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RESUMO

(Bert Rosenbloom)

O presente estudo buscou verificar até que ponto a atuação do canal de
vendas diretas da Natura, no momento de sua interface com o consumidor final,
endossa o posicionamento de Marketing da empresa ao lhe endossar o
compromisso com a responsabilidade ambiental, focando, principalmente, os
produtos da Natura ligados à biodiversidade amazônica, denominados de linha
Ekos. Para tanto, foi realizada pesquisa de caráter descritivo, com abordagem
iminentemente qualitativa. Após revisão bibliográfica que expôs os mais relevantes
tópicos sobre os canais de Marketing ou de Distribuição, sobre o Marketing Direto
e a Venda de Diretas, foram realizados pré-testes com três consultoras e três
clientes da Natura; em seguida, foram feitas entrevistas semiestruturadas com
sete consultoras, sete clientes e três gerentes de relacionamentos da Natura,
destinadas a, por meio da análise do discurso, captar e estudar sua percepção a
respeito do tema enfocado. Complementaram-se estas informações com a
observação do pesquisador em seis encontros da Natura de treinamentos e de
capacitação das consultoras. Os resultados conduziram à conclusão de que a
maioria das consultoras Natura não endossa o posicionamento de Marketing da
empresa ao lhe resgatar o compromisso com a responsabilidade ambiental. Ao
final da pesquisa, lançam-se sugestões para futuros estudos, fundamentadas
principalmente na necessidade de aumentar-se o conhecimento sobre o canal de
vendas diretas.

PALAVRAS-CHAVE: Canal de Marketing; Vendas Diretas; Meio Ambiente; Marca
Amazônia; Natura.

ABSTRACT

The present study aims to verify the extent to which performance of the
direct sales channel of Natura, at the time of its interface with the end consumer,
endorses the position of Marketing at the company you endorse the commitment to
environmental responsibility, focusing mainly the Natura products related to
biodiversity in the Amazon, called Ekos. For this, we performed a descriptive
research with qualitative approach imminently. After a review that stated the most
important topics of marketing channels or distribution on the Direct Marketing and
Direct Sales, pre-tests were performed with three consultants and three customers
Natura, then were semi-structured interviews with seven consultants, seven
customers and three managers of Natura relationships, aimed at by means of
discourse analysis, cacth and study their perceptions on the subject focused.
These informations are complemented with the observation of the researcher in six
meetings of the Natura training and training of consultants. The results led to the
conclusion that most consultants Natura does not endorse the placement of
Marketing, the company will redeem the commitment to environmental
responsibility. At the end of the study, released to suggestions for future studies,
based mainly on the need to increase knowledge about the direct sales channel
and on the Amazon brand.

KEYWORDS: Marketing Channel; Direct Sales; Environment; Marca
Amazônia; Natura.
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO
Dentre as quatro variáveis do chamado Marketing Mix - produto, preço,
promoção, e praça (ou ponto de distribuição) - é na última que se encaixam a
estratégia e a gestão do canal de Marketing. O ponto de distribuição é concebido
por Kotler e Armstrong (2000) como atividades da empresa que tornam o produto
disponível para os consumidores, abrangendo os canais de Marketing ou de
distribuição. Dessa forma, segundo Kotler e Keller (2006), esta variável se
preocupa com a distribuição do produto e se refere aos canais por meio dos quais
este chega aos clientes. Isso inclui pontos de vendas, pronta-entrega, horários e
dias de atendimento, e diferentes vias de compra.
O canal, segundo Rosenbloom (2002), é tratado como uma das áreas mais
importantes da tomada de decisão gerencial de Marketing. Para este autor, canal
consiste na organização contratual externa que a administração opera para
alcançar seus objetivos de distribuição. Nessa perspectiva, Kotler e Keller (2006)
conceituam canais como conjuntos de organizações que são independentes mas
interligadas pelas atividades que exercem, e dependentes no momento de
disponibilizar um produto ou um serviço ao consumidor final.
A maioria dos fabricantes necessita de intermediários para distribuírem
seus produtos ou serviços conforme exigências de mercado, facilitando-lhes a
comercialização, ao mesmo tempo em que economiza tempo e dinheiro. Kotler e
Armstrong (2000) acreditam que o papel dos intermediários é o de transformar
sortimentos de produtos feitos pelos fabricantes em sortimentos desejados pelos
consumidores. De acordo com Kotler e Keller (2006), esses intermediários
constituem um canal, também conhecido como canal comercial ou canal de
distribuição.
A estrutura do canal é entendida, por Rosenbloom (2002), como o grupo de
membros para o qual foi alocado um conjunto de tarefas de distribuição, com o
gerente do canal alocando ou estruturando essas tarefas. Já Kotler e Armstrong
(2000) abordam o nível dos canais de distribuição com base no número de

intermediários entre o produtor e o consumidor, o que pode se configurar, por
exemplo, em atacadista, em varejista, ou em representantes diretos da empresa.

De acordo com Kotler e Armstrong (2000), o canal de Marketing pode ser
direto ou indireto, com o primeiro consistindo em um produtor que vende
diretamente ao consumidor final, sem intermediários, e o segundo referindo-se aos
canais que possuem intermediários entre produtor e consumidor. Dessa forma, os
revendedores diretos ou os prestadores autônomos de produtos são considerados
canais de vendas diretas, segundo Carvalho Junior (2006), conforme fazem
vendas diretas de produtos ou de serviços, agindo em nome próprio ou em nome
de uma empresa, por meio da interação face a face. Eles não são considerados
funcionários da empresa, mas são como empreendedores independentes, que
têm a oportunidade de lucro e aceitam os riscos do negócio.
Nesse sentido, a World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA,
2011)1 concebe venda direta como venda de produtos e de serviços pessoal e
diretamente ao consumidor em suas residências, em seu local de trabalho ou em
outros lugares que não sejam uma loja fixa. Esse tipo de venda é geralmente
efetuado por meio de explicação e ou de demonstração pessoal feita por um canal
de venda direta, chamado revendedor direto autônomo.
Carvalho Junior (2006) afirma que a força da venda direta reside em sua
tradição de independência no serviço ao consumidor e no compromisso para com o
crescimento empresarial. A venda direta traz oportunidades de negócios acessíveis
a pessoas que procuram uma forma alternativa de ganhos, sem restrição de sexo,
de idade, de nível de escolaridade ou de experiência anterior.
Uma das maiores empresas brasileiras apoiadas nesse sistema de venda
direta é a Natura por meio de suas consultoras, representantes que vendem seus
produtos diretamente ao cliente final: a empresa alcançou, em setembro de 2011, a
terceira colocação entre as 100 maiores empresas de venda direta do mundo,
ficando atrás da Avon e da Amway, e ultrapassando a alemã Vorwerk e a americana
1

Entidade não governamental que representa a venda direta globalmente como uma federação de
Associações de Venda Direta Nacionais (AVD), com a missão de apoiar as atividades de venda
direta nas áreas governamentais, educacionais e comunicacionais, protegendo o consumidor de
questões éticas no desenvolvimento do mercado e promovendo a interação pessoal entre as
camadas da venda direta.

Mary Kay (ABEDV, 2011). Em 2010, o total de consultoras Natura atuando
mundialmente chegou a mais de 1,2 milhão de pessoas, das quais mais de 1 milhão
apenas no Brasil (NATURA, 2011a).
Ademais, esta empresa tem, como sua “razão de ser”, o compromisso com
as responsabilidades social e ambiental, cujo tema principal é a Amazônia
(NATURA, 2011a). Nessa perspectiva, a Natura desenvolveu o chamado Programa
Amazônia, plano que busca incentivar a criação de cadeias sustentáveis e de novos
negócios a partir da ciência, da inovação e do empreendedorismo, além de lançar
mão

dos patrimônios natural

e cultural da região.

A essa política de

responsabilidade ambiental, a empresa garante alinhar suas consultoras por meio
de treinamento e de capacitação.
De acordo com Amaral Filho (2008), a Natura, em sua política de
responsabilidade ecológica, principalmente por meio de sua linha Ekos, é uma das
principais empresas que se vale da concepção de marca Amazônia2, entendida, por
esse autor, como uma idéia que se desdobra em conceitos de produtos a que se
agregam valores estéticos que, por sua vez, têm sua origem em componentes do
imaginário, saídos da floresta e os seus elementos ofertados que são
particularizados no anúncio publicitário que envolvem cores, sons e imagens
ligadas à natureza hiperbólica da região.
No entanto, ao escolher um canal, é necessário que as empresas fiquem
atentas às falhas que elas podem cometer na escolha do uso de um canal
específico, conforme não haja o necessário pleno alinhamento entre a proposta de
posicionamento da empresa e a capacidade da força de venda em compreender e
em passar adiante isso para o cliente final.
Nesse sentido, Rosenbloom (2002) mostra que uma forma de atuar no
composto mercadológico com alta competitividade é dando ênfase na escolha do
canal, a fim de estabelecer relacionamentos com os distribuidores independentes
mais fortes que os estabelecidos pela concorrência. Segundo esse autor, a
principal razão para que isso ocorra é que a construção de um forte relacionamento
entre fabricante e os membros de seu canal não é algo facilmente copiável pelos
concorrentes, tornando-se importante vantagem competitiva.
2

Ver Apêndice 1.

Por seu turno, Kotler e Keller (2006) afirmam que a escolha do canal de
distribuição afeta todas as outras decisões de Marketing, como, por exemplo, o fato
de o preço estabelecido pela empresa depender de ela utilizar redes de varejo ou
lojas especializadas. Ademais, decisões relativas à força de venda dependem do
grau de treinamento e de motivação de que os revendedores necessitam, dentre
outros.
Tendo em vista esses aspectos, coloca-se a questão-problema desta
dissertação:
Até que ponto a atuação do sistema de vendas diretas da Natura junto ao
consumidor final endossa a política de responsabilidade ambiental cultivada pela
empresa?

1.1 OBJETIVO PRINCIPAL
Verificar até que ponto a atuação do sistema de vendas diretas da Natura, no
momento de sua interface com o consumidor final, endossa o posicionamento de
Marketing da empresa para com a responsabilidade ambiental, ao lhe endossar este
compromisso.

1.2 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS
1)

Compreender a concepção de responsabilidade ambiental da Natura

2)

Identificar os produtos da Natura ligados à biodiversidade amazônica,

denominados de linha Ekos.
3)

Identificar como a Natura treina seus elos de vendas diretas em

relação aos conceitos de sustentabilidade ecológica.
4)

Verificar como os elos do sistema de vendas diretas da Natura

compreende o treinamento de vendas recebido da empresa, especialmente no que
tange ao conceito de sustentabilidade ambiental.
5)

Levantar se existe e qual discurso é usado pelos elos de vendas

diretas da Natura em relação à sustentabilidade ecológica.

1.3 SUPOSIÇÃO
Acredita-se que, ao interfacear com o cliente final, o canal de vendas diretas
da Natura não realiza esforço específico para repassar os valores e as crenças da
empresa em relação às concepções de responsabilidade ecológica relacionadas
aos produtos extraídos da biodiversidade amazônica, e que se constituem na linha
Ekos.
Tal suposição baseia-se em duas premissas:
a) os valores e as concepções de responsabilidade ambiental não são
repassados adequadamente pela empresa em seus treinamentos e em seus
esforços de capacitação, por supor que o foco primário da empresa é o faturamento
e a venda, além de supor, também, que as vendedoras tivessem dificuldade em
entender os conceitos sobre meio ambiente e sustentabilidade; e
b) a empresa realiza esforço para repassar adequadamente às consultoras
os valores e as concepções de responsabilidade ambiental, porém estes não são
adequadamente compreendidos, já que os benefícios representados pela utilização
de matéria-prima extraída da biodiversidade amazônica não teriam significância
suficiente para o sistema de venda direta da Natura a ponto de motivá-lo a realizar
esforço específico no sentido de divulgá-los aos clientes como um diferencial
relevante dos produtos da linha Ekos, por supor que no Rio de Janeiro, como em
toda a região Sudeste do Brasil, essa noção é diluída, ao contrário do que ocorre na
região Norte do país.

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
O estudo versou sobre o resultado da interface presencial consultora-cliente,
especificamente no que tange ao esforço eventualmente desempenhado pela
primeira quanto à promoção dos produtos Natura da linha Ekos, que é relacionada
à biodiversidade amazônica. No caso, verificou-se a eventual proatividade da
vendedora no sentido de salientar o aspecto ambientalmente responsável destes
produtos, enquanto informação relevante, mesmo sem haver interesse direto, de
sua parte, na concretização de uma venda.

Todos os sujeitos entrevistados – consultoras, clientes e gestoras - estão
restritos à região metropolitana do Rio de Janeiro, tendo em vista que se buscou
deliberadamente evitar o viés que poderia ocorrer caso estes sujeitos estivessem
localizados em praças da região Norte do País.
As entrevistas foram realizadas nos meses de dezembro de 2011 e

no

quadrimestre janeiro-abril de 2012.
Não houve qualquer delimitação quanto ao período em que os treinamentos
tenham ocorrido, e limitaram-se as avaliações quanto a ações de vendas ocorridas
nos três meses anteriores às entrevistas.

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO
O canal de Marketing ou de distribuição é tratado como uma das áreas mais
importantes da tomada de decisão gerencial de Marketing. Portanto, pesquisas
nesse sentido são, segundo Rosenbloom (2002), de extrema relevância para que
possam direcionar as ações dos gerentes de canal que atuam nas empresas: as
decisões do canal podem influenciar todas as outras decisões ligadas às três
estratégias do composto mercadológico: produto, preço e promoção.
Nessa perspectiva, Rosenbloom (2002) mostra que uma forma de atuar no
composto mercadológico de alta competitividade é dando ênfase à escolha do
canal. Por seu turno, Kotler e Keller (2006) afirmam que a escolha do canal de
distribuição afeta todas as outras decisões de Marketing, como, por exemplo, as
decisões relativas à força de venda que dependem do grau de treinamento e de
motivação de que os revendedores necessitam.
Ademais, na literatura acadêmica, são escassos trabalhos que abordem a
questão do canal a partir de sua estratégia gerencial, tendo em vista os autores
priorizarem as pesquisas voltadas para as questões de distribuição pela ótica
logística.
Uma outra questão pouco abordada nos meios acadêmicos diz respeito ao
canal de venda direta. Dentre as obras pesquisadas produzidas durante os anos de

2005 a 2011, em instituições de ponta em estudos de Administração de Empresas3,
foi encontrada apenas uma dissertação de mestrado sobre esse assunto, de autoria
de Carvalho Júnior (2006). Ademais, o site Google Acadêmico traz poucos artigos
sobre o tema elaborados a partir da década de 1990.
A relevância do estudo também remete ao fato de ele tratar do caso da
Natura, empresa de capital nacional com mais de 40 anos de existência, e que conta
com efetivo de 7 mil profissionais (NATURA, 2011a). Trata-se de uma das maiores
empresas brasileiras apoiadas no sistema de venda direta, tendo alcançado, em
setembro de 2011, a terceira colocação entre as 100 maiores empresas de venda
direta do mundo, ficando atrás da Avon e da Amway, e ultrapassando a alemã
Vorwerk e a americana Mary Kay (ABEDV, 2011). Em 2010, o total de consultoras
Natura atuando mundialmente chegou a mais de 1,2 milhão de pessoas, das quais
mais de 1 milhão apenas no Brasil (NATURA, 2011a). Naquele mesmo ano, sua
receita líquida alcançou R$ 5,1 bilhões, seu Ebitda foi de R$ 1,2 bilhão, e a margem
Ebitda situou-se em 24,5%. O lucro líquido, por sua vez, chegou, em 2010, a R$
744,1 milhões.

