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Venda direta está em alta 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 

 

O vendedor de l ivros David McConnel não imaginava que 

distr ibuir perfumes como brinde fosse provocar uma verdadeira 

revolução no sistema de vendas conhecido até então. Os perfumes 

fizeram mais sucesso do que as obras de Shakespeare, oferecidas por 

ele na Nova York dos idos de 1885, obrigando-o a criar uma empresa 

(a Califórnia Perfumes), para vender o novo produto. Logo, ela foi 

rebatizada de Avon, em homenagem a Stratford-upon-Avon cidade 

onde nasceu o autor de Hamlet e Macbeth. Acredito que o resto da 

história todo mundo conhece. Quem não conhece o slogan “Avon 

chama”? Foi por meio dele que o sistema de venda de cosméticos e 

perfumaria, porta a porta, f icou conhecido no Brasil há 38 anos. O 

termo “venda direta” abrange várias modalidades de abordagem de 

cl ientes, entre os quais estão as vendas porta-a-porta, o marketing de 

rede, o contato pessoal e as reuniões domicil iares. A Avon, pioneira no 

sistema, tornou-se um negócio mil ionário. Só em 1995, faturou US$ 7,5 

bi lhões com a venda, porta-a-porta, de 1,5 bilhão de produtos em todo 

o mundo. No Brasil,  faturou US$ 1 bilhão, vendendo 270 milhões de 

itens, desempenho que contribuiu para tornar o país o terceiro maior 

mercado mundial de venda direta, superando países como Alemanha e 

México. 

No Brasil, o sistema de venda direta chegou em 1959. Dez anos 

depois, a brasileira Natura e a norte americana Stanley Home entraram 

no mercado, seguidas das mult inacionais Pierre Alexander, Tupperware 

e Christian Gray, grupos que agora se destacam no ranking dos bons 

negócios. O conceito de venda porta a porta começou a ser substituído 

pelo contato pessoal no início da década de 70, através das 

multinacionais Rhodia e  Christian Gray. Foram vários os fatores que 

substituíram a venda porta a porta pelo contato pessoal, entretanto, 

podemos destacar dois deles: 1º) o indivíduo hoje quer mais 



www.giul ianimarket ing.pro.br                               Giuliani 
MARKETING 

 
 

Publicado no Jornal  de  Piracicaba,  Caderno Opinião,  P .  A-3,  12 out  1997.                     2  

segurança, ninguém abre a porta para estranhos; 2º) a entrada da 

mulher no mercado de trabalho atualmente, a participação das 

mulheres no mercado de trabalho está crescendo rapidamente, ou seja, 

de cada duas mulheres uma está trabalhando ou procura uma 

ocupação (segundo dados da Seade) a taxa de participação feminina 

no mercado de trabalho na Grande São Paulo passou a 48,8% em 1995 

para 50,2% em 1996). 

Existem ainda outras formas  de levar o art igo produzido ou 

importado diretamente ao consumidor f inal, como o marketing de rede 

que uti l iza revendedores independentes, formando redes de vendas ao 

apresentarem pessoas de seu círculo de amizade para também fazerem 

parte do negócio. 

A Amway Corporation, por exemplo, com sede em Michigan (EUA) 

e espalhada em 73 países, em apenas quatro anos fez do Brasil o seu 

quarto maior mercado. Além do marketing de rede, temos hoje o 

marketing direto, que já dispensa o contato pessoal, as vendas são 

efetivadas em resposta a malas diretas, telemarketing e propaganda 

em veículos de comunicação.  

O mercado brasileiro de vendas diretas é atualmente o que mais 

cresce no mundo. Com o volume de negócios movimentado anualmente 

por empresas como Avon, Natura, Tupperware, Amway e Bom Apetite, 

pulou de US$ 2 bilhões em 1994 para US$ 3,5 bilhões em 1996. Esse 

crescimento fez com que o Brasil passasse do quinto para o terceiro 

lugar no ranking mundial de vendas diretas, atrás apenas do Japão e 

dos Estados Unidos. 

Entre os fatores que mais contribuíram para a expansão, estão a 

estabil idade econômica, com o conseqüente aumento do poder 

aquisit ivo, e o crescente número de desempregados. “Muita gente que 

perdeu o emprego ou que busca uma complementação de renda, 

passou a atuar como revendedor das empresas de venda direta”, diz 

Luiz Heitor S. Mayer, presidente do Conselho de Ética da Domus 

(associação que reúne empresas de venda direta). 
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É estimado para 97 que o setor cresça, em média, 15%, o que 

não deixa de ser representativo, caso a inflação fique abaixo de um 

dígito neste ano. A Tupperware espera movimentar US$ 234 milhões 

em 97 (incluindo o lucro dos revendedores); de 95 para 96 o seu 

faturamento subiu 38,4%, passando de US$ 195 milhões para US$ 270 

milhões. A empresa de cosméticos Natura estima para 97 um 

faturamento em torno de US$ 970 milhões. A Avon, com 60% do total 

de mercado brasileiro de vendas diretas, espera uma expansão de 10% 

para este ano - seus negócios movimentaram cerca de US$ 1,35 bilhão 

em 1996 (US$ 1,05 bilhão em 1995). 

A Amway norte americana prevê crescimento entre 10% e 15% 

neste ano. 

Muita coisa mudou no sistema de venda domicil iar. Da jogada de 

marketing do vendedor de l ivros aos dias de hoje, o sistema se 

modernizou e, para ampliar sua cl ientela, incorpora arrojadas 

estratégias de marketing, promove campanhas, reforça a propaganda, 

pesquisa as oportunidades de negócios oferecidos pela Internet e 

mantém programas de incentivos aos seus revendedores. 

O setor de venda direta está em alta e ainda pode crescer muito 

no Brasil, pois, hoje ele detém apenas 5% do total de vendas 

realizadas no varejo. 


