domicílio. Na mesma ocasião, 
a associação recebe o nome fantasia de Domus, 
que em latim signifi ca casa – uma identifi cação 
em total sinergia com uma entidade que reúne 
empresas de vendas em domicílio. Ainda em 
1980, uma nova eleição leva João Bosco Maggioli 
a ocupar a presidência da Domus.

Desafi os da regulamentação do setor ocu-
pam as primeiras reuniões dos associados. Entre 
eles, projetos de lei que tratam do contribuinte 
–substituto do então Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias –, e da simplifi cação das exigências 
para o registro de pequenas empresas e fi rmas 
individuais nas juntas comerciais. Mais adian-
te, a entidade se manifesta favoravelmente à 
aprovação do projeto de lei que prevê o registro 
simultâneo das empresas em todas as agências 
governamentais, incluindo a Previdência Social. 
O maior mérito do projeto é o reconhecimento da 
fi gura do pequeno empresário. 

Logomarca da Domus.
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No início, como se vê, as questões traba-
lhistas e tributárias se revelaram o foco principal 
das discussões. A venda direta surgia como uma 
grande oportunidade de trabalho.

Mesmo enfrentando com muita disposi-
ção os desafi os dos primeiros anos, as ações da 
Domus eram um tanto tímidas, porque ainda 
havia, entre as empresas, certo receio de trocar 
informações com os potenciais competidores. O 
relacionamento entre elas era muito bom, mas 
não se apostava em ações conjuntas. A Domus 
ainda não tinha alçado vôo. Guilherme Peirão, 
eleito presidente em 1997, denomina esta fase de 
“pré-operacional”.

Mais sintonia, maior 
representatividade
O crescimento e o fortalecimento da Domus se 
intensifi cou a partir da maior sintonia entre as 
empresas associadas. Esse entendimento mais 
efetivo entre os membros começou na gestão 
de João Maggioli. Odécio Lenci, que auxiliou o 
primeiro presidente da entidade em sua gestão, 
lembra-se que Maggioli convidava o pessoal da 
Natura e de outras empresas para visitar a Avon, 
conhecer as pessoas e a tecnologia empregada 
– num esforço, afi nal bem-sucedido, de estreitar 
as relações entre as empresas.

A partir de 1998, a Domus toma um novo 
impulso quando seu então presidente, Guilherme 
Peirão Leal, também presidente da Natura, propôs 
– e obteve aquiescência de seus pares – que a en-
tidade criasse comitês de trabalho. Formados por 
profi ssionais das empresas associadas, esses co-
mitês refl etiam metas bem objetivas do setor. Eles 
constituíram a mola propulsora da associação, 
agora mais focada em resultados e preocupada em 
tornar o sistema de venda direta mais democrático 
e transparente. A idéia era montar um conjunto 
institucional ordenado a fi m de não permitir que 
o conceito da venda direta, construído com tanto 
esforço e carinho ao longo dos anos, fosse detur-
pado por aventureiros descompromissados com 
os preceitos éticos do negócio. 

João Bosco Maggioli, presidente da Domus em 1980.

Odécio Lenci contribuiu para o fortalecimento 
da Domus promovendo a integração das 
empresas associadas.
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Até então vigorava um controle excessivo 
para a admissão de novas empresas na entidade, 
sujeitas a várias exigências, com base em questões 
jurídicas e tributárias. Leal queria abrir a Domus 
para todo o setor, com o intuito de torná-la mais 
abrangente e de ajudar a regulamentar as em-
presas que estavam surgindo. Por isso insistiu na 
instituição de regras de conduta e que pudessem 
balizar o desenvolvimento da associação. Essas 
iniciativas seriam fundamentais para a imagem 
e o bom desempenho da indústria da venda direta 
no Brasil. 

A Domus passou a buscar com afi nco sua 
própria identidade. As questões passaram a ser 
colocadas com maior clareza. O que é venda di-
reta no Brasil? Qual o volume do negócio? O que 
fazem as empresas? Aonde se quer chegar? Quem 
a entidade representa e o que essas empresas 
signifi cam no mercado? Qual é o impacto econô-
mico da venda direta na geração de emprego e na 
arrecadação de impostos? 

Assim, gradativamente e com mais confi an-
ça, as empresas passaram a compartilhar informa-
ções sobre seu trabalho, seu volume de vendas e 
de produção. Começaram a defi nir conjuntamente 
as boas práticas nas relações trabalhistas e go-
vernamentais, de modo a evitar equívocos que 
pudessem afetar a indústria como um todo. 

De uma agenda mais lenta e considerada 
defensiva, lembra Rodolfo Witzig Gutilla, atual 
presidente da ABEVD, aos poucos a associação par-
tia para uma postura mais propositiva, com uma 
agenda externa pública. A idéia era fi rmar uma 
nova imagem da venda direta, mostrar o quanto 
a atividade gera oportunidades de renda para 
milhões de pessoas, o quanto seu sistema é con-
fi ável, formal, legal e penalizado por uma onerosa 
carga tributária, sem esquecer os fundamentos 
dessa atividade, baseados na ética das relações 
comerciais entre a empresa que vende o produto e 
o revendedor autônomo. Um claro código de ética 
dos revendedores e um bem defi nido código de 
ética das empresas viriam solidifi car mais ainda 
a seriedade e a credibilidade da atividade. 