3

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), Fundação Getúlio Vargas do Rio de
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 CONCEPÇÕES DE CANAL DE MARKETING OU DE DISTRIBUIÇÃO
A importância do estudo de canais pode ser bem compreendida ao se
observar que a preocupação com os estudos dos arranjos institucionais ligados à
compra e à venda de produtos e de serviços e ao desenvolvimento de canais e de
redes de Marketing iniciou-se, segundo Wilkinson (2001), com os economistas
Commons (1934, 1950) e Coase (1937), na primeira metade do século XX. Essa
preocupação inicial proporcionou a introdução de novas ideias na área de
Marketing, tais como as de Alderson (1967), o qual afirma que a análise de
Marketing direcionada para entender os canais precisa começar com o
reconhecimento dos custos envolvidos na criação de utilidade de tempo, de lugar e
de posse.
Segundo Rosenbloom (2002), o modelo do composto de Marketing retrata o
processo de administração mercadológica como uma combinação estratégica de
quatro variáveis, conhecidas como os 4Ps: preço, produto, promoção e praça (ou
ponto de distribuição). A última é concebida, por Kotler e Armstrong (2000), como
atividades da empresa que tornam o produto disponível para os consumidores,
enquanto Churchill e Peter (2003) a entendem como os canais usados para levar
produtos e serviços ao mercado.
Parecer semelhante é encontrado em Lambin (2000), o qual acredita que é
necessária a implementação de um canal de distribuição devido à impossibilidade

que o fabricante tem para realizar todas as tarefas e as funções nas relações de
trocas, de modo a atender às necessidades e aos desejos dos clientes.
Kotler e Armstrong (2000) acreditam, ainda, que os intermediários
representam papel importante no ajuste entre oferta e demanda, pois, do ponto de
vista do sistema econômico, sua tarefa é transformar os sortimentos de produtos
feitos pelos produtores em tipos diferentes de produtos desejados pelos
consumidores. Isso acontece porque produtores tendem a fabricar variedades
pequenas de produtos em grande quantidade, enquanto os consumidores desejam
tipos amplos de produtos em pequenas quantidades. Nesse sentido, os
intermediários assumem papel importante, pois compram grandes quantidades de
muitos produtores e as dividem em menores quantidades e em sortimentos mais
amplos, que é o que os consumidores desejam.
Por seu turno, Rosenbloom (2002) entende que a administração deve
desenvolver e operar a organização contatual externa - o canal de Marketing - para
dar suporte e aprimorar as outras variáveis para atender às demandas do mercado.
Ele aproveita para situar especificamente o canal de Marketing à parte da atividade
de logística das empresas, indicando que ambas executam papeis na estratégia de
distribuição (ver Figura 1).

Figura 1 - Variáveis estratégicas do Marketing Mix
Fonte: Rosenbloom (2002, p. 31)

Essa separação também é apontada por Novaes (2001, apud ARBACHE et al.,
2006), o qual afirma que o canal de distribuição pode ser analisado sob a ótica da
logística, do Marketing e da venda. Para a logística, a distribuição física é um
conjunto de processos operacionais coordenados que possibilitam levar os
produtos da manufatura até os pontos de venda, chegando ao consumidor final. Já
o Marketing e a venda enfocam o aspecto de serviços associados ao produto,
responsáveis pela composição da cadeia de distribuição.
A reboque destes conceitos, nomenclaturas foram propostas por diversos
autores para se referirem a um mesmo objeto de estudo, com as terminologias
canais de Marketing e canais de distribuição sendo as mais utilizadas.
O que se observa é que os autores divergem quanto às concepções devido a
diferenças nas perspectivas e a diferentes pontos de vista com base no fabricante,
no atacadista ou no varejista, e no consumidor. Dessa forma, não há, na literatura
acadêmica, uma única terminologia nem uma única definição sobre o assunto.
Pelo bem da simplificação, considerando que ambas as expressões - canais
de Marketing e canais de distribuição - são sinonímicas para Mallen (1964), este
entendimento será abraçado nesta pesquisa.
Já no que tange à sua definição, propostas a respeito existem à exaustão na
literatura acadêmica. Para Kotler e Keller (2006), por exemplo, a variável praça (ou
distribuição) se preocupa com a distribuição do produto, e se refere aos canais por
meio dos quais este chega aos clientes, com a estratégia de canal de Marketing se
encaixando nesta variável.
Coughlan et al. (2002), por seu turno, acreditam que os canais representam
um conjunto de organizações interdependentes envolvidas no processo de tornar
o produto ou o serviço da empresa disponíveis para consumo ou uso. Nessa
definição, os autores ressaltam três aspectos relevantes do canal: 1º) é formado por

organizações independentes e separadas; 2º) essas organizações distintas têm um
objetivo em comum, que é disponibilizar o produto ou o serviço para o usuário
final; e 3º) o processo de distribuir um produto ou um serviço é visto como algo
dinâmico, e não como uma atividade isolada e inerte. Nessa mesma linha de
raciocínio, Szulcsewski e Megido (2002, p. 55) definem canais como “[...]
organizações

que

servem

para

colocar

à

disposição

de

consumidores

finais/clientes produtos que são originários de um fabricante”.
Nesse sentido, Rosenbloom (2002, p. 27) amplia o conceito em direção à
perspectiva da tomada de decisão gerencial das empresas produtoras, e concebe
canal de Marketing como “[...] a organização contratual externa que a administração
opera para alcançar seus objetivos de distribuição”. No caso, a utilização do termo
externa serve para mostrar que o canal de Marketing não faz parte da estrutura
interna da empresa, isto é, ele está fora dela. Dessa forma, a administração do canal
– o qual é tratado como uma das áreas críticas da tomada de decisão gerencial envolve o uso de gestão interorganizacional, ou seja, a necessidade de administrar
processos fora da empresa.
A utilização do termo organização contratual na mesma definição remete às
empresas ou a partes envolvidas em funções de negociação, uma vez que, para
Rosembloom (2002), produto ou serviço movimentam-se do produtor para seu
usuário final. No caso, as funções de negociação são compra, venda e transferência
da propriedade de bens e de serviços. Para ele, apenas as empresas ou partes que
se engajam nessas funções fazem parte do canal de Marketing.
Ainda no que tange à definição de canal de Rosenbloom (2002), o termo
opera é utilizado para sugerir envolvimento da administração nos negócios do
canal. Esse envolvimento pode ocorrer desde o desenvolvimento inicial da
estrutura do canal até seu gerenciamento no dia a dia - sem que isso signifique que
a administração deva ter controle total ou mesmo substancial do canal.
Finalmente, o uso do termo objetivos de distribuição pelo autor, também na
referida definição, serve para mostrar que a administração tem em mente certas
metas de distribuição, e que o canal de Marketing é o meio para alcançá-las. Ou
seja, para Rosenbloom (2002), os objetivos de distribuição influenciam diretamente
a estrutura e a gestão do canal.

Na mesma linha, Kotler e Keller (2006) definem canal de Marketing como
conjuntos

de

organizações

interdependentes

envolvidas

no

processo

de

disponibilizar um produto ou um serviço para uso ou consumo. Segundo os
autores, os canais formam o caminho que um produto ou um serviço segue depois
da produção, culminando na compra ou na utilização do usuário final. Já Bowersox
e Cooper (1992) conceituam canal como uma rede organizacional e institucional
que desempenha, em combinação, todas as funções necessárias para ligar os
produtores aos consumidores finais a fim de cumprir a tarefa de Marketing.
Outra relevante definição é aquela concebida pela American Marketing
Association (AMA) (AMA, 2011), que considera canais como uma rede sistêmica e
organizada de agentes e de instituições que desempenham as funções necessárias
para ligar produtores aos consumidores finais. Dessa forma, segundo Dommermuth
e Andersen (1969, apud CONSOLI; NEVES, 2005), o canal de distribuição é
analisado como uma estrutura organizada e complexa, em constante evolução,
sendo um sistema dinâmico de funções específicas de Marketing, e não apenas
uma seqüência de organizações envolvidas na distribuição de bens.
Compreendendo que a maioria dos fabricantes necessita de intermediários canais comerciais ou de distribuição - para fazer sua distribuição, Kotler e
Armstrong (2000, p. 190) complementam seu entendimento a respeito, indicado no
início deste item, definindo canais como “[...] um conjunto de organizações
independentes envolvidas num processo de tomar um produto ou serviço
disponível para uso ou consumo pelo usuário final ou organizacional.”
Após essa breve revisão sobre as concepções de canais de Marketing ou de
distribuição, segue uma visão geral sobre participantes do canal.

2.2 PARTICIPANTES DOS CANAIS DE MARKETING OU DE DISTRIBUIÇÃO
Os participantes do canal são todos os envolvidos no seu processo de
estruturação, podendo ser divididos, segundo Rosenbloom (2002), entre membro e
não-membro do canal. O primeiro compreende todos os elementos ligados pelos
fluxos de negociação ou de propriedade, desempenhando funções de negociação
(compra, venda e transferência de direitos); o segundo envolve os que não

desempenham tais funções, mas que exercem papel importante no apoio aos
canais de Marketing.
De acordo com o mesmo autor, os participantes membros do canal (ver
Figura 2) são: 1) os produtores ou os fabricantes: empresas envolvidas na extração,
no cultivo ou na criação de produtos; 2) os intermediários (de atacado e de varejo):
empresas independentes que dão suporte aos produtores, aos fabricantes e aos
usuários finais no desempenho de suas funções de negociação e ou de
propriedade, operando em dois níveis: 2.1) atacadistas, que são as empresas
engajadas na venda de bens para revenda ou uso industrial; 2.2) varejistas, que são
aqueles engajados na venda de mercadorias e na prestação de serviços ligados à
venda de bens; e 3) os usuários finais, que são os consumidores pessoas físicas e
as indústrias.
No entanto, os não-membros do canal são os agentes facilitadores,
enfocando as empresas que dão suporte à tarefa de distribuição, não ligada à
compra, à venda e à transferência de direitos, podendo fazer o transporte, a
armazenagem, os pedidos, a publicidade, as ações financeiras, os seguros e a
pesquisa de Marketing das empresas.

Figura 2 - Classificação dos participantes do canal
Fonte: Rosenbloom (2002, p. 46)

Já para Kotler e Keller (2006) e para Rogers (1993), os tipos intermediários de
canais podem ser varejistas, atacadistas, agentes e corretores. Eles concebem os
agentes e os corretores como participantes do canal que facilitam a venda de um
produto do produtor ao usuário final, representando varejistas, atacadistas ou
fabricantes.
Las Casas e Garcia (2004), por sua vez, definem o processo de varejo como a
compra de produtos em quantidade relativamente grande dos produtores

atacadistas e de outros fornecedores e, posteriormente, a venda em quantidades
menores ao consumidor final. Já os atacadistas são por ele definidos como os que
adquirem as mercadorias dos fabricantes e as vendem para os varejistas, que, por
sua vez, as vendem para o consumidor final.
Compreendida a dinâmica dos participantes dos canais de Marketing ou de
distribuição, faz-se necessário entender um pouco, para fins desta pesquisa, sobre
a gestão de canais.

2.3 GESTÃO DE CANAIS DE MARKETING OU DE DISTRIBUIÇÃO
Os aspectos relacionais relativos aos canais já eram motivo de preocupação
acadêmica na década de 1960, quando Alderson (1967), por exemplo, entendeu
canal como um sistema de comportamento organizado, representando as tensões
entre ações independentes e coletivas ao mesmo tempo.
Em seguida, Davidson (1970, apud CONSOLI; NEVES, 2005) também se
interessou por esse aspecto, tendo afirmado que a estrutura de distribuição
envolve instituições de varejo, de prestadores de serviços e de atacado, além das
atividades dos produtores e dos esforços de compra dos consumidores,
influenciando diretamente na economia da empresa. Para ele, era importante
considerar tanto o produtor quanto o consumidor como participantes ativos do
processo no canal de distribuição.
Mais recentemente, Consoli e Neves (2005) relataram que a dinâmica
competitiva de muitos mercados tem levado as empresas a darem mais atenção à
gestão de canais como forma de alcançarem vantagem competitiva. Nessa
perspectiva, Swift (2001, apud SOARES; BARROS; BORTOLUZZO, 2010) afirma que
a maior intensidade da concorrência e o surgimento de novos padrões de consumo
colaboraram para muitas empresas redefinirem a proposta de valor que oferecem
aos clientes. Nesse sentido, Kotler e Armstrong (2000) e Kotler e Keller (2006)
acreditam também que as decisões gerenciais referentes aos canais de distribuição
são de extrema relevância, sendo um das maiores dificuldades com que os
gerentes de Marketing têm de lidar.

