
São Paulo, 3 de fevereiro de 2011. 

Estimados amigos 

Seguem algumas considerações sobre a indústria de vendas diretas no Brasil. 

A soma de “vendas diretas” + “internet” + “tecnologia digital” deverá recriar e revigorar essa 

indústria que seguirá prosperando no século XXI. Aliás, “vendas diretas” é algo tão velho 

quanto a humanidade e está na essência dos negócios: dois indivíduos realizam trocas, em 

geral diretamente, porque no final ambos ganham mais (o conselheiro Acácio já sabia disso). 

Quero com o artigo anexo convidá-lo a uma reflexão: Que negócios poderão ser recriado no 

século XXI juntando-se “venda direta” (algo quente) com “internet” (algo frio), tecnologia 

digital e inovação? 

Uma revendedora + um “i-pad” + internet + idéias inovadoras farão uma revolução tanto nas 

vendas diretas quanto em muitas indústrias nos próximos cinco anos. Isso faz sentido para 

você? 

Coloco-me desde já a sua disposição para aprofundarmos esse tema na área de seu interesse, 

ou mesmo responder suas dúvidas ou questões em relação ao mercado de vendas diretas no 

Brasil. 

Atenciosamente 

 

Luiz M. Flores 

Consultor de negócios – vendas diretas 

lflores@chicagobooth.edu 

lflores@amcham.com.br 

http://teoriadosanduiche.wordpress.com 

skype lflores51 celular (11) 9986-3660 
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São Paulo, 1 de fevereiro de 2011. 

Vendas diretas 
O objetivo deste artigo é revisar um pouco da história, do presente e perspectivas da indústria 

de vendas diretas no Brasil. 

Algumas definições 
Definiremos como venda direta aquela em que existe uma revendedora autônoma realizando 

a venda de um produto ou serviço (intermediando). A venda por catálogo também é uma 

venda direta, mas não existe a intermediação econômica da revendedora. O mesmo ocorre 

nas vendas pela internet, que também são diretas.  

As sacoleiras, que vendem predominantemente roupas, não estão incluidas ou consideradas 

nas análises que seguem. Podemos denominá-las como um tipo especial de revendedoras. 

Passado majestático 
A indústria de vendas diretas no Brasil inicia oficialmente por volta de 1958 com a chegada da 

Avon Brasil, subsidiária de Avon Products – USA. Tem um pouco mais que meio século de 

existência enquanto indústria efetivamente organizada. As efetivas operações iniciaram por 

volta de 1960 terminada a construção da fábrica local com capacidade na época para produzir 

cerca de 400 milhões de unidades em três turnos, capacidade essa que só pode ser 

plenamente utilizada algumas décadas depois. 

O sucesso local da Avon Brasil foi tão elevado que os investimentos diretos da matriz no Brasil 

não passaram de alguns milhões de dólares e os pagamentos de dividendos e repatriações de 

capital superam em muito o “bilhão” de dólares.  

Começou com alguns milhares de revendedoras autônomas nos primeiros anos e hoje são 

cerca de 3 milhões de profissionais vendendo diversas marcas de produtos e atuando em 

vários segmentos de negócios.  

O início entre nós foi tão difícil que poucos acreditavam que fosse dar certo. Somente alguns 

visionários (como sempre). 

Estimo que o faturamento agregado dessa indústria a preços de consumidores superou R$ 500 

bilhões a preços correntes nos últimos 50 anos, considerando-se para isso os volumes 

estimados e os preços médios atuais. Desse valor cerca de 33% foram para o bolso das 

revendedoras; cerca de 20% para o bolso do governo (em impostos); cerca de 20% para o 

bolso dos investidores; cerca de 20% para os fornecedores de serviços, componentes e 

insumos; cerca de 7% pagos como salários internos.  

