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Geralmente encarada como complemento de 
renda, atividade pode virar um bom negócio

Aposta na venda 
direta
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Santa Cruz do Sul/Casa Zero hora

SÂMIA FRANTZ

Mesmo com as aulas do curso de 
fisioterapia pela manhã e o tra-

balho de bolsista nos laboratórios da 
faculdade à tarde, a estudante Andréia 
Roth, 23 anos, encontrou uma ativida-
de que lhe garantiu a primeira experi-
ência no mercado de trabalho e uma 
renda extra para pagar as aulas da 
Universidade de Santa Cruz do Sul. Ela 
é uma consultora de beleza de uma 
grande empresa de venda direta.

– Com as primeiras comissões que 
recebi, fui conseguindo comprar coi-
sas. E isso foi me empolgando. É co-
mo se fosse a minha própria empresa 
– diz a revendedora Natura.

Desde que se iniciou na área, há um 
ano e sete meses, ela já influenciou até 
a mãe, a aposentada Rosane Roth, 48 
anos, que também investiu na ativida-
de. Juntas, arrecadam no mínimo de 
R$ 400 por mês.

– Ainda quero comprar algo gran-
de, só para dizer que paguei com o di-
nheiro das vendas 
– afirma Rosane. 

Mãe e filha fa-
zem parte de um 
contingente de 
mais de 1,6 mi-
lhão de brasileiros 
que atuam como 
revendedores de 
diferentes empre-
sas. E a área não 
é encarada só como complemento de 
renda. Há quem se dedique exclusiva-
mente a esse negócio e consiga arreca-
dar até R$ 5 mil por mês. 

– É possível ganhar muito dinheiro, 
depende só da forma como se encara 
a atividade. Se for vista como negócio, 
vai gerar todo o dinheiro que um ne-

gócio proporciona. Se for tratada como 
bico, (a revendedora), vai ganhar como 
bico – afirma o gerente divisional de 
vendas da Avon no Rio Grande do Sul, 

Marcelo Jerônimo.
Possibilidade 

de trabalhar por 
conta própria, ter 
horário flexível e 
garantir uma ren-
da complementar 
são os principais 
motivos que tor-
nam a venda dire-
ta atrativa. O setor 

ainda exige um baixo investimento e 
não requer formação específica. 

– A vantagem é a flexibilidade, de 
horário de atividade. É possível entrar 
e se desvincular da empresa na hora 
que quiser. Não existe subordinação, 
chefia, não há vinculação de natureza 
trabalhista – diz o presidente da As-

sociação Brasileira de Vendas Diretas 
(ABEVD), Rodolfo Guttilla.

Como vantagem, as empresas ofe-
recem programas de incentivo a re-
vendedoras conforme o volume de 
vendas. Em algumas, as premiações 
podem ser eletrodomésticos, carros, 
casas e viagens. Para capacitar as con-
sultoras, as empresas oferecem cursos 
e treinamentos que englobam desde 
atendimento e empreendedorismo até 
oficinas de maquiagem.

Para quem quer ingressar no mer-
cado de venda direta, não é preciso 
muito: a estudante Andréia, que não 
pretende largar o trabalho de revende-
dora tão cedo, ensina que a pessoa só 
deve ter vontade e persistência, princi-
palmente nos quatro primeiros meses:

– Tem gente que só compra depois 
da quarta ou quinta vez que se apre-
senta a revista. No início, eu comprava 
produtos para mim para fechar o pe-
dido (mínimo exigido pela empresa).

➧ samia.frantz@zerohora.com.br

Empolgada com o retorno, Andréia (E) convenceu a mãe, Rosane, a participar

Como funciona

> Perfil: em geral, as empresas não co-
bram requisitos. Uma das únicas exigên-
cias é ter idade mínima de 18 anos e não 
ter problemas de crédito no SPC.

> Investimento inicial: algumas em-
presas oferecem um kit demonstrativo de 
produtos para ser adquirido pelas reven-
dedoras. O preço pode variar de R$ 50 a 
R$ 200. Serve para que a pessoa comece 
o negócio e tenha amostras grátis. 