A importância da gestão de canais fica muito mais clara na medida em que
se observa que esse aspecto costuma pontuar as definições academicamente
propostas para canais. Como primeiro exemplo, pode-se mencionar a vertente
relacional nas definições de Bowersox e Cooper (1992) e de Pelton, Strutton e
Lunpkin (2002), contrapostas à vertente gerencial nas definições de Kotler e
Armstrong (2000), de Rosenbloom (2002) e de Kotler e Keller (2006).
Bowersox e Cooper (1992) definem canal de Marketing como um sistema de
relacionamentos existente entre negócios dentro do processo de compra e de
venda de produtos e de serviços. Nessa perspectiva, os membros do canal não são
organizações e sim relacionamentos que formam um sistema, assim como a
distribuição é também um processo, embora não seja enfatizada a convergência
deste com o usuário final e o consumidor, conforme ocorre na concepção anterior.
Nesse

mesmo

sentido,

Pelton,

Strutton

e

Lunpkin

(2002)

enfatizam

o

relacionamento, ao definirem canal de Marketing como um conjunto de
relacionamentos de troca que criam valor ao consumidor na aquisição, no consumo
e na disposição de produtos e de serviços.
Mariotto (2010) mostra que essas definições se completam, embora a
definição de Coughlan at al. (2002), citada no item 1.1, pareça mais cabal. No
entanto, o autor sugere, nessa concepção, a substituição do termo conjunto por
sistema (de organizações independentes) para ressaltar a interdependência dos
canais e dos seus elementos integrantes - o que, segundo Reve e Stern (1979), é
condição suficiente para definir um sistema. Nesse sentido, essa modificação
refletiria também a conceituação de Alderson (1965) de canal como um sistema de
comportamento organizado.
Após conhecer algumas concepções de gestão de canais de distribuição,
passa-se agora à importância da estratégia aplicada a essa gestão nas
organizações.

2.4

ESTRATÉGIAS

DISTRIBUIÇÃO

APLICADAS

AOS

CANAIS

DE

MARKETING

OU

DE

A estratégia de canal de Marketing é definida, por Rosenbloom (2002), como
os princípios gerais pelos quais uma empresa espera alcançar seus objetivos de
distribuição em seu mercado-alvo. Segundo Kotler e Keller (2006), os canais
escolhidos afetam todas as outras decisões de Marketing, ou seja, preço, força de
vendas, decisões de divulgação e compromisso com outras empresas. Por
exemplo, o preço estabelecido pela empresa depende de ela utilizar grandes redes
de varejo ou lojas especializadas, assim como as decisões de divulgação
dependem do treinamento e da motivação dos revendedores. Estes autores
mostram, ainda, que as decisões de canal da empresa envolvem compromisso
relativamente de longo prazo com outras empresas; ou seja, uma empresa, por
exemplo, ao contratar revendedores independentes, não pode desfazer o negócio
no dia seguinte ou implantar pontos-de-venda próprios.
Nessa perspectiva, para Rosenbloom (2002), a estratégia de canal de
Marketing é mais relevante do que as estratégias dos demais componentes produto, preço e promoção - por conta de cinco tendências:
1ª) Maior dificuldade em conquistar vantagem competitiva: a estratégia de
canal de Marketing oferece grande potencial para reverter esta dificuldade, pois ela
é mais difícil de ser copiada pelos concorrentes em curto prazo, por três razões:
a) a estratégia de canal é de longo prazo, com a maioria dos
concorrentes compreendendo os custos implicados pelo comprometimento de
longo prazo da natureza do canal, necessários para acompanhar a estratégia de
Marketing da concorrência;
b) a estratégia de canal geralmente exige estrutura, que consiste em
organizações e em pessoas, o que também implica esforço e investimento;
c) a estratégia de canal é baseada em pessoas e em relacionamentos, ou
seja, em pessoas interagindo em diferentes organizações, relacionando-se umas
com as outras no desempenho de suas funções, o que torna o processo de
estratégia mais complexo para o concorrente.
Nesse sentido, Consoli (2005) acredita que uma vantagem competitiva obtida
por meio do canal de distribuição pode se revelar sustentável conforme garanta

crescimento de vendas, participação de mercado, lealdade de clientes e
rentabilidade acima daquela obtida pelos concorrentes.
2ª) Poder crescente dos distribuidores, especialmente varejistas, no canal de
Marketing: o desenvolvimento de estratégia de canal para lidar com varejistas é,
atualmente, mais importante do que para lidar com produtores e com fabricantes,
devido a mudanças ocorridas na força de influência dos produtores de bens para
os distribuidores, a partir da transferência de poder econômico de produtores para
o varejista do canal de Marketing. No caso, os varejistas atuam como gatekeepers4
nos mercados de consumo, trabalhando mais como agentes de compra para seus
clientes do que como agentes de vendas para seus fornecedores.
3ª) Necessidade de reduzir custos de distribuição: o esforço das empresas
para reduzir os custos se entende para os canais de Marketing que as empresas
usam para atingir aos seus clientes, redução que depende de os fabricantes darem
mais atenção à estrutura e à gestão do canal.
4ª) Revalorização do crescimento: as estratégias de canal que concentram a
atenção nos distribuidores e nos revendedores são imprescindíveis para o aumento
das vendas e do market share dos fabricantes, garantindo-lhes o crescimento
contínuo do lucro operacional.
5ª) Crescente papel da tecnologia: a tecnologia influencia todas as áreas de
negócios das empresas, entre elas a distribuição de bens e de serviços nos canais
de Marketing - como a Internet, por exemplo – o que pode prover canais altamente
eficientes.
De acordo com o mesmo autor, a estratégia de canal resulta em fortes
relacionamentos entre membros do canal - as chamadas alianças e parcerias
estratégicas - baseando-se em confiança, em segurança, em responsabilidade e em
habilidades pessoais. Dessa forma, o desempenho de um forte relacionamento de
canal depende das habilidades das pessoas de cada organização ligadas ao canal.
Nessa perspectiva, Coughlan et al. (2002), Mehta, Dubinsky e Anderson
(2002) e Consoli e Neves (2005) afirmam que a estratégia da estrutura dos canais de
4

Literalmente “porteiros” ou “leões-de-chácara” do mercado, ou seja, empresas que exercem
grande poder de controle sobre o acesso dos fabricantes aos consumidores finais.

distribuição envolve uma série de decisões sobre a forma como os produtos e os
serviços devem passar do produtor e chegar até o consumidor final. Segundo
esses autores, essas decisões envolvem:
1º) A extensão dos canais, isto é, o número de participantes existentes,
desde o produtor até o usuário final. O entendimento das condições em que a
presença de canais diretos ou indiretos deverá prevalecer pode ser obtido por meio
da concepção da estrutura de adiamento-especulação de Bucklin (1965, apud
CONSOLI; NEVES, 2005), a qual se baseia no risco, na incerteza e nos custos
envolvidos na facilitação das trocas. No entanto, Consoli e Neves (2005) acreditam
que uma variedade de fatores ambientais também influencia a formulação
estratégica da estrutura de canais, tais como fatores tecnológicos, sociais, étnicos,
governamentais, geográficos e culturais.
2º) A intensidade da distribuição, o que consiste na decisão sobre quantos
de um certo tipo de parceiro de canal devem se envolver em um mercado. Dessa
forma, o produtor deve refletir sobre os fatores potencialmente conflitantes no
momento de escolher o nível adequado dessa intensidade, levando em
consideração a intensidade do desejo dos usuários finais de procurar – se esse
desejo for muito baixo, um nível mais alto de intensidade de distribuição poderá ser
adequado, e vice-versa.
3º) A opção pela distribuição dual ou múltipla. Isso ocorre quando a empresa
vende as mesmas linhas de produtos por meio de canais paralelos que atendem o
mesmo mercado. Segundo os autores, esse tipo de distribuição consiste nos
esforços de empresas para alcançarem novos mercados ou para adaptarem suas
práticas de distribuição, gerando, assim, diferenciais entre grupos de compradores
potenciais.
4º) A escolha dos tipos de intermediários. McCalley (1996, apud CONSOLI;
NEVES, 2005) afirma que a estrutura de canais de distribuição refere-se à
integração de três componentes: (a) a fonte do produto ou o fabricante; (b) os
canais intermediários (atacadistas, corretores, agentes e varejistas); e (c) os
usuários ou consumidores do produto. Dessa forma, os autores acreditam que os
extremos do canal de Marketing são representados pelo fabricante, que é a origem,
e pelo usuário, que é o destino final do produto. Assim, a presença ou a ausência

de um determinado tipo de membro de canal é ditada por sua habilidade em
desempenhar os fluxos de canal necessários para agregar valor para os usuários
finais. Complementando esse raciocínio, Coughlan et al. (2002) destacam a
importância da existência dos canais ligando atividades específicas relacionadas à
função de distribuição e de atendimento das necessidades dos usuários finais.
Nessa perspectiva, Christopher e Payne (2005) mostram que as estratégias
bem sucedidas devem contemplar todo o canal de distribuição, envolvendo
fabricantes5 e intermediários, pois a competição existe de ponta a ponta na cadeia.
Por isso mesmo, Churchill e Peter (2003) afirmam que as empresas devem usar a
estratégia de selecionar o canal com base em seis características: 1ª) do cliente, o
que determina qual canal é mais conveniente e propicia maior valor; 2ª) do
produtor, considerando principalmente sua complexidade e sua durabilidade; 3ª) do
intermediário, analisando critérios como vendas, histórico de lucros, tipos de
clientela e de produto com que este trabalha; 4ª) do concorrente, observando seus
pontos fortes e fracos; 5ª) dos ambientes mais diversos, considerando economia,
governo, questões sócio-culturais, entre outras; e 6ª) da organização, levando em
conta seu tamanho, sua posição no setor, seus objetivos e suas estratégias.
De acordo com Churchill e Peter (2003), o canal deve oferecer, ainda, o nível
desejado de cobertura de mercado de forma eficiente. Para isso, Kotler e Armstrong
(2000) e Kotler e Keller (2006) acreditam que as empresas poderão optar por três
estratégias de distribuição:
1ª) Estratégia intensiva: consiste em o fabricante colocar seus produtos ou
seus serviços no maior número de pontos de vendas possível. Esta estratégia
geralmente é utilizada para produtos que os clientes só compram se eles estiverem
a mão. Vale notar, por outro lado, que, como ela aumenta a disponibilidade dos
produtos ou dos serviços, pode resultar em uma competição acirrada entre
varejistas, ocasionando guerra de preços e reduzindo a lucratividade.
2ª) Estratégia exclusiva: significa limitar o número de intermediários e obter
deles maiores dedicação e aperfeiçoamento nas habilidades de vendas. Nesse tipo
de distribuição, é necessária parceria mais estreita entre a empresa e o revendedor.
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Os autores entendem fabricantes como canal.

3ª) Estratégia seletiva: envolve a utilização de determinados intermediários
que queiram comercializar um produto especifico. Essa opção costuma ser
utilizada por empresas já estabelecidas e por novas empresas que buscam
distribuidores. Neste caso, o fabricante não precisa dispersar seus esforços para
locais de vendas e pode ter uma cobertura de mercado adequada, com mais
controle e com menos custo do que na distribuição intensiva.
Nesse sentido, Rogers (1993) acredita que é preciso manter certo grau de
flexibilidade com os elementos de distribuição no composto de Marketing, devido à
grande competitividade entre as empresas, com os objetivos ajudando a enfocar as
atividades nos resultados finais. Portanto, se um concorrente decidir mudar os
métodos de distribuição, passando a fornecer um produto competitivo a
estoquistas de baixo preço, ou diretamente ao consumidor, talvez seja preciso
corrigir os objetivos convencionados, entre eles: a) minimizar custos e transporte;
b) manter determinados níveis de serviços; c) obedecer a prazos específicos de
entrega; d) reduzir níveis de estoques; e e) aumentar a rotação do estoque.
Ademais, Dias (1993, p. 18) afirma que a administração de distribuição deve,
como objetivo primordial, “[...] maximizar as utilidades de tempo, lugar e posse de
qualquer bem ou serviço.” O tempo envolve previsões de demanda de fora para
dentro, de ajustes da produção e de estoques a essa demanda, de adequação do
ciclo da venda e da logística, para que o produtor esteja à disposição do
consumidor no tempo certo. Já a utilidade de lugar consiste em estudos de
mercado para ter o produto no lugar certo, fazendo a definição de perfil do
consumidor e de sua localização geográfica, para, posteriormente, qualificar e
quantificar os pontos-de-venda. Por último, a utilidade de posse faz o planejamento
e a execução de política comercial, a fim de tornar o produto acessível ao
consumidor.
Raciocinando a respeito desses pontos, Rogers (1993) acredita que é
possível adotar métodos diferentes para levar os produtos ao consumidor final em
qualquer forma de distribuição. Por exemplo, no sistema de venda direta, seria
possível operar uma loja dentro da fábrica, adquirir pontos de venda para a
empresa, trabalhar com venda direta por meio do oferecimento dos produtos porta
a porta, equipar furgões e vender em vias públicas, ocupar espaços em feiras e
eventos, anunciar e vender pelo correio.

A partir dessa revisão bibliográfica sobre estratégias aplicadas aos canais de
Marketing, fica claro que a distribuição é uma das chaves para uma bem sucedida
política de vendas e de Marketing. Nesse sentido, segue breve histórico da natureza
dos canais de Marketing ou de distribuição.

2.5 A NATUREZA DOS CANAIS DE MARKETING OU DE DISTRIBUIÇÃO
Rosenbloom (2002) concebe os intermediários como atacadistas e varejistas
que,

como

negócios

independentes,

ajudam

fornecedores

e

clientes

no

desenvolvimento de negociações e em outras tarefas de distribuição. Segundo
McDonald (2004, p. 355), “O papel de um intermediário é prover os meios para
conseguir a mais ampla cobertura de mercado possível a um custo unitário mais
baixo”. Para Rogers (1993), os intermediários podem ser agentes comerciais,
atacadistas, varejistas ou concessionárias, sendo preciso escolher um canal que
melhor se adapte aos produtos da empresa, o que dependerá muito da qualidade do
intermediário.
Kotler e Keller (2006) concordam com esses pontos de vista, salientando que
os sistemas de canais de Marketing podem variar de acordo com a necessidade que
a empresa terá para colocar seus produtos no mercado, devendo ser utilizado o
canal que melhor atender as exigências da região que escolher para se estabelecer.
De acordo com esses autores, em determinados países podem ser utilizados
agentes internacionais de vendas; em outros, podendo ser desenvolvidas parcerias
com empresas locais dispostas a comercializar sua linha de produto.
Nesse sentido, Kotler e Armstrong (2000) acreditam que o uso de
intermediários se justifica por sua maior eficiência na disponibilização de produtos
para o respectivo mercado-alvo. Isso porque esses intermediários, por meio de
seus contatos, experiência, especialização e escala de operação, conseguem
oferecer à empresa mais do que ela poderia conseguir sozinha.
Alderson (1967) também justifica a existência dos intermediários pela
capacidade de eles criarem utilidades de tempo, de lugar e de posse, resolvendo as
discrepâncias de sortimentos que separam produtores de consumidores. Nesse
sentido,

Vieira

et

al.