Entre empresas de grande, médio e pequeno porte são mais de uma centena de empresas 

atuando na indústria em todas as regiões do Brasil predominando as vendas de cosméticos, 

fragrâncias, produtos de higiene pessoal, lingerie e moda íntima, livros, calçados, utilidades 

domésticas de todos os tipos inclusive eletro-eletrônicos, plásticos para o lar, suplementos 

nutricionais, produtos de limpeza, cadernos, CD´s musicais, artigos natalinos e de ocasião, 

pilhas e uma centena de outros ítens de consumo para compor-se 100% das vendas. 
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A venda de produtos não cosméticos é tão significativa que compões uma fração apreciável 

das verndas anuais da Avon Brasil, uma das empresas líderes do setor, e a maior parte das 

vendas de outras empresas de porte médio e pequeno. 

Serviços financeiros (crédito consignado por exemplo) são vendidos através do sistema de 

vendas diretas, planos de saúde e muitos outros serviços. 

Quais são algumas razões para esse passado majestoso da indústria de vendas diretas? 

 Oportunidade de trabalho para as mulheres – empreendedorismo individual 

 Complemento da renda familiar em momentos de crise ou não 

 Força intrínsica do sistema de vendas de relacionamento interpessoal 

 Presença e cobertura geográfica e falta de presença do varejo convencional 

 Campanhas de vendas (18 meses em um ano) – 50% de vantagem 

 Folhetos promocionais – ofertas – venda de impulso junto aos consumidores 

 Campanhas de incentivo, motivacionais e de retenção junta às revendedoras 

 Informalidade parcial do mercado (reinvestimento e crescimento) 

 Segmentação automática de mercado – o que é demandado é entregue 

 Capacidade de honrar as entregas e os prazos junto aos consumidores e canal 

 Investimento em tecnologia e inovação 

 Fator aspiracional – fazer parte de (consumidores e revendedoras) 

 Preços adequados levando-se em conta o “valor-de-uso” para os consumidores 

 Mesmo preço do produtos final do Oiapoque ao Chuí (muito relevante) 

 Amplitude da cesta de ofertas das revendedoras – otimização da visita 

 Contato permanente entre consumidora e revendedoras devido à recompra 

Todos esses fatores podem ser agrupados em três linhas essenciais: 

1. Atratividade da indústria para os consumidores finais 

2. Atratividade da indústria para o canal de distribuição (efetiva parceria) 

3. Atratividade da indústria para fabricantes e demais parceiros de negócio 

Ou seja, significativa adição de valor econômico, inteligentemente distribuida entre os diversos 

“stakeholders”. 

Secundariamente: 

4. Suporte governamental 

5. Barreiras naturais de entrada 

6. Baixa competição por preços comparando-se com o varejo convencional 

O presente da indústria de vendas diretas no Brasil 
O crescimento dessa indústria foi de  25 %  para o ano 2010, com faturamento agregado de 

cerca de R$ 30 bilhões, e de  13 % para o ano 2009 - R$ 22 bilhões a preços de consumo 

(ABEVD). Uma estimativa razoável para 2011 deve estar por volta de  20 % de crescimento e 

R$ 36 bilhões de faturamento (preços na ponta). 

A indústria segue forte ou até mais que seu majestoso passado histórico. 
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A indústria de vendas diretas deve corresponder a cerca de 1% do PIB brasileiro atualmente 

(PIB corrente anual superior a R$ 3 trilhões). 

Vejamos alguns exemplos da força atual da indústria do porta-a-porta: 

A Jequiti Cosméticos é considerada hoje a jóia da coroa do Grupo Silvio Santos (Oesp 

14/11/2010) sendo avaliada pelo mercado em cerca de R$ 800 milhões com faturamento 

previsto de R$ 400 milhões para 2010. A empresa ainda não tem dez anos de vida! 

A Avon Products, por exemplo, comprou este ano (2010) a Silpada (empresa de bijutrerias) nos 

Estados Unidos por US$ 650 milhões, empresas essa fundada em 1997 e faturando cerca de 

US$ 230 milhões em 2009. Quantas empresas comandam no varejo de produtos de consumo 

um multiplicador de quase 3 vezes seu faturamento como critério de avaliação? 