Mesmo em relação ao governo federal, 
a entidade adotou uma postura de negociação 
direta, franca e aberta, mantendo um diálogo 
institucional maduro com o governo no momento 
em que se fazia necessário alterar práticas que afe-
tassem diretamente o setor. O governo entendeu 
e, de sua parte, passou a abrir sua agenda para 
uma associação que representava os interesses 
das empresas associadas e o trabalho de 1,5 milhão 
de pessoas. Isso só poderia implicar, de ambas 
as partes, um senso de responsabilidade sério e 
permanente. 

Rodolfo Witzig Gutilla, atual presidente da ABEVD. 

Guilherme Peirão Leal, 
presidente do Conselho de 
Administração da Natura.
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Um outro fator de fortalecimento da Do-
mus foi, segundo o consultor Marcelo Pinheiro, 
a chegada de multinacionais com seu marketing 
de rede. A política da associação consistiu em 
fazer o possível para que as empresas brasileiras 
já estabelecidas se regularizassem e passassem a 
integrar a Domus, preparando-se para o impacto 
da concorrência das multinacionais. 

A empresa fi liada agora tinha um prazo 
para se adaptar à legislação, conhecer bem o mo-
delo, aprender com a estrutura e com o conheci-
mento das empresas fi liadas. Talvez como símbolo 
desse novo espírito, em 2001, a entidade mudou 
sua logomarca e, de Domus, passou a se chamar 
defi nitivamente ABEVD, Associação Brasileira de 
Empresas de Vendas Diretas. 

A ABEVD alcançou o estágio em que hoje se 
encontra: uma associação profi ssional, formada 
por executivos atuantes, orientados e focados 
em resultados, empenhados em fazer com que o 
segmento de venda direta no Brasil tenha o reco-
nhecimento e a importância que merece junto ao 
público e ao governo. Ao se tornar catalisadora de 
esforços positivos entre tais setores, contribui para 
o crescimento da atividade de forma sustentada, 
ética, sob a égide dos princípios legais e das me-
lhores práticas de comercialização.

A associação só admite empresas que cum-
pram suas obrigações com a legislação brasileira 
e com os Códigos de Conduta pactuados entre os 
associados, os representantes autônomos e a en-
tidade. Essas exigências promovem uma seleção 
natural dos empreendedores sérios do setor.

Capa dos Códigos de Conduta

Pedro Dallari, advogado responsável pela 
administração do Código de Conduta aprovado 
pela ABEVD, em 1992.

49

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE VENDAS DIRETAS



Trabalhar com ética, 
a batalha da auto-
regulamentação
Preocupada com a lisura de um setor em expansão 
acelerada, a WFDSA fi xou três códigos de conduta: 
o do relacionamento das empresas com as outras 
empresas, das empresas com as revendedoras, 
e das empresas com os consumidores. Por esses 
códigos, independentemente do que a lei de cada 
país estipule, as empresas são obrigadas a ter 
sua conduta pautada por um comportamento 
respeitoso e ético com esses parceiros. O objetivo 
sempre foi, a partir de um código de consenso 
geral, poder julgar todos os casos eventualmente 
considerados antiéticos: desrespeito ao con-
sumidor, propaganda enganosa, má relação das 
empresas com o revendedor.

Em novembro de 1992, foi aprovado pela 
ABEVD o código de ética que adaptava para a 
realidade e legislação brasileiras o documento 
elaborado pela WFDSA. Esse documento se tornou, 
na prática, uma auto-regulamentação da ativida-
de, respeitado pelas principais empresas do setor. 
Na época, todos os associados foram signatários 
do código, revisado à luz das mudanças sociais e 
econômicas ocorridas no país. 

A postura ética da ABEVD passa, então, a 
ganhar espaço nos meios de comunicação. Em 
março de 1996, a WFDSA fortalece a credibilidade 
do sistema de venda direta ao lançar dois comple-
mentos do Código de Conduta – o que estabelece 
regras de convivência entre as empresas e o que 
regula a conduta do relacionamento com os con-
sumidores.

José Augusto Rodrigues da Silva, diretor da ABEVD na 
época da implementação do Código de Conduta.
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Nessa cadeia o revendedor também deve 
ser protegido, principalmente por ser uma cate-
goria formada por pessoas que nem sempre têm 
experiência e conhecimentos para fazê-lo indivi-
dualmente. As empresas devem levar em conside-
ração essa desigualdade. Da mesma maneira, elas 
não podem instituir uma concorrência predatória 
entre si. Esse código está disponível para qualquer 
pessoa por meio do site www.abevd.org.br, e as 
empresas são obrigadas a divulgá-lo. 

“Trata-se de um conjunto de princípios 
muito bem elaborado, moderno e que gera ci-
dadania”, diz o advogado Pedro Dallari, indicado 
pela ABEVD para ser o administrador do Código 
de Conduta. 