(2003)

acreditam

que

os

intermediários

devem,

necessariamente, agregar valor ao canal como um todo, de modo a torná-lo mais
competitivo, por exemplo, reduzindo o número de transações.
A Figura 3 mostra como isso é possível: à esquerda têm-se três fabricantes,
cada um usando Marketing direto para atingir três clientes, o que vai requerer nove
contatos diferentes. Já à direita têm-se os mesmos três fabricantes trabalhando por
meio de um distribuidor, que, por sua vez, contata os três clientes, o que vai
requerer apenas três contatos.
Nessa perspectiva, Rosenbloom (2002) refere-se a dois conceitos que podem
ser usados por fabricantes para decidirem pelo uso, ou não, de intermediários:
eficiência contatual e especialização e divisão do trabalho.
O primeiro consiste no nível do esforço de negociação entre vendedores e
compradores para atingir um objetivo de distribuição; isto é, o uso de
intermediários aumenta o nível de eficiência contatual, conforme ilustra a Figura 3.
O segundo conceito compreende a capacidade de o trabalhador desempenhar
somente uma operação ao produzir dentro da organização; assim, a produção
resultante é maior do que a conseguida se o trabalhador desempenhar
individualmente todas as operações ao mesmo tempo.
Já a Figura 4 demonstra os princípios da especialização e da divisão do
trabalho em ambientes sem e com intermediários na distribuição.
É interessante notar que, já em meados da década de 1960, Anderson (1967)
afirmava que a especialização dos intermediários em processos de alocação, de
acumulação e de sortimentos dos produtos e dos serviços aumentava a eficiência
do canal no processo de troca.

F= Fabricante
C= Consumidor
D= Distribuidor

Figura 3 - Como um distribuidor reduz o número de transações do canal
Fonte: Kotler, Armstrong (2000, p. 190)

Castro (2008) complementou esse princípio ao explorar a interdependência
entre fornecedor e cada membro do canal de distribuição. Para este autor, o
fornecedor espera que o distribuidor ajude no alcance dos seus objetivos de
vendas, no posicionamento de seus produtos e da sua marca, e na prestação de
serviços aos seus clientes finais. Já o intermediário espera que o fornecedor
aumente o número de clientes em seus pontos de vendas, gere boas vendas,
agregue valor à sua imagem de marca e invista em promoções de vendas, assim
como treine sua equipe e garanta suporte aos seus pontos-de-venda.

Figura 4 - Princípios de especialização e da divisão do trabalho
Fonte: Rosenbloom (2002 p.35).

Ademais, Consoli e Neves (2005) acreditam que, para satisfazer as
necessidades dos usuários finais atendidos pelo canal de distribuição, os membros
de canal realizam diversas funções, a fim de melhorar o nível de serviços prestado
a seus clientes. Essas funções são classificadas por Kotler e Armstrong (2000) em
oito tipos:
a) Informação: consiste em reunir e em distribuir informações sobre clientes
atuais e potenciais, sobre concorrentes, sobre outros participantes e sobre forças
atuantes do ambiente de Marketing;
b) Promoção: refere-se à função de desenvolver e de disseminar mensagens
persuasivas a respeito de uma oferta para estimular a compra;

c) Contato: refere-se a interfacear com prováveis compradores;
d) Adaptação: refere-se ao ajuste e à formalização dos pedidos com os
fabricantes;
e) Negociação: consiste em chegar a acordo sobre preço e outras condições
da oferta, de forma que a propriedade e a posse possam ser transferidas.
f) Distribuição física: refere-se à função de fornecer condições para
transporte e armazenagem de produto;
g) Financiamento: refere-se à possibilidade de adquirir e de usar fundos para
cobrir os custos do canal;
h) Risco: refere-se à função de assumir riscos relacionados à operação do
canal.
Vale ressaltar que Kotler e Keller (2006) acrescentam uma outra função
realizada pelos canais de distribuição: a de supervisionar a transferência real de
propriedade de uma organização ou de uma pessoa para outra organização ou para
outra pessoa.
Já para Berkowitz et al. (2003) e para Churchill (2000), as principais funções
dos canais de Marketing são três: transacionais (compra e venda de produtos de
vários

fabricantes

para

gerar

trocas

variadas),

logísticas

(movimentação,

estocagem e combinação de produtos em quantidades adequadas às necessidades
dos clientes) e de facilitação (financiamento de transações e coleta de informações
sobre os consumidores e sobre suas preferências).
Por seu turno, Kotler e Armstrong (2000) acreditam que todas as funções dos
membros do canal de distribuição têm três elementos em comum:
a)

Elas

demandam

recursos

escassos,

pois,

quando

o

fabricante

desempenha essas funções, seus custos aumentam, o que faz com que seus
preços subam.
b) Elas podem ser mais bem desempenhadas por meio de especialização,
isto é, quando algumas dessas funções são transferidas para intermediários, os

custos e os preços dos produtos podem baixar, apesar de os intermediários
precisarem cobrar mais para cobrir os custos do seu trabalho.
c) Elas podem ser intercambiadas pelos membros do canal, uma vez que, ao
dividir o trabalho do canal, as diferentes funções devem ser designadas aos
membros do canal que possam desempenhá-las eficaz e eficientemente para
promover sortimento satisfatório de mercadorias aos consumidores.
Além das diferentes funções dos canais de Marketing ou de distribuição, têm
sido objeto de diversos estudos acadêmicos suas características em termos de
estrutura e de níveis. Kotler e Armstrong (2000), por exemplo, mostram que os
canais podem ser descritos pelo número de níveis de canal envolvido, definindo
nível de canal como cada camada de intermediários de Marketing que
desempenham algum trabalho para trazer o produto e a sua propriedade para mais
perto do comprador final.
Já Para Mariotto (2010), a estrutura de canal de Marketing ou de distribuição
pode ser dividida, na literatura acadêmica, em três classificações:
1ª) Cadeia, termo usado por Coughlan et al. (2001), por Bowersox e Cooper
(1992), e por Rosenbloom (1999). Nesse caso, os elos ou os níveis do canal são
formados por uma ou por mais empresas do mesmo tipo, ligados por
relacionamento de trocas expressas pelas compras e pelas vendas, desde o
fabricante até o usuário final;
2ª) Rede, termo usado por Wilkinson (2001), por Anderson, Hakansson e
Johason (1994), por Achrol e Kotler (1999), e por Grzeskowiak, Blut e Kenning
(2007). Nela, as organizações estão também conectadas entre si por meio de
relacionamentos de trocas expressas pelas compras e pelas vendas, com a
predominância de relações verticais e multidirecionais, mas não necessariamente
numa sequência com papéis bem definidos, como ocorre na cadeia;
3ª) Netchain6 ou cadeia em rede, termo usado por Lazzarini, Chaddad e Cook
(2001), e por Laurenzani e Silva (2004). Nessa, existe um híbrido entre os modelos
de cadeia e de rede, com uma sequência de níveis razoavelmente definidos, mas
Segundo Mariotto (2010), não há tradução para o termo Netchain sem perda de sentido, embora
se possa usar o termo cadeia de redes.
6

com relações multidirecionais e com formas de interdependência entre os vários
membros.
Outros estudiosos da estrutura e das funções dos canais foram Arbache et
al. (2006), que os classificaram em três níveis:
1º) Verticais: nesse caso, a responsabilidade sobre o produto é transferida
de um intermediário para o próximo, sendo o varejista o último da cadeia que tem
contato direto com o consumidor final;
2º) Híbridos: nele, a distribuição (terceirizada em geral) pode ser feita por
mais de um parceiro, ou a empresa se relaciona direto com o consumidor;
3º) Múltiplos: aqui o desempenho da cadeia se dá pelo usos de mais de um
tipo de canal de distribuição, ampliando a atuação da empresa no mercado.
Coughlan et al. (2002) também colaboram nesses estudos. Eles acreditam
que os canais de Marketing podem existir em dois arranjos básicos que se
diferenciam pela ausência - ou pela presença - de intermediários, tanto nos casos
em que os clientes são indivíduos quanto nos casos em que os clientes são
corporações. Nesse sentido, os canais de distribuição podem ser agrupados da
seguinte maneira: 1) distribuição direta aos clientes, sem utilizar intermediários,
que podem ser atacadistas ou varejistas); 2) distribuição indireta, que tem, como
pressuposto, a venda a algum intermediário que, posteriormente, revenderá o
produto; e 3) distribuição mista, que consiste na utilização dos dois grupos
simultaneamente.
Numa linha de raciocínio alternativa, Kotler e Armstrong (2000) lançam a
proposta de que produtor e consumidor final fazem parte de todo canal, uma vez
que desempenham sempre algum trabalho dentro do canal de distribuição.
Nesse sentido, o comprimento do canal deveria ser percebido pelo número
de níveis de intermediários entre aqueles dois extremos, podendo ser direto ou
indireto. O chamado canal de Marketing direto, ou canal de nível zero, consiste em
um produtor que vende diretamente ao consumidor final, sem intermediário,
compreendendo vendas de porta em porta, mala direta, telemarketing, vendas pela
televisão, vendas pela internet e lojas do próprio fabricante.

Já os canais de nível indireto são os que possuem intermediários entre
produtor e consumidor, podendo ser de nível 1 quando conta com um único
intermediário (por exemplo, um varejista), de nível 2 quando há dois intermediários
(por exemplo, atacadista e varejista), de nível 3 quando contém três intermediários,
e assim por diante (ver Figura 5).

Figura 5 - Comprimentos de canais de Marketing de consumo
Fonte: Kotler, Armstrong (2000, p. 191)

Os mesmos autores mostram que, ao descreverem o movimento dos
produtos de sua origem ao consumidor final, os canais podem não seguir um
padrão especifico, variando de acordo com as necessidades e com os contextos
que o mercado impõe.
A opinião de Rosenbloom (2002) sobre estrutura do canal é que ela
compreende um grupo de membros para o qual foi alocado determinado conjunto

de tarefas de distribuição. Nesse sentido, o gerente de canal - entendido como
qualquer pessoa em uma empresa ou em uma organização que esteja envolvida em
tomada de decisão relativa a canais de Marketing - depara-se com uma decisão de
alocação: dado um conjunto de tarefas de distribuição da empresa, ele deve decidir
como alocar e como estruturar as tarefas.
Assim, a estrutura do canal vai depender da maneira como ele alocou as
tarefas entre os membros do canal, assemelhando-se aos comprimentos dos canais
propostos por Kotler e Amstrong (2000). Essa semelhança só não existe quanto à
nomenclatura dos níveis, pois esses últimos definem os níveis do canal pelo
número de intermediários que existe entre fabricante e consumidor, enquanto
Rosenbloom (2002) os define pelo número de participantes do canal, incluindo
fabricante e consumidor (ver Figura 6).

Figura 6 - Representação de canal para bens de consumo
Fonte: Rosenbloom (2002, p.38)

Essas estruturações ajudam a entender por que, para Coughlan et al. (2002),
os intermediários participam do esforço de canal ao agregarem valor e ao ajudarem
a reduzir os custos do canal: eles realizam diversas funções e desempenham
diferentes fluxos de canal para melhorar o nível de serviço prestado aos clientes.
Vale notar que, para Rosenbloom (2002), os fluxos de canais são as ligações
entre membros do canal e outras agências na distribuição de bens e de serviços,
sendo elementos que definem o dinamismo no canal de Marketing. Segundo este
autor, do ponto de vista da gestão de Marketing, esses fluxos são gerenciados e
coordenados pelo gerente do canal, a fim de alcançar os objetivos de distribuição
das empresas, sendo cinco os mais relevantes (ver Figura 7).
1º) Fluxo do produto: consiste na movimentação física real do produto,
desde o ponto de produção, passando pelas áreas que envolvem a manipulação
física do produto, e terminando nos consumidores finais.
2º) Fluxo de negociação: compreende a intenção das funções de compra e de
venda ligadas às transferências dos direitos sobre o produto, em uma troca mútua
entre compradores e vendedores que ocorre em todos os níveis do canal.
3º) Fluxo de propriedade: representa o movimento dos direitos sobre o
produto à medida que ele é transferido do fabricante aos consumidores finais.

4º)

Fluxo de informação: ocorre quando há uma troca mútua de informações entre
todos os membros do canal, desde o fabricante até o consumidor final, verificandose para todos os sentidos do percurso, tanto para frente como para trás.
5º) Fluxo de promoção: refere-se ao fluxo de comunicação persuasiva na
forma de propaganda, de venda pessoal, de promoção de vendas e de publicidade.
Nesse caso, o canal de Marketing pode receber um novo membro, a agência de
propaganda.

Figura 7 - Os cinco fluxos no canal de Marketing
Fonte: Rosenbloom (2002, p. 32)

Seja de que forma for, o fluxo ajuda a definir efetivamente quem é membro
do canal de Marketing: para Rosenbloom (2002) trata-se daquelas partes engajadas
nas funções de negociação de compra, de venda e de transferência de direitos. O
conceito também permite visualizar as tarefas que os canais de fato executam e de
que forma isso é feito, conforme observam Consoli e Neves (2005).
Já Vaile, Grether e Cox (1952, apud MALLEN, 1964) e Coughlan et al. (2002)
acreditam que os fluxos desempenhados por um canal são oito: 1º) posse física, 2º)
propriedade, 3º) promoção, 4º) negociação, 5º) financiamento, 6º) risco, 7º) pedido e
8º)

pagamento.

No

entanto,

para

esses

autores,

os

intermediários

não

desempenham fluxo de propriedade dos produtos, uma vez que não os estocam - a
menos que queiram fazê-lo - ao trabalharem com sistema de pedidos.
Por outro lado, Coughlan et al. (2002) ressaltam que os intermediários
assumem o fluxo de posse física e o risco de vendas, já que são responsáveis pela
entrega, aos clientes, dos itens vendidos, realizando o fluxo de pedido e de
pagamento, cuidando da efetivação dos pedidos e do recebimento do pagamento, e
arcando com os custos do não pagamento. Vaile, Grether e Cox (1952, apud

MALLEN,

1964)

ressaltam,

ainda,

que

os

intermediários

também

podem

desempenhar outro fluxo: o de negociação, conforme tenham que lidar diretamente
com o consumidor final - como no caso dos representantes na venda direta.
Nessa perspectiva, Coughlan et al. (2002) acreditam que a eficiência do fluxo
do canal de distribuição pode ser observada a partir da remuneração no sistema de
canal - elemento que, para Consoli e Neves (2005), ajuda a definir a motivação e a
retenção de membros no fluxo dos canais de Marketing:
A remuneração [...] deve ser realizada com base no grau de
participação nos fluxos de marketing e no valor criado por
essa participação. Ou seja, a remuneração deve espelhar a
participações normativas nos lucros para cada membro de
canal (COUGHLAN et al., 2002, p. 93).

Compreendido o dinamismo dos fluxos do canal de Marketing ou de
distribuição, segue uma visão geral sobre dois dos mais importantes sistemas
alternativos de canais, segundo Rosenbloom (2002): Marketing direto e venda
direta.

2.6 MARKETING DIRETO
Diversos termos, ao longo do tempo, vêm sendo usados para definir as
vendas que não são feitas por meio de lojas e que não envolvem vendedores
pessoais. Rosenbloom (2002) destaca alguns: pedidos pelo correio, venda por mala
direta, telemarketing e Marketing direto.
Esse último é definido pela Direct Mail Marketing Association (DMA) como
“Um sistema interativo de marketing, que usa um ou mais meios de propaganda
para gerar uma resposta e/ou transação mensurável em qualquer lugar.”
(ROSENBLOOM, 2002, p.400).
Já Bird (2000) define Marketing direto como toda atividade promocional que
crie e que utilize um relacionamento direto entre vendedor e seu cliente, ou seu
consumidor, de forma individualizada. Nesse sentido, ele mostra que a utilização

desse tipo de Marketing possibilita 1) tratar o cliente como indivíduo, o que permite
a personalização da oferta e da mensagem, e 2) construir uma relação de
continuidade, o que permite não somente a conquista mas também a fidelização do
cliente.
Por seu turno, Kotler e Keller (2006) definem Marketing direto como o uso de
canais diretos para se chegar ao consumidor e oferecer-lhe produtos e serviços
sem intermediários. Isso inclui mala direta, catálogos, telemarketing, TV interativa,
quiosques, sites, telefones e outros dispositivos móveis. Segundo esses autores,
esse tipo de Marketing é usado por muitas empresas para construir um
relacionamento duradouro com clientes, se valendo do que Rapp e Collins (1990)
denominam de subconjunto do Marketing direto – o Marketing de pedido direto e
Marketing de relacionamento direto. O primeiro consiste em buscar uma resposta
mensurável do cliente, em geral um pedido do cliente. Já o segundo consiste em
construir um relacionamento duradouro com o cliente, por exemplo, enviando-lhes
cartões de aniversário, informações e brindes.
A origem do Marketing direto não tem sido precisa quanto à sua data por
pesquisadores da área. No entanto, Carvalho Junior (2006) acredita que ele existe
desde 1490, pois a existência de catálogos remonta à Idade Média, após a invenção
da imprensa. O catálogo mais antigo conhecido é o de Algus Manattius7, de Veneza,
que, em 1498, oferecia 15 livros de autores gregos e latinos publicados por ele.
Bacon (1994) mostra que, em 1771, quando os Estados Unidos ainda eram colônia
da Inglaterra, a empresa nova-iorquina de artigos de jardinagem Prince Nursery in
Flushing enviou seu primeiro catálogo aos seus consumidores. Essa estratégia se
repetiu por, pelo menos, os 100 anos seguintes, o que fez com que a empresa se
tornasse uma das principais organizações de vendas diretas pelo correio.
Já Bretzke (2003) acredita que o Marketing direto teve sua marca precursora
em 1872, em Chicago, com a produção do primeiro catálogo de vendas por
correspondência da empresa Aaron Montgomery Ward, com 163 produtos listados.
Este autor mostra ainda, como um marco importante para a origem do Marketing
direto, a organização da primeira lista de mailing pelo empresário norte-americano
Richard Warren Sears, em 1886. Essa iniciativa deu início a uma das mais
7

Nome do autor do catálogo.

tradicionais empresas de vendas diretas do mundo – a Sears Roebuck. A seguir, em
1913, o também norte-americano Leon Leonword Bean enviou, pelo correio, seu
primeiro

folheto

de

propaganda

de

botas

de

caçadores,

transformando,

posteriormente, a L.L. Bean em uma das maiores empresas de mala direta dos
Estados Unidos (STONE, 1992).
Dessa forma, observa-se o papel do Marketing direto como uma das mais
antigas e mais eficientes ferramentas diretas de vendas e de comunicação das
empresas. E, atualmente, as organizações que se valem do Marketing direto
costumam dispor de infraestrutura em que se encontram vários tipos de
especialistas: consultores de vendas, agências especializadas em Marketing,
administradores de bancos de dados, e empresas que alugam listas de clientes
potenciais para quase todos os segmentos de mercados e de produtos existentes.
Segundo Kotler e Keller (2006), não por outro motivo as vendas geradas pelo
Marketing direto responderam, no ano de 2002, por 9% do PIB dos Estados Unidos,
assim como, em 2000, o gasto total das empresas com canais diretos utilizados
ultrapassou US$ 200 bilhões naquele país. Ainda de acordo com os autores, a
revista Direct Marketing indica que as vendas no varejo americano avançaram 3%
em 2000, as vendas por catálogo e por mala direta cresceram praticamente o dobro
dessa taxa.
Nessa perspectiva, Rosenbloom (2002) ressalta que o Marketing direto é um
sistema ou uma abordagem ao Marketing, ou seja, é uma forma de conduzir as
tarefas de Marketing de encontrar mercados, de estimular demanda neles e de
entregar produtos aos clientes. Sendo assim, ele se apoia em uma combinação de
meios de propaganda para informar e para estimular respostas de compra por parte
do cliente, entres eles a mala direta, os jornais, as revistas, a televisão, o rádio e a
internet. E uma de suas vantagens especiais é sua habilidade de possibilitar a
mensuração de resposta na forma de perguntas ao cliente ou de compras reais por
meio da contabilização.
Além disso, Rosenbloom (2002) ressalta que esse tipo de Marketing pode
envolver tanto o mercado de consumo como o de indústria - diferente da venda
direta, que envolve só o mercado de consumo. A venda entre as empresas,
especialmente por meio de telefone e pela internet, foi uma das áreas de mais

rápido crescimento do Marketing direto. Devido à natureza desse tipo de Marketing,
os clientes não entram em contato real com os produtos antes da compra e,
frequentemente, não têm um lugar e uma pessoa para devolvê-lo, se for o caso.
Ademais, no Marketing direto, o vendedor pode manter um nível maior de controle
sobre a venda do produto do que quando são utilizados intermediários
independentes, como na venda direta, pois os produtos vendidos por meio do
Marketing direto se movem diretamente do vendedor para o comprador.8 Por fim, o
alcance do emprego desse Marketing é extremamente amplo, já que os vendedores
podem ser fabricantes, varejistas ou qualquer outro tipo de agência, de instituição
ou de indivíduo, assim como os compradores podem ser consumidores individuais,
corporações, instituições e órgãos públicos.

Por seu turno, Jones (1993) faz referências a sete pontos importantes do
Marketing direto:
1º) É um sistema de Marketing, pois ele está vinculado ao conceito de
Marketing ligado à criação e à promoção de produtos que satisfazem
necessidades específicas de consumidores e de empresas.
2º) É interativo, porque estabelece um relacionamento de causa e de efeito
com o cliente potencial, ao solicitar uma resposta a um pedido de ação.
3º) Utiliza um ou mais veículos de propaganda - telefone, rádio, televisão,
internet - separadamente ou em conjunto, como canal de acesso aos clientes
potenciais.
4º) Produz uma resposta mensurável, ou seja, suas ações possibilitam
saber o número exato de vendas ou os interessados no produto ou no serviço.
5º) Pode envolver uma ação em qualquer lugar, pois as respostas podem
ser obtidas, por exemplo, quando um cliente leva a uma loja um cupom que lhe foi
enviado pelo correio, ou quando um cliente potencial telefona ao atendimento ao
cliente gratuito da empresa por causa de uma mala direta, um comercial na TV ou
no rádio.
6º) É pessoal, vez que consegue tratar cada cliente com individualidade.
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7º) É flexível, porque a empresa pode mudar o tamanho, o formato e o
conteúdo de sua propaganda em todos os seus canais de comunicação.
Além desses pontos, Jones (1993) acredita que o caráter essencial do
Marketing direto reside na ação, revelando-se mais do que uma mera propaganda
com cupons e com números de telefone para discagem gratuita.
Nesse sentido, Stone (1992) diz que o sucesso do Marketing direto está na
habilidade de obter uma ação direta, mensurável a um custo adequado. Bacon
(1994, p.22) concorda, afirmando que o Marketing direto é “[...] contabilizável. É
propaganda que se pode justificar e localizar [...] e pode ser adaptado ao
orçamento e mudanças de metas [...].” Além disso, este autor define esse tipo de
Marketing de forma mais ampla, incluindo não apenas todas as atividades que
geram respostas, mas também o atendimento, o serviço ao cliente e a
subsequente venda decorrente.
Stone (1992, p.2) mostra, ainda, que um dos desenvolvimentos do
Marketing direto é o Marketing de relacionamento dirigido (MRD) que “[...] significa
cultivar consumidores para transformá-los em consumidores leais através de
sistemas de persuasão adequados”. Os três pontos fundamentais do MRD são:
1º) Identificação do cliente potencial ou do usuário em banco de dados
enriquecidos: remete à importância de detalhar o perfil dos clientes, pois o
verdadeiro conhecimento individualizado dos consumidores, usuários e clientes
potenciais de uma dada categoria é capturável em bancos de dados.
2º) Administração dos relacionamentos: refere-se à tentativa de cultivar os
consumidores na intenção de fidelizá-los.
3º) Persuasão customizada: refere-se à elaboração de uma persuasão
direcionada a partir do conhecimento de cada grupo ou tipo de consumidor.
Em função de todos esses aspectos, Carvalho Junior (2006) acredita que o
Marketing direto é indicado também para pequenas e médias empresas que
queiram manter um bom relacionamento com seus clientes, além de para
empresas que querem atingir um novo mercado, a fim de aumentar o volume de
vendas. Pode ser indicado também para empresas que estão se mudando

geograficamente, modificando sua forma de trabalho, alterando o processo de
venda e lançando novos produtos.
Kotler e Keller (2006) mostram as vantagens da utilização do Marketing
direto para o consumidor: a compra conveniente e prática, a economia de tempo e
a variedade de produtos. Da mesma forma, eles mostram também as vantagens
desse tipo de Marketing para as empresas vendedoras: a customização das
mensagens aos clientes, pois os profissionais de Marketing direto podem comprar
uma lista de mala diretas contendo o nome de qualquer grupo de clientes –
canhotos, obesos, milionários; a construção de um relacionamento contínuo com
cada cliente, o que permite o atendimento personalizado; a possibilidade de testar
meios e mensagens alternativos, o que possibilita a melhor relação custobenefício e torna a oferta e as estratégias da empresa menos visíveis aos
concorrentes; e a mensuração de respostas das campanhas publicitárias, o que
permite identificar as mais rentáveis. Por último, o Marketing direto pode ser
sincronizado também para atingir os clientes potenciais no momento certo, o que
ocasiona maior eficiência, uma vez que as suas ferramentas podem ser enviadas
diretamente para os alvos mais interessados.
Por fim, ainda segundo Kotler e Keller (2006), os profissionais de Marketing
direto podem medir as respostas a suas campanhas e, assim, identificar as mais
rentáveis.
Após o conhecimento de algumas definições, do histórico e de algumas
características do Marketing direto, faz-se importante, para esta pesquisa, saber
um pouco sobre uma das principais ferramentas desse tipo de Marketing, segundo
Kotler (2000), a venda direta. Esse é assunto do próximo item.
2.7 VENDA DIRETA
2.7.1 Definição e História
Segundo Carvalho Junior (2006), a WFDSA (2011) concebe venda direta
como venda de produtos e de serviços pessoal e diretamente ao consumidor em
suas residências, em seu local de trabalho ou em outros lugares que não sejam
uma loja fixa.

Outra definição é a da Direct Selling Association9 (DSA), que concebe venda
direta como “[...] a venda de um produto ou serviço ao consumidor face a face,
distante de uma localização varejista fixa” (COUGHLAN et al., 2002, p. 348).
Já a Associação Americana de Vendas Diretas a define como “[...] um
método de distribuição de bens de consumo e serviços por meio de vendas
pessoais, face a face (vendedor-consumidor), distante de estabelecimentos
comerciais fixos, principalmente na casa do consumidor” (ROSENBLOOM, 2002,
p.390). Isso significa que
1) Venda direta é um método de vendas, isto é, um tipo particular de canal de
Marketing, que vai diretamente às casas e aos escritórios dos consumidores ou a
outros pontos, que não seja a loja de varejo;
2) Ela se preocupa com a venda de produtos de consumo em mercados de
consumo, em vez de produtos industriais em mercados industriais;
3) Ela envolve vendedores, em sua maioria independentes, sem vínculo
empregatício

com

a

empresa,

que

encontram

os

clientes

face

a

face,

individualmente ou em grupo, para a apresentação do produto.
A Associação Brasileira de Vendas Diretas10 (ABEVD) (ABEVD, 2011), por sua
vez, entende esse tipo de venda como um sistema de comercialização de bens de
consumo e de serviços diferenciados, baseado no contato pessoal, entre
vendedores e compradores, fora de um estabelecimento comercial. Ademais, para a
mesma entidade, contradizendo Rosenbloom (2002), a venda direta pode também
ser chamada de vendas por relacionamentos, pois ocorrem em círculos sociais;
mas não podem ser confundidas com venda porta a porta, uma vez que esse termo
está sujeito a toda sorte de mercadoria, de origem desconhecida, e sobre a qual
não se aplicam as diretrizes de ética do código de condutas da ABEDV.
Segundo a ABEDV (2011), as primeiras notícias desse tipo de venda, no
mundo moderno, datam do final do século XVIII, destacando-se a opção da
Enciclopédia Britânica por este sistema de comercialização de suas coleções. No
entanto, Almeida (2007) mostra que esse sistema começou a ser mais bem definido
apenas um século depois, em 1886, por meio do vendedor de livros, David
McConnell, em Nova York, que oferecia frascos de perfume como brinde aos
compradores, e o qual observou que estes adquiriam os livros mais pelos brindes
9
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do que pelo produto em si. No ano seguinte, ele começou a vender cosméticos,
contando com equipe de 12 mulheres treinadas para venda de porta em porta. Dez
anos depois, fundou a Perfumaria Califórnia, que, após distribuir para 40 estados
americanos, em 1939 se tornou a Avon, que, até os dias de hoje, mantém o sistema
de venda direta. Em 1963, no estado norte-americano do Texas, surgiu uma nova
empresa de cosméticos, a Mary Kay, que se valeu também desse tipo de venda.
A venda direta tipicamente oferece diversos tipos de produtos, tais como
cosméticos, de higiene pessoal, roupas, brinquedos, jóias e acessórios de moda, e
produtos para limpeza, geralmente vendidos de três formas: 1) por meio de
apresentações feitas para grupos, quando o revendedor direto demonstra produtos
para um grupo de pessoas convidadas pela(o) anfitriã(o) em cuja residência a
demonstração será feita; 2) de pessoa para pessoa, em que revendedores diretos
explicam e demonstram os produtos para um indivíduo na residência deste, em um
horário conveniente para ambos; ou 3) por meio de catálogos, quando
revendedores diretos distribuem catálogos que demonstram os produtos que serão
pedidos.
Segundo a WFDSA (2011), a venda direta possui vantagens, tais como a)
possibilitar uma boa maneira de conhecer e de conviver com as pessoas; b)
oferecer horários de trabalho flexíveis; c) ser factível por qualquer pessoa; d)
permitir renda extra; e) possibilitar um negócio próprio; f) possibilitar lucro em
proporção aos esforços; g) oferecer treinamento e apoio de uma empresa
estabelecida.
O sucesso do sistema de venda direta pode ser comprovado por meio dos
números mais recentes sobre seu faturamento no mundo e sobre o total de
pessoas nele atuando. Segundo a WFDSA (2011), em 2009 o setor contava com
mais de 74 milhões de vendedores diretos em todo o mundo, tendo movimentado
aproximadamente U$ 118 bilhões (ver Anexo 1). As regiões da Ásia e do Pacífico
reuniam mais de 37 milhões dessas pessoas, movimentando mais de U$ 49 bilhões;
na Europa e na África havia mais de 12 milhões de vendedores, que movimentaram
mais de U$ 20 bilhões; a América do Norte contava com aproximadamente 17
milhões de pessoas, com mais de U$ 29 bilhões movimentados; e a América Latina
tinha aproximadamente 8 milhões de vendedores, movimentando mais de U$ 18
bilhões.

Especificamente no Brasil, em 2010, o segmento de vendas diretas
contabilizava, segundo a ABEDV (2011), 2,7 milhões de revendedores, 12,2% a mais
do que um ano antes. Este continente movimentou cerca de R$ 26 bilhões, 17,2% a
mais do que o verificado em 2009. Já no primeiro trimestre de 2011, os negócios
gerados por essas vendas alcançaram R$ 5,8 bilhões, resultado 8,9% maior do que
o registrado em igual período de 2010.
Almeida (2007) acredita que essa expressividade da venda direta originou-se
de três forças culturais surgidas no Ocidente, na segunda metade do século XX: a)
a inserção das mulheres no mercado de trabalho; b) o jovem como um novo
consumidor; e c) um acelerado desenvolvimento econômico e tecnológico.
Segundo a autora, as empresas de venda direta perceberam as demandas do novo
papel da mulher na sociedade e souberam aproveitá-las: em 1980, 50% do público
feminino trabalhavam fora do lar nos EUA, exercendo presença fundamental no
sistema de venda direta. Segundo WFDSA (2011), em 2009, em todo o mundo, 76%
dos vendedores diretos eram compostos por mulheres. Na América Latina, elas
representavam 86%.

2.7.2 Operacionalização da Venda Direta
Coughlan et al. (2002) afirmam que a organização que utiliza a venda direta podendo produzir o que comercializa ou terceirizar esta produção - pode
desenvolver canais com muitos ou com poucos níveis em sua estrutura, e pode
contratar intermediários independentes, sem vínculo empregatício com a empresa.
A propósito, Rogers (1993) acredita que quanto mais curta for a cadeia de
distribuição, mais eficaz é o controle dos esforços de venda, embora também mais
dispendioso: quanto mais perto do usuário se chega, maior é o custo, que atinge
seu ápice quando a venda é direta do fabricante ao consumidor.
Da mesma forma, Carvalho Junior (2006) entende os revendedores diretos ou
prestadores autônomos de produtos como aqueles que fazem vendas diretas
agindo em nome próprio ou em nome de uma empresa, vendendo produtos e
serviços por meio da interação face a face. Eles não são considerados funcionários
da empresa, mas empreendedores independentes, que têm a oportunidade de

auferir lucro e que aceitam os riscos do negócio. Por isso mesmo é que Buaiz
(2004) afirma que, em qualquer modelo de venda direta, o revendedor autônomo
assume a condição de empresário independente: ele é responsável pela gestão do
seu próprio negócio, adquirindo os produtos do fabricante por preço de atacado e
revendendo-os pelo preço sugerido em tabela, auferindo lucro em cada transação.
Vale notar que Dias (1993) e Kotler e Keller (2006) utilizam, no lugar de venda
direta, o termo venda pessoal, que ocorre quando um vendedor faz a ligação dos
componentes do sistema de distribuição, pois ele dialoga, convence, vende, troca,
cobra (eventualmente), indeniza e garante a operação. Ele ainda orienta o canal de
distribuição - seus clientes - além de colher e de levar informações de e para a
empresa.
Neste caso, a empresa pode optar por dois tipos de vendedores: autônomos
ou funcionários regulares registrados, sendo que os primeiros podem ser
independentes ou ligados a alguma empresa de representação. Os Quadros 1 e 2
mostram algumas vantagens e desvantagens de cada alternativa, estando sugerido
que as empresas lucrariam mais adotando o sistema de vendedores funcionários.

Quadro 1 - Vantagens e desvantagens de vendas baseadas em vendedores funcionários
Vantagens

Desvantagens

1ª. Maior capacidade de administração de

1ª.

equipes:

seleção, treinamento e controle.

planejamento,

execução

da

política de vendas e de controle do
desempenho.
2ª.

das

informações

fornecidas e colhidas do mercado.

recrutamento,

2ª. Custo da folha de pagamento, que inclui

de

material

promocional,

orientação sobre estoques, layout da loja.
Quase sempre

trabalho

mais

realizado do ponto de vista qualitativo

3ª. Estrutura da empresa mais complexa e mais
onerosa do que via operação com autônomos.

3ª. Maior prestação de serviços à clientela:

4ª

administrativos:

componente maior ou menor de custo fixo.

Melhor qualidade

fornecimento

Custos

bem

.

Fonte: Elaboração própria, com base em Dias (1993).

Quadro 2 - Vantagens e desvantagens de vendas baseadas em vendedores autônomos
Vantagens
1ª.

Flexibilidade

quanto

ao

Desvantagens
número

de

1ª.

Riscos

relativos

à

qualidade

do

vendedores permite maior contato com os

atendimento: educação no trato, pontualidade,

clientes em termos quantitativos, implicando

promessas de prazos e condições de preço e

possíveis vantagens de custo e de presença

ou de pagamento.

em número de segmentos de mercado e ou de
clientes,

relativamente

ao

sistema

de

vendedores funcionários;
2ª. Conhecimento da região e dos clientes;
3ª. Possibilidade de vendas casadas, caso o
vendedor trabalhe com outro fornecedor.

2ª.

Incertezas

quanto

ao

atendimento

quantitativo, pois quase sempre o autônomo
procura preferencialmente os clientes grandes,
os mais próximos ou aqueles com quem tem
melhor

relacionamento,

comprometendo

o

atendimento a clientes distantes e ou médios e
ou pequenos, concentrando os riscos da
empresa em um número de clientes inferior ao
desejável.
3ª. Dificuldades de se controlar a operação, no
que

tange

aos

aspectos

qualitativos

e

quantitativos da venda.
4ª. Dificuldade de se oferecer um melhor nível
de serviços aos clientes.

Fonte: Elaboração própria, com base em Dias (1993).

É evidente que as empresas que trabalham com vendedores autônomos
estão cientes das desvantagens deste modelo comercial, e que buscam investigálas. Nesse sentido, Kotler e Keller (2006) acreditam que os programas de
treinamento em venda pessoal devem cumprir seis etapas, que possibilitem manter
o processo eficaz de venda:

1ª) Prospecção e qualificação: consiste em identificar e em qualificar os
clientes potenciais, avaliando seu nível de interesse pelo produto e sua capacidade
financeira, para que a equipe de vendas possa vender.
2ª) Pré-abordagem: significa que o profissional de vendas deve aprender o
máximo sobre a empresa – do que ela necessita, quem está envolvido na decisão
de compra – e sobre seus compradores – características pessoais e estilo de
compras. Nesta fase, o vendedor deve estabelecer os objetivos de visita - qualificar
o cliente potencial, recolher informações ou fazer uma venda imediata – para
planejar uma estratégia geral de venda.
3ª) Apresentação e demonstração: o vendedor conta a história do produto ao
comprador, tendo de obter sua atenção, de manter seu interesse, de aumentar seu
desejo e de levá-lo à ação de compra. Para tanto, deve usar quatro abordagens: 1ª)
aspectos, que devem descrever as características físicas de uma oferta ao
mercado; 2ª) vantagens, que devem explicar por que os aspectos fornecem uma
vantagem ao cliente; 3ª) benefícios, que devem descrever os detalhes econômicos e
técnicos e os benefícios sociais da oferta; e 4ª) valores, que deve mostrar o valor
agregado da oferta (geralmente em termos monetários).
4ª) Superação de objeções: os clientes quase sempre fazem objeções
durante a apresentação do produto ou quando se pede a eles para fechar o pedido:
objeções a fornecedores, a marcas, ao preço, ao plano de entrega e a certas
características do produto e ou da empresa. Para lidar com essa situação, o
vendedor deve manter uma abordagem positiva, pedindo ao comprador para que
este esclareça a objeção, questionando-o de modo que ele tenha que responder às
suas próprias objeções, assim negando a validade da objeção ou a transformando
em uma razão de compra.
5ª) Fechamento: os vendedores precisam reconhecer os sinais de
fechamento de vendas emitidos pelo comprador, incluindo atitudes físicas,
declarações, comentários e perguntas. Para isso, existem várias técnicas, tais
como requisitar o pedido, recapitular os pontos de concordância, oferecer ajuda
para preencher formulários, e indicar o que o comprador vai perder se não comprar
naquele momento.
6ª) Acompanhamento e manutenção: são procedimentos necessários para
manter o cliente. Para isso, o vendedor deve tratar sobre a data de entrega, sobre
as condições de compra, sobre programa de acompanhamento para garantir a

instalação, a instrução e o serviço, e sobre quaisquer outras questões importantes
para o cliente.
Um outro ponto relevante na venda direta é a interação entre vendedor e
comprador, que, segundo Ferolla (1996), se concretiza por meio do processo de
comunicação. Para esta autora, não é só o vendedor que age no momento da
venda, pois o processo interativo permite que ambos tenham ações mútuas nessa
relação. Nela, uma das principais atividades do vendedor no processo de
comunicação interativa é o desenvolvimento da capacidade de monitorar o
feedback verbal e não-verbal do consumidor e da situação contextual, permitindo
observar se aquele está no caminho certo, ou não, da venda. Para a autora, o
processo de compra e venda é uma situação mutável, de ajustes e de reajustes, em
que a troca mútua entre vendedor e comprador é essencial, ajudando aquele a ter
acesso às necessidades deste.
Para aperfeiçoar sua eficácia na comunicação interativa, Ferolla (1996) afirma
que o vendedor deve exercitar controle sobre seu comportamento, pois, ao
perceber que dispõe de audiência, o ser humano tende a falar, muito embora
escutar se torne algo importante nessa situação. O resultado da interação com o
consumidor é, em grande parte, determinado pela habilidade de fazê-lo enxergar a
proposta da empresa sob a ótica favorável para si. Isso significa que o vendedor
deve descobrir as características em comum entre o produto e as necessidades do
consumidor.
Ainda segundo a autora, o vendedor tem duas atividades importantes: o
envio de sinais, que é a transmissão da mensagem para o comprador; e o
monitoramento, que é a análise e a decisão de como agir de acordo com o
feedeback dado pelo comprador. Por outro lado, este tem as atividades de
monitoramento do sinal enviado pelo vendedor e de envio de feedeback para ele.
Logo, cada participante está, ao longo do processo de interação, enviando sinais e
monitorando. Nesse sentido, o vendedor deve reconhecer que, quanto mais ele
estiver atento à troca de sinais recebidos e der as respostas de acordo com estes,
mais precisa e efetiva será a interação na venda direta.
Essa interação entre organização e consumidor possibilita a construção,
segundo Bird (2000), de uma relação de continuidade no processo de venda. Já
Miguel (2003) coloca que a comunicação interativa possibilita maior flexibilidade na
atuação do vendedor, permitindo o desenvolvimento de processo de vendas

individualizado e personalizado - o que, segundo Ferreira (2001), possibilita as
construções do relacionamento empresa-cliente, assim como das relações de
confiança, consideradas as mais sólidas vantagens competitivas.
Após explicar que a venda direta é geralmente efetuada por meio de
explicação e ou de demonstração pessoal feita por um revendedor direto
autônomo, Carvalho Junior (2006) completa que a força da venda direta reside em
sua tradição de independência, no serviço ao consumidor e no compromisso para
com o crescimento empresarial. Para ele, esse tipo de venda traz oportunidades de
negócios acessíveis a pessoas que procuram uma forma alternativa de ganhos,
sem restrição de sexo, de idade, de nível de escolaridade ou de experiência
anterior.
Nesse sentido, Coughlan et al. (2002) afirmam que as formas de remuneração
utilizadas por empresas de vendas diretas são diversificadas, podendo existir em
nível único ou em múltiplos níveis. No primeiro caso, a remuneração é
exclusivamente resultado das vendas realizadas pelo revendedor. Já no segundo, a
força de vendas está disposta numa hierarquia, e os ganhos são sobrepostos às
vendas de representantes da linha inferior, favorecendo a criação de uma rede de
vendas diretas. Já Alves e Pinheiro (2004) acreditam que o que denominam de
plano de compensação das vendas diretas - sua estrutura de distribuição de
ganhos, diferenciada das formas de compensação clássicas – existe em três níveis:
1º) Unilevel ou Monolevel: é baseada em revendedores autônomos que
obtêm seu lucro a partir da diferença obtida entre o preço de revenda para seus
clientes e o preço que pagaram pelos produtos para a empresa. Geralmente, são
recrutados por supervisores de venda, este último podendo ser, ou não, funcionário
contratado. Estes supervisores, ou promotores, por sua vez, recebem ajuda de
custo para recrutar e para gerenciar seus revendedores, além de terem
remuneração variável na forma de comissões, pelo cumprimento das metas de
vendas estabelecidas pela empresa. Os revendedores formam o canal de vendas
independente, e os supervisores formam a força de vendas vinculada à empresa. É
a estrutura mais difundida no Brasil e utilizada no cálculo de 95% dos revendedores
brasileiros.
2º) Multilevel ou Marketing de Rede: equivocadamente confundido com as
chamadas “pirâmides” (formas ilegais de “correntes da felicidade” que se

popularizaram no final dos anos 1980), é a forma de compensação que mais cresce
no mundo, apesar de ainda representar apenas 5% das vendas no Brasil. É baseado
em modelos matemáticos complexos de ganhos exponenciais de cada nível das
equipes, a partir de percentuais diferenciados de participação, nas vendas, dos
níveis inferiores de revendedores indicados. No ano 1990, apenas 20% das
empresas norte-americanas de vendas diretas adotavam sistemas de compensação
em multinível. Já em 2002, segundo a Direct Selling Association (DSA) – (BUAIZ,
2004), mais de 80% das empresas já apostavam nesse sistema, sendo responsáveis
por 76% dos US$ 28,69 bilhões movimentados pela indústria de vendas diretas nos
Estados Unidos naquele ano.
3º) Distribuidores (pessoa jurídica): esta forma de compensação caracterizase pela baixíssima interação entre a empresa e os efetivos revendedores que
acessam os consumidores, bem como pelo baixo controle sobre o canal de vendas,
ainda que represente uma das formas mais econômicas para se iniciar um negócio
na venda direta. Nela, as empresas firmam contrato de representação junto a
distribuidores independentes legalmente estabelecidos como pessoa jurídica, os
quais passam a ser os principais intermediários entre a empresa e o mercado.
Estes representantes são os elementos que efetivamente adquirem os produtos da
empresa, com um determinado desconto, o que permite seu repasse com margem
para seus próprios revendedores autônomos. Nesta forma de compensação, o
distribuidor é o maior, quando não o único, responsável pela captação, pelo
treinamento e pela motivação de seus revendedores, e quem, em última instância,
estabelece a relação com os revendedores – que, por sua vez, não estabelecem
fidelidade efetiva com a empresa, salvo exceções.
De acordo com McKenna (1999), os consumidores se beneficiam da venda
direta devido à conveniência e aos serviços que ela oferece, tais como
demonstração pessoal, explicação sobre o produto, e entrega em casa. A venda
direta propicia, ainda, um canal de distribuição para empresas que possuem
produtos inovadores e distintos, não disponíveis de imediato nos pontos-de-venda,
ou que não conseguem competir com os altos custos relativos à propaganda e a
promoções. Para as empresas, a venda direta pode representar um canal que
permite ampla cobertura geográfica, possibilitando que a organização alcance mais
localidades e um número maior de consumidores potenciais.

2.7.3 Importância da Venda Direta no Brasil
No Brasil, a ABEDV (2011) informa que a venda direta se iniciou em 1959,
com o estabelecimento da Avon Cosméticos. Dez anos após, surgiram duas novas
empresas apoiadas no mesmo sistema de vendas - a Natura Cosméticos e a Stanley
Home. Nas décadas de 1970 e seguintes, o número de empresas com esse tipo de
venda cresceu no País (ver Quadros 3 e 4).

Quadro 3 - Empresas de vendas diretas no Brasil até 2004 – Ano de estabelecimento,
nome da empresa e tipo de produtos vendidos
Ano de estabelecimento
1959

Nome da empresa

Tipos de produtos vendidos

Avon

Cosméticos

Natura

Cosméticos

Stanley Home

Produtos de limpeza

Chrystian Gray

Cama, mesa e banho

Jafra

Cosmético

Rodhia

Indústrias automobilística e eletrônica,
cosméticos e saúde

1969

1970

Recipientes plásticos
Tupperware
1981

1990

1996/98

Pierre Alexander

Cosméticos

Amway

Produtos nutricionais

Bom Apetiite

Produtos alimentícios

Bature’s

N. I.

Sunshine

N. I.

Hermes

Cosméticos, bijuterias e modas.

Yves Rocher

Cosméticos

Post Haus

N.I.

Herbalife

Suplementos nutricionais

MaryKay

Cosméticos

DeMillus

Lingerie

1999

2000

Nu Skin

Higiene pessoal e suplementos
nutricionais

Nestlé

Produtos Alimentícios

Yakult Cosmetics

Cosméticos

Tianshi

Saúde e Biotecnologia

Anew

N.I

Flora Brasil

Cosméticos

Sara Lee

Produtos Alimentícios

Aretta

Cosméticos

Essence

Cosméticos

Biovita

Ferlilizantes

Ceraflame

Cerâmica

2001

2002

Morinda

N. I.

Ayur Vida

N. I.

Catálogo Legal

Cosméticos

Perfam

Cosméticos, shake, nutrição e saúde

2003

2004

Contém 1 g

Cosméticos

Fibrative

Produtos alimentícios

Fonte: Elaboração própria, com base em ABEDV (2011)
N. I.= Não informado.

Segundo a ABEVD (2011), a venda direta representa, para as empresas, canal
de distribuição com grande potencial de expansão geográfica, capaz de agregar
valor aos seus produtos e serviços por meio das relações pessoais. Já para o
revendedor, esse tipo de venda é uma alternativa ao emprego tradicional, que
possibilita trabalhar em horários flexíveis, ser remunerado conforme a dedicação, e
crescer como pessoa e como profissional. Para o consumidor, representa
atendimento personalizado que não existe no varejo tradicional. Para a sociedade, é
uma forma de contribuir para minimizar o problema do desemprego, pois oferece
oportunidade de complementação da renda familiar e de trabalho. Ademais oferece,
aos seus agentes, oportunidades de ganho proporcional à dedicação, a flexibilidade
de horário, as oportunidades de formação e de treinamento; e aos consumidores,
diferenciais como o recebimento de seus produtos onde desejar, confiança e

compromisso agregados pela relação pessoal, e o acesso a informações mais
detalhadas.

Quadro 4 – Empresas associadas à ABEDV atuantes em 2011 – Tipo de associado, nome
das empresas e tipo de produtos ou de serviços vendidos.

Tipo de associado*

Nome das empresas

Tipo de produtos ou de serviços vendidos

Ativo

Amway

Nutrição, bem-estar, beleza e produtos para casa

Ativo

Associação Frutos da Terra Brasil- AFTB

Habitação e crédito imobiliário

Ativo

Avon

Cosméticos

Ativo

Cellcred

Telefonia

Ativo

Jafra

Cosméticos

Ativo

Dokmos Life

Cosméticos

Ativo

Embarque Nessa

Pacotes turísticos

Ativo

FM Group Brasil

Perfumes e Cosméticos

Ativo

Herbalife

Suplementos nutricionais

Ativo

Hermes

Cosméticos, bijuterias e modas.

Ativo

Hinode

Perfumaria e Cosméticos

Ativo

Inspiração Perfumes

Perfumes

Ativo

Jequiti

Cosméticos

Ativo

Mary Kay

Cosméticos

Ativo

Monavie

Bebida de frutas

Ativo

Natura

Cosméticos

Ativo

Perfam

Perfumaria, cosméticos e suplementos nutricionais

Ativo

Photon do Brasil – Kenko Patto

Colchões magnéticos

Ativo

Pierre Alexander

Cosméticos

Ativo

Polishop

Programa de dieta alimentar

Ativo

Tiens do Brasil

Suplementos nutricionais

Ativo

Torres Confecções

Cama, mesa e banho

Ativo

Tupperware

Recipientes plásticos

Provisório

Belcorp do Brasil

Produtos de beleza

Provisório

Cozinet

Utensílios domésticos e artigos de uso pessoal

Provisório

Di Santini

Calçados

Provisório

Ig Sikué

Cosméticos

Provisório

Wow

Serviço de turismo e seguros

Fornecedor

BP Comunicações

Comunicação e publicidade

Fornecedor

Cantatur Viagem e Turismo

Viagens, eventos e turismo

Fornecedor

Direnomail do Brasil

Pagamentos sob medida

Fornecedor

Geosusion

Consultoria de negócios

Fornecedor

Gera Sistema de Gestão On Line

Construção de canais de venda direta

Fornecedor

PCI Integrated MGMT Services

Sistema de Informação e Consultoria

Fornecedor

Quadgraphics Brasil

Impressão e repografia

Consultor

Arruda Pires Associados

Assessoria Jurídica

Consultor

Bento e Feijó Advogados e Consultores

Assessoria Jurídica

Consultor

Directbiz Consultoria

Consultoria em negócios de venda direta

Consultor

Freitas Buenos Advogados

Serviços jurídicos

Consultor

Leite, Tosto e Barros Advogados

Serviços jurídicos

Consultor

Lopes, Nagasse e Serafino Advogados

Serviços jurídicos

Consultor

Loyalt Marketing

Plano de negócio e assessoria

Consultor

M&BA Marketing Business

Serviços de Marketing

Consultor

Menezes, Magalhães, Coelho e Serafin Ad

Serviços jurídicos

Consultor

Mic end Mind

Treinamento de desenvolvimento humano

Consultor

Rodante e Scharlack Adv.

Serviços jurídicos

Consultor

Syntec Soluções de Marketing

Marketing e negócios

Fonte: Elaboração própria, com base em ABEDV (2011)
* Associados provisórios são empresas que estão associadas há menos de um ano na
ABEDV; associados ativos são empresas associadas há mais de um ano; associados
fornecedores são aqueles que fornecem produtos e ou serviços às demais empresas
associadas, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas; associados consultores são
aqueles que prestam serviços de consultoria às demais empresas associadas que podem
ser pessoas físicas ou jurídicas.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e a Pequenas
Empresas (Sebrae) (SEBRAE, 2011), a venda direta oferece ao varejo a
agressividade que o mercado exige para quem busca competitividade, permitindo,

ao revendedor, a adoção de postura ativa para conquistar e manter cliente,
identificando-os, cadastrando-os, e contatando-os. Assim, o revendedor pode
influenciar mais efetivamente os resultados, além de ganhar a oportunidade de
utilizar a propaganda direta com muito mais produtividade do que a obtida com a
propaganda de massa – isso porque aquela é mais dirigida e eficaz que esta, sendo,
assim, mais econômica e mais adequada às necessidades de cada negócio.
Entre as características principais da venda direta, o Sebrae (2011) destaca:
a) Seleção do público-alvo: dirige a comunicação e a atividade de vendas
apenas para as pessoas que têm necessidade e, sobretudo, condições de adquirir
os produtos e os serviços oferecidos. Dessa forma, não há desperdícios de
esforços de propaganda e atividades de venda.
b) Otimização do tráfego de clientes: permite programação e coordenação de
ações de propaganda que estimulam e que também redirecionam o tráfego, de
maneira a maximizar a rentabilidade de espaço, de estoque e de estrutura da loja
c) Garantia de melhor combinação de produtos e de serviços: por meio do
contato constante e direto com clientes reais ou potenciais, o revendedor adquire
grande conhecimento dos desejos e das necessidades dos consumidores,
passando a atuar em função deles.
d) Aumento da satisfação dos clientes: o constante contato com os clientes
consolida os relacionamentos, e mantém a revendedora como a primeira opção de
local para compra.
e) Possibilidade de venda a distância de produtos e de serviços: atender
pedidos distantes da área de influência da revendedora ou de clientes próximos
que compram até por comodidade, é sempre uma ótima fonte de receita e um
grande diferencial, e ajuda a consolidar imagem dos produtos.
f) Relacionamento pessoal: o consumidor brasileiro aceita bem a venda
direta, pois envolve relacionamento pessoal. Segundo Holanda (1967), a sociedade
relacional é uma das principais características da cultura brasileira, o que pode
favorecer esse tipo de venda no Brasil.
g) Experimentação antes da compra: com amostras dos vendedores, o
consumidor pode ter contato com os produtos antecipadamente à compra. Isso
pode ser relevante na escolha de produto que agrade o cliente antes de ele
comprar.

Ainda de acordo com o Sebrae (2011), o sucesso da venda direta no Brasil é
atribuído a diversos fatores, entre eles a afinidade com a cultura de relacionamento
e o subemprego, o qual obriga, principalmente, as mulheres a complementarem a
renda familiar. Dessa forma, um dos maiores desafios das empresas é manter a
rede de revendedores ativa, já que eles são remunerados, na maioria das vezes, por
comissão.
O Brasil ocupava, em 2004, a quinta posição no ranking dos países em que
esse modelo de vendas tem mais representatividade, segundo a ABEDV (2011),
enquanto os primeiros lugares eram ocupados por Estados Unidos, Japão, Coréia
do Sul e Alemanha. Já no primeiro semestre de 2011, o Brasil configurava-se como
o maior mercado de vendas diretas de cosméticos da América Latina e disputava o
terceiro lugar com a China no ranking mundial - atrás dos Estados Unidos e do
Japão.
De acordo com a ABEDV (2011), as vendas diretas constituem um setor cada
vez mais importante para a economia brasileira, sendo responsáveis pela
contribuição fiscal de produtos e de serviços compostos por empresas de
segmentos diversos, sendo 88% da categoria de cuidados pessoais, 6% de
suplementos nutricionais, 5% de cuidados do lar, e 1% de serviços e de outros.
Penteado

(2011)

afirma

que

a

venda

direta

tem

particularidades

especialmente interessantes e importantes para o mercado de cosméticos: a
capilaridade, que possibilita a expansão geográfica dos produtos, e a proximidade
com os consumidores, que permite a interação na interface com o cliente. Isso
possibilita o entendimento dos anseios do consumidor e antecipar-lhe os desejos,
permitindo passar, de forma mais objetiva, a proposta de valor das empresas. De
acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (Abihpec) (ABIHPEC, 2011), esse setor movimentou aproximadamente
R$ 20 bilhões no primeiro semestre de 2011, cerca de 40% dos quais se originaram
da venda direta.
De acordo com a ABEDV (2011), não é por outro motivo que, há mais de 11
anos, a venda direta vem apresentando crescimento superior ao da maioria de
outros segmentos econômicos no Brasil. Esse ímpeto, segundo Menge e Prince
(2002), deve se manter na década de 2010, contribuindo de maneira positiva para a
economia do País. Os autores mostram, ainda, que a estrutura das empresas com
esse tipo de vendas foi adequada para as incertezas e para a instabilidade que

caracterizavam o ambiente brasileiro na época pré-consolidação econômica, dada
sua estrutura organizacional do tipo orgânica, que absorve e se adapta rapidamente
às mudanças no ambiente.
Após

o

conhecimento

do

histórico,

das

definições,

de

algumas

características, de dados estatísticos e de diferenças sobre venda direta e sobre
Marketing direto, faz-se necessário, para fins desta pesquisa, saber um pouco
sobre a metodologia deste estudo, tema do capítulo a seguir.

CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA

3.1 MÉTODO, ABORDAGEM, FINS E MEIOS
O trabalho proposto teve como base o método de pesquisa indutivo que,
segundo Michel (2009), consiste em um tipo de raciocínio que vai do registro de
fatos particulares para chegar à conclusão ampliada que estabelece uma
proposição geral. Partindo de dados particulares (fatos, experiências, enunciados
empíricos), por meio de uma sequência de operações cognitivas chega a leis ou a
conceitos mais gerais, indo dos fatos à causa, das conseqüências ao princípio, da
experiência à teoria.
Configura-se também como de abordagem qualitativa, porquanto, para
Leopardi (2001), seu interesse não está enfocado em contar o número de vezes em
que uma variável aparece, mas sim com que qualidades ela aparece. Por seu turno,
Minayo (2001) acredita que essa abordagem responde a questões muito
particulares, se preocupando com um nível de realidade que não pode ser
quantificado. Nesse sentido, pretende-se investigar a realidade que se apresenta
em campo sobre o canal consultor de vendas da Natura, na interface direta, no
momento da apresentação e da venda do produto ao consumidor.
Quanto aos fins, a pesquisa é descritiva e explicativa. No primeiro caso
porque, segundo Vergara (2006), expõe características de determinada população
ou de determinado fenômeno, sem explicá-los, embora sirva de base para tal
explicação. No segundo caso porque seu principal objetivo consiste, para a mesma
autora, em tornar algo inteligível, justificar-lhe os motivos, esclarecendo quais os
fatores que contribuem para ocorrência de determinado fenômeno.
Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica, documental e de campo.
Bibliográfica porque toma, como uma de suas bases, material publicado em livros,
em artigos, em jornais, e em redes eletrônicas (VERGARA, 2006). É documental
porque, para Vergara (2006), é realizada em documentos conservados no interior de
órgãos públicos e ou privados – no caso, se valeu de documentos internos da
empresa Natura que dizem respeito ao objeto de estudo.
Trata-se de uma pesquisa de campo, porque houve levantamento de
informações junto aos sujeitos do estudo: consultoras, consumidores e gestoras

da Natura. Ou seja, conforme Vergara (2006), é uma investigação empírica realizada
no local onde ocorre ou ocorreu o fenômeno ou que dispõe de elementos para
explicá-lo, podendo-se, neste caso, utilizar variados meios de levantamento das
informações ou dos dados, tais como entrevistas, questionários, testes e
observação.
Trata-se também de um estudo de caso porque, segundo Vergara (2006), este
é circunscrito a uma ou a poucas unidades, entendidas essas como pessoas,
família, produto, empresa, órgão público, comunidade ou país. Para Yin (2010), esse
tipo de estudo é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo em
profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre
o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. Nesta pesquisa, a unidade
é a empresa Natura.

3.2 SELEÇÃO DOS SUJEITOS
A unidade de análise foi composta, na pesquisa de campo, por:
1) Sete clientes finais da Natura localizados na cidade do Rio de Janeiro que
tinham deliberadamente procurado contato presencial com consultoras Natura nos
três meses anteriores à pesquisa, com vistas à aquisição de produtos. O
pesquisador chegou a estes clientes por meio de indicações obtidas de consultoras
conhecidas e por meio de indicação de amigos e ou de conhecidos, ou seja, por
meio da amostragem por bola de neve (AAKER; KUMAR; DAY, 2004). Este número
foi definido conforme se alcançou a saturação das informações obtidas;
2) Sete consultoras Natura da cidade do Rio de Janeiro que estavam atuando
de forma contínua, ou seja, sem interrupção recente. As CNs foram indicadas por
amigos e ou por conhecidos. O objetivo aqui foi observar como elas apreendem as
informações referentes ao treinamento e à capacitação no que diz respeito,
principalmente, às concepções de responsabilidade ambiental da empresa. Este
número foi definido conforme se alcançou a saturação das informações obtidas;
3) Três gerentes de relacionamentos (GR) da Natura, situadas na cidade do
Rio de Janeiro, que fazem parte do corpo de gestores da empresa, e cujas funções
tangenciam o treinamento de consultoras. Duas GRs foram indicadas pela

assessoria acadêmica da Natura e uma foi indicação de uma das GRs. Este número
foi escolhido por se considerar suficiente para se alcançarem alguns dos objetivos
dessa pesquisa.

3.3 LEVANTAMENTO DAS EVIDÊNCIAS
As evidências foram identificadas por meio de pesquisas bibliográfica,
documental e de campo. Segundo Martins e Teóphilo (2009), este esforço garante
trabalho convincente e acurado, além de possibilitar estilo corroborativo de
pesquisa. Ademais, segundo os mesmos autores, quando há convergência de
diversas fontes, tem-se um fato que poderá ser tratado como uma descoberta e
uma devida conclusão, ou como uma evidência que será juntada a outras, visando
a melhores compreensão e interpretação de um fenômeno.
No caso da pesquisa bibliográfica, foram utilizadas três fontes de evidências:
livros, artigos e jornais sobre os assuntos abordados na pesquisa.
A pesquisa documental usou quatro fontes de evidências: 1) site da Natura,
que contém documentos de política corporativa, declarações de visão (valores,
objetivos, missão), declarações financeiras e Relatório Anual Natura 2010; 2)
informações diretamente da assessoria acadêmica da Natura; 3) manuais dos
funcionários, materiais de treinamento; 4) artigos no site da Natura sobre a
empresa.
Quanto ao levantamento de campo, ele foi realizado por dois meios: a
realização de entrevistas semiestruturadas (ver Apêndice 3) com os sujeitos
selecionados, e a observação direta. Contudo, antes desta fase, foi executado préteste do roteiro das entrevistas, que foi gravado e transcrito, junto a três
consultoras e a três clientes. Esta abordagem foi relevante para melhor se entender
a dinâmica e o funcionamento da empresa, o que subsidiou a realização das
entrevistas propriamente ditas com os três sujeitos.
Em seguida, partiu-se para as entrevistas semiestruturadas junto aos
sujeitos selecionados, que foram gravadas e transcritas, utilizando-se o apoio de

formulário (ver Apêndice 4) para se obter um perfil básico das consultoras, dos
clientes e das GRs da Natura.
Os contatos para a marcação das conversas com as consultoras e com os
clientes da Natura foram realizados por meio de ligação telefônica. Já os contatos
para a marcação com as gerentes de relacionamento da Natura foram realizados
por troca de emails e por ligações telefônicas.
A conversa com os sete clientes selecionados ocorreu em seus respectivos
locais de trabalho, e buscou averiguar a sua percepção quanto à sensibilidade das
consultoras para com a marca Amazônia. No caso, investigou-se se ocorreu uma
das duas seguintes situações quando os clientes buscaram uma consultora para
adquirir produtos da empresa por meio de encontro presencial:
a) se, no caso de o cliente mostrar interesse deliberado na linha Ekos, esta
consultora teria frisado os benefícios não somente nos aspectos funcionais destes,
mas também no que diz respeito à relação que guardam com o comportamento
ecologicamente responsável da Natura; e
b) se, no caso de o cliente não mostrar interesse específico na linha Ekos,
esta consultora, mesmo sem demonstrar vontade na concretização de uma venda,
teria deliberadamente destacado os benefícios dos produtos da Linha Ekos não
somente nos aspectos funcionais, mas também no que diz respeito à relação que
guardam com o comportamento ecologicamente responsável da Natura.
O levantamento das evidências junto às CNs ocorreu, no caso de cinco
delas, em seus respectivos locais de exercício de sua profissão (empresas e órgãos
públicos); com uma, em um dos encontros da Natura; e com outra, em uma
lanchonete próxima a sua residência. O objetivo foi verificar suas percepções a
respeito do treinamento de vendas recebido da empresa, especialmente no que
tange ao conceito de sustentabilidade ambiental, e levantar se existe e como se
configura o discurso usado pelo canal de vendas diretas da Natura em relação à
responsabilidade ecológica.
Quanto à realização de entrevistas semiestruturadas junto a três GRs da
Natura, elas se deram, com duas delas, nos encontros da Natura, em salas
comerciais na Zona Sul do Rio de Janeiro; e com outra, em um shopping center

próximo a sua residência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vale salientar que,
neste caso, não houve pré-teste, dado seu número reduzido e a previsível baixa
disponibilidade de tempo dessas profissionais.
Nos encontros com as três executivas buscaram-se informações sobre a
forma como a empresa treina suas consultoras em relação à sua política de
sustentabilidade ecológica. Ademais, procurou-se saber se existe treinamento
especificamente enfocado na Amazônia, na sustentabilidade ambiental e nos
produtos da linha Ekos enquanto representativos da postura ecologicamente
responsável da empresa.

Procurou-se também saber de que forma a empresa

espera que essas informações sejam repassadas para o cliente final pelas
consultoras.
Vale notar que, para Michel (2009), o levantamento de evidências via
entrevistas garante a liberdade de se desenvolver cada situação em qualquer
direção que se considere adequada. No caso desta pesquisa em especial, foi
utilizada uma conjugação da entrevista focalizada (que se estrutura com roteiros de
tópicos) com a entrevista não dirigida (que provê liberdade incentivada do
entrevistado), como forma de garantir maior riqueza de informações a respeito dos
tópicos estudados.
Também é digno de nota, aqui, que estes encontros – com clientes, com
gestoras e com consultoras - garantem maior confiabilidade do estudo de caso, ao
consolidarem uma triangulação de fontes de dados (MARTINS; TEÓPHILO, 2006):
entrevistas, exames de documentos da empresa, e observações diretas do
pesquisador nas entrevistas e nos treinamentos.
Por último, foi utilizada a técnica da observação, que, conforme Martins e
Teóphilo (2009, p. 86), permite a coleta de dados de situações ao mesmo tempo em
que “[...] envolve a percepção sensorial do observador, distinguindo-se, enquanto
prática científica, da observação da rotina diária”. No caso, este esforço - que visou
a melhor se compreender a extensão do esforço da Natura em treinar suas
consultoras quanto às concepções de sustentabilidade ecológica – incluiu o
pesquisador acompanhar o desenrolar de algumas reuniões de treinamento e de
capacitação, a fim de observar, na prática, como se dão estes encontros.

3.4 ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS
As evidências foram tratadas de forma qualitativa, que, segundo Vergara
(2006), consiste em decodificá-las, em apresentá-las de forma mais estruturada e
em analisá-las. Este tratamento se deu por meio da análise de discurso (AD) que,
segundo Vergara (2010), é um método que visa não só a apreender como uma
mensagem é transmitida, como também a explorar o seu sentido.
De acordo com Martins e Teóphilo (2009), a AD permite conhecer o
significado tanto do que está explícito na mensagem quanto do que está implícito,
atentando não só para o que se fala, mas como se fala. Isso se dá porque, em todo
discurso, há um sentido oculto que pode ser captado, o qual, sem uma técnica
apropriada, permanece inacessível.
De acordo com Maingueneau (1998), uma das principais vantagens da
utilização da AD é a possibilidade de interpretação não apenas do que é dito,
explicitado, mas sobretudo da ideologia por trás dos discursos, entendendo-se o
que não está necessariamente explícito.

3.5 LIMITAÇÕES

A abordagem qualitativa apresenta limitações em termos de sua análise de
evidências, o que vai depender, segundo Gil (2011), muito da capacidade e do
estilo do pesquisador. Por seu turno, Martins e Theóphilo (2009) mostram outras
limitações nesse tipo de abordagem, referentes à habilidade, à experiência e à
atenção do pesquisador no momento da coleta, do levantamento e da análise das
evidências.
Quanto às limitações da AD, é possível que ela nem sempre consiga captar
aspectos relevantes que, às vezes, não são explicitamente mostrados, mas que
estão inseridos nos depoimentos dos entrevistados. De acordo com Aaker, Kumar
e Day (2004), os resultados das entrevistas podem, também, oferecer respostas

não verdadeiras por motivos pessoais dos respondentes consciente ou
inconscientemente.
Uma outra limitação inerente à AD é citada por Daymon e Holloway (2004):
a maioria dos estudos apoiados nesta técnica se baseia em uma premissa social
construcionista, que parte do princípio de que a comunicação cria a realidade, ou
seja, literalmente daríamos vida à nossa realidade por meio do discurso. Segundo
esses autores, essa concepção é passível de críticas, na medida em que este
caso de “não realismo” desconsidera objetos ou mecanismos materiais e sociais
pré-existentes que agem independentemente da linguagem, influenciando o
contexto em que o discurso ocorre.
Os mesmos autores lembram que a AD é método analítico difícil e
demorado, na medida em que depende de uma leitura crítica de textos. Assim, o
pesquisador necessita de tempo para colocar-se à margem do texto, e questionar
suas assunções.
Quanto às limitações específicas à pesquisa, uma surgiu durante o pré-teste,
referente à dificuldade de ajustar os horários de encontros para as entrevistas tanto
com as consultoras como com os clientes, devido à maioria destes só apresentar
disponibilidade de tempo no período da noite, após o expediente de trabalho.
O mesmo se deu no caso das GRs, profissionais cuja agenda de trabalho
lhes implica indisponibilidade de tempo e dificuldade de horários. Isto dificultou a
conversa com mais de uma pessoa por dia, tornando a pesquisa mais demorada.
Esta demora pode ter trazido eventuais vieses aos resultados finais da pesquisa,
conforme o ritmo mais lento de obtenção das evidências pode ter implicado o
esvaimento da percepção do pesquisador de um ou de outro elemento periférico ao
discurso dos entrevistados – por exemplo, gestuais e corporais – que teriam
agregado percepções relevantes às informações diretamente obtidas via discurso.
Ademais, a própria ansiedade das GRs em relação à sua disponibilização de tempo
para as entrevistas pode ter-lhes impactado as declarações; por exemplo, para
garantir um fim mais rápido da conversa, estas últimas podem ter sido
deliberadamente resumidas e simplificadas, trazendo menos informações ao
pesquisador.

Uma outra limitação tem a ver com o fato de a maioria das consultoras
apresenta-se desconfiada de que o entrevistador fazia parte do quadro de
funcionários da Natura e que buscava testá-las de alguma forma ou descobrir
eventuais “desvios” de função11. Isto obrigou a um trabalho de convencimento do
interesse puramente acadêmico do trabalho.
No que tange às entrevistas com as GRs, foi possível observar viés de
favorecimento corporativo no discurso de duas delas, profissionais com longa
carreira na empresa. Ademais, também se deve considerar a possibilidade de os
discursos das três GRs terem sido moderados por um (legítimo) interesse em
adaptar as respostas em benefício da empresa.
Também não se podem descartar três fatos possíveis:
1) apesar de a pesquisa restringir-se a contatos de clientes com as