A Silpada atingiu esse valor patrimonial após 13 anos de operações! – Poucos candidatos do 

mundo virtual podem se apresentar com uma valorização desse tipo em pouco mais de dez 

anos de vida. 

Isso demonstra não só a pujança das vendas diretas no Brasil, mas também nos Estados 

Unidos, um mercado bem mais maduro que o nosso. Aliás, o Brasil ocupa hoje o terceiro lugar 

mundial nas vendas diretas atrás apenas dos Estados Unidos e Japão, e nesse último caso 

devido aos níveis de preços e não aos volumes de vendas. 

No ano 2010 no Brasil “A menina que roubava livros” (Editora Intrínseca) vendeu pouco mais 

de um milhão de exemplares, sendo que 28% no porta-a-porta (Oesp 17/7/10) sendo que o 

preço no varejo era de R$ 39 e R$ 19,90 na venda direta (Moda&Casa – Avon). 

A Avon já é uma das maiores vendedras de livros no Brasil, sem ainda colocar um foco muito 

agressivo nesse segmento. 

Este ano a Hinode (vendas diretas) e a Cataguá Cartões iniciaram uma parceria junto a 37.000 

revendedoras para uso de cartões de crédito no porta-a-porta (Brasil Econômico 20/9/10). 

Outras empresas de cartões estão seguindo o mesmo caminho com outras parcerias com 

empresas de vendas diretas (Hermes – RJ e outras). 

Este ano ainda (2010) Nestlé, Coca-Cola e Batavo  iniciaram seus testes de vendas diretas, 

sendo que a Nestlé já conta com mais de 8000 revendedoras (ABEVD). 

Imóveis Rossi também fez uma parceria com De Millus do Rio de Janeiro para vender imóveis 

de porta-em-porta (Valor Econômico de 6/10/10). 

Em resumo, o mercado de vendas diretas segue vibrante e cada vez mais empresas descobrem 

sua atratividade e vantagens, sendo uma delas a descentralização e menor dependência, 

muitas vezes, de um único canal de distribuição. 
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O futuro da indústria de vendas diretas no Brasil 
Faremos algumas breves considerações com relação aos seguintes fatores, todos relevantes 

para o futuro dessa indústria no Brasil: 

 Desenvolvimento econômico do Brasil – implicações 

 Potencial de crescimento do número de revendedoras a longo prazo 

 Força intrínsica do sistema de vendas por relacionamento – o contato é “quente” 

 Fator aspiracional – fazer parte de (consumidores e revendedoras) 

 Internet + vendas diretas – uma nova revolução na indústria 

 Tecnologia e inovação mais fortes que nunca 

 A qualidade dos serviços e do atendimento dos consumidores e do canal 

 A força das ofertas, promoções e incentivos a vendas 

 18 meses de vendas or ano seguem valendo 

 Fortalecimento do “valor-de-uso” - a proximidade e força do serviço 

 Segmentação e não-segmentação da cesta de ofertas 

 Regime de substituição tributária e os benefícios para a venda direta 

 A concentração das grandes redes de varejo – vantagens para a venda direta 

O desenvolvimento econômico do Brasil (taxas acima de 4% ao ano – PIB) e a ascenção da 

classe média, historicamente acostumada com a venda direta, será um grande propulsor desse 

mercado no futuro imediato, e as taxas de crescimento serão bem acima do PIB. 

As dificuldades de distribuição do varejo convencional, custo elevado dos pontos de vendas e 

outros fatores que se refletem em preços de varejo mais caros no interior e regiões distantes 

não impactam o porta-a-porta, que seguirá levando vantagem competitiva nesses aspectos. 

A  Avon Brasil roda mais que 20 milhões de km por ano com entregas de casa em casa. O 

número talvez se compare à quilometragem da Coca-Cola uma empresa com gigantesco 

volume de entregas no varejo. 