O Código divide-se em duas partes: a 
Conduta de Venda Direta Diante dos Vendedores 
Diretos e a Conduta de Venda Direta Diante dos 
Consumidores. Ambos seguem o modelo proposto 
pela WFDSA.

O primeiro diz respeito às relações das em-
presas de venda direta com os vendedores diretos 
e das empresas de venda direta entre si. O Código 
destina-se à proteção dos vendedores diretos, à 
promoção da concorrência leal, respeitando a livre 
iniciativa, à disseminação da imagem pública da 
venda direta e à percepção pela sociedade desta 
atividade como oportunidade de trabalho e gera-
ção de renda. O outro trata do respeito às relações 
com os consumidores. 

Na linha de frente, consultores e reven-
dedores se sentem benefi ciados pelas atitudes 
resultantes das regras de conduta. “Ao saber que 
esses códigos existem e que há uma associação 
de reconhecida credibilidade para apoiá-los, a 
gente fi ca muito mais seguro para trabalhar com 
os clientes”, diz Sandra Aparecida Ribeiro, gerente 
de pedidos da Herbalife.

Sandra Aparecida Ribeiro, gerente de pedidos da 
Herbalife, acompanhada de Eneida Bine, em evento 
comemorativo de 10 anos da Herbalife.

51

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE VENDAS DIRETAS



Ivone Antunes (à esquerda), vendedora da Hermes, em 
premiação de fi m de ano na franqueada, em 1998. 

A vendedora da Hermes Ivone 
Antunes preza pela ética no 
momento de oferecer seus 
produtos para manter seus 
clientes.

Hunt acrescenta que a ABEVD exerce uma forte lider-
ança e realiza um ótimo trabalho na representação 
do setor. “Os executivos brasileiros têm um papel 
muito importante no setor de vendas diretas mundial. 
Em outubro de 2006, por exemplo, tive o prazer de 
nomear Alessandro Carlucci, da Natura, vice-presi-
dente da WFDSA. Sei que ele agregará muito valor à 
visão e ao rumo do setor em nível mundial. A ABEVD 
estabeleceu uma história impressionante de sucesso, 
que fi ca evidente no fato de que as vendas do setor 
cresceram mais de 120% nos últimos cinco anos. Talvez 
essa seja a razão pela qual, em um relatório recente 
da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento, o Brasil tenha aparecido como um 
dos cinco lugares mais atraentes para investimento 
internacional em 2005 e 2006.”

Por meio da liderança da ABEVD, o setor das vendas 
diretas não está apenas contribuindo para a econo-
mia do país, ele está generosamente retribuindo com 
causas fi lantrópicas, com cerca de 23 milhões de reais 
doados pelos vendedores diretos em 2004. “Estou 
confiante que o setor de vendas diretas brasileiro 
continuará a prosperar à medida que aumenta sua 
infl uência no mercado.”

EM SINERGIA COM O MUNDO

Como direct selling association (DAS) sediada no quinto 
país do mundo em venda direta, a ABEVD se mantém 
em estreita sinergia com a World Federation of Direct 
Selling Associations (WFDSA) – e com as outras DASs 
do mundo inteiro – na defesa e no aperfeiçoamento 
do modelo. Mesmo porque as maiores empresas de 
venda direta em operação no Brasil têm um horizonte 
global de negócios. O desafi o de mostrar a venda direta 
como uma grande alternativa de trabalho neste novo 
século, agora, é mundial.

Na opinião de Truman Hunt, presidente da WFDSA, o 
setor brasileiro de vendas diretas se tornou um exem-
plo de sucesso para outros mercados internacionais e 
é, em especial, um modelo para os países vizinhos.

“O que me impressiona mais do que o tamanho do 
mercado de vendas diretas brasileiro é o número de 
pessoas que está sendo positivamente afetado pela 
venda direta. Hoje, há aproximadamente 1,6 milhão 
de vendedores diretos autônomos no Brasil. Seja 
como participantes ou como consumidores, a venda 
direta está abençoando a vida de muitos, muitos 
brasileiros.” 

EM SINERGIA COM O MUNDO
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De fato, sem confi ança não há venda. Con-
fi ança no revendedor, no produto, na empresa e 
na marca. Venda direta é um tripé que se sustenta 
na marca, no produto com tecnologia e qualidade 
e no relacionamento. Instrumentos normativos 
cimentam esse tripé e garantem à sociedade que 
esse é um negócio sério.

Alguns revendedores expressam a neces-
sidade de ser ético até em relação ao produto 
em si. “Se eu não conheço ou não gosto de um 
produto, vou dizendo logo ‘não compre que você 
não vai gostar’”, diz Ivone Antunes, vendedora 
da Hermes. 

“Os produtos somos nós que movimenta-
mos. Quando a pessoa não é ética, ela pode, no 
curto prazo, ter um benefício, mas no longo prazo 
não se sustenta, porque o que vai manter as ven-
das são os seus relacionamentos. A pior prática 
nessa área é não ser ético”, diz Leandro Kenski, 
empresário e distribuidor da Tahitian Noni. 

Leandro Kenski, empresário e distribuidor da Tahitian Noni.
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