>  Perspectivas de crescimento: a 
revendedora acumula pontos conforme o vo-
lume de vendas. Com o tempo e uma média 
alta de vendas, ela pode se tornar uma con-
sultora regional, liderando uma equipe, por 
exemplo. Também pode se transformar em 
uma executiva contratada pela entidade.

> Dicas: empenho, dedicação, disponibi-
lidade de tempo e bom relacionamento são 
fundamentais para o garantir o sucesso. É 
indicado primeiro conhecer a atividade de 
venda direta e os códigos de conduta que 
regulamentam a profissão. 

> Riscos: por ser autônomo, o revende-
dor precisa se organizar para fazer a con-
tribuição ao sistema de previdência. 

>  Vantagens: as empresas oferecem 
programas de incentivos, que valem prê-
mios. Algumas proporcionam até viagens 
internacionais.

EMPRESAS FILIADAS À ABEVD

AMWAY 
> Linha: cosméticos, cuidados pesso-

ais, nutrição e bem-estar, cuidados com o 
lar e utensílios domésticos

Informações: 0800-17-5577 ou 
www.latinamway.com.br 

AVON
> Linha: cosméticos, produtos para o 

lar, CDs, livros e produtos para o bem-es-
tar, como fitness, saúde e nutrição,

Informações: 0800-708-2866 ou 
www.avon.com.br 

BALSAMO PERFUMES
> Linha: perfumes
Informações: (11) 5525-9500 ou 
www.balsamoperfumes.com.br 

EMBELLEZE STYLE
> Linha: produtos de beleza
Informações: 0800-880-0088 ou
www.embelleze.com

HERBALIFE
> Linha: produtos nutricionais para 

controle de peso, condicionamento físico 
e bem-estar 

Informações: (11) 3879-7822 ou 

www.herbalife.com.br
HERMES

> Linha: produtos variados, como ca-
ma, mesa e banho, acessórios, utilidades 
domésticas, confecções, calçados, jóias, 
brinquedos e cosméticos

Informações: (21) 3293-9000, (21) 
3891-5122 ou www.hermes.com.br 
HINODE

> Linha: perfumaria e cosméticos
Informações: (11) 4196-4355 ou 
www.hinode.com.br 

MARY KAY
> Linha: produtos de beleza e cosmé-

ticos
Informações: 0800-702-0738, 0800- 

163113 ou www.marykay.com.br 
NATURA

> Linha: cosméticos, produtos de bele-
za e perfumaria

Informações: 0800-704-5566 ou
www.natura.net

NATURE’S SUNSHINE
> Linha: bebidas, nutrição e suplemen-

tos
Informações: 0800-123-043 ou 
www.naturessunshine.com.br 

NU SKIN
> Linha: cuidados pessoais, suplemen-

tos nutricionais e sistemas de Internet e 
tecnológicos

Informações: 0800-979-6872 ou 
www.nuskin.com/brasil 

PERFAM
> Linha: perfumaria
Informações: (14) 2106-7474 ou 
www.perfam.com.br 
TAHITIAN NONI
> Linha: sucos e bebidas 
Informações: 0800-891-5694 ou 
www.tni.com

TIENS DO BRASIL
> Linha: suplementos alimentares natu-

rais, cosméticos e produtos para a saúde
Informações: 0800-646-6555 ou
www.tiensbrasil.com.br

TUPPERWARE
> Linha: utensílios plásticos 
Informações: www.tupperware.com.br

WOW!
> Linha: pacotes de viagens
Informações: (11) 3255-1155 ou 
www.viagenswow.com 

YAKULT
> Linha: cosméticos
Informações: 0800-131-260 ou 
www.yakultcosmetics.com.br

MAIS INFORMAÇÕES
> Acesse o site www.abevd.org.br

O mercado de venda direta 
no Brasil faturou

 

R$ 3,2 bi
nos três primeiros meses 
deste ano, um aumento de 
10,5% em relação a igual 

período de 2006
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