O potencial total do número de revendedoras de vendas diretas no Brasil deverá superar 5 

milhões de profissionais autônomas nos próximos 10 anos. 

Vendas diretas adicionam o lado “quente” do contato humano, que não pode ser superado 

pela internet, e-commerce ou tecnologias digitais. A interação “olho-no-olho” ainda é muito 

importante para um grande número de negócios, onde a explicação, o diálogo e o 

convencimento são partes relevantes da venda. 

O fator aspiracional (fazer parte de ) é outro aspecto relevante para o crescimento futuro da 

venda direta. Tão relevante que vai merecer outro artigo para aprofundarmos o assunto. 

Internet, inovação e tecnologia digitais não irão substituir a indústria de vendas diretas, ao 

contrário, irão fortalecê-la e ajudar a reinventá-la no século XXI. Será uma mudança dramática. 

Qualidade de atendimento e “valor-em-uso” serão fatores diferenciais a favor das vendas 

diretas neste século. Uma “empreendedora individual” (caso do porta-a-porta) sempre 

prestará um melhor serviço aos clientes que uma colaboradora de varejo, muitas vezes mal 

paga, mal treinada, que pensa diariamente em novos truques para não se envolver tanto com 
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os clientes. Isso não é regra geral, mas se aplica em grande número de casos, como podemos 

todos sentir na pele quase todos os dias. 

Além disso a vendedoras do porta-a-porta estão onde os clientes estão, o que permite uma 

prestação de serviços mais próxima da realidade de consumo da cliente, agregando assim 

potencialmente mais valor no momento da venda (uma consulta) enquanto no varejo as 

vendedoras exercem o “valor-de-troca” tão familiar à indústria em geral. Sobre as diferenças 

fundamentais entre “valor-em-uso” e “valor-de-troca” ver o site da Hanken School (Finlândia)  

www.hanken.fi e pense nas implicações desses conceitos para vendas diretas e varejo. 

Dezoito meses de vendas (campanhas anuais de vendas diretas) seguem sendo mais que doze 

meses convencionais do varejo no século passado e no próximo. 

No varejo segmentação de mercado quer dizer oferecer em um certo mercado os produtos 

mais adequados para aquele mercado (organizar os estoques e a distribuição desse modo). No 

caso de vendas diretas entrega-se o que vendeu, e não existem estoques anteriores à venda, 

de modo que a segmentação do mercado é sempre automática e definida do mercado em 

direção ao fabricante. Não existem estoques errados empilhados, por definiçãoo, na ponta do 

mercado (o que não elimina a necessidade de se estimar volumes de vendas corretamente). 

O regime de substituição tributária em franco uso nos mercados de alimentos, bebidas, 

cosméticos e muitos outros trará mais força para as vendas diretas, porque quando o produto 

sai da fábrica todos os impostos já estão pagos até o final. Só existe vantagem de vendas 

quando se considera o porta-a-porta e nenhuma desvantagem tributária, o que é relevante no 

Brasil, um país com elevada carga tributária. 

A concentração das grandes redes de varejo impondo regras muitas vezes leoninas aos 

pequenos e médios fabricantes, e descontos sobre os preços de toda ordem, impõe a 

necessidade de novos canais de distribuição menos asfixiantes para o produtor. Na venda 

direta você pode manejar melhor sua margem de contribuição, sem a pressão do “parceiro” 

varejista. 

Esses e muitos outros fatores (que qualifico de atratividade da indústria) significam um belo 

futuro para a indústria de vendas diretas no Brasil, que associada à internet 2.0, mídias sociais,  

tecnologia digital e inovação deverá recriar-se no século XXI de modo sensacional, resultando 

em novas taxas de crescimento anual de dois dígitos, por muitos anos ainda. 

 

Luiz M Flores 

Consultor de negócios – vendas diretas 

lflores@chicagobooth.edu 

lflores@amcham.com.br 

http://teoriadosanduiche.wordpress.com 

skype lflores51   (005511) 9986-3660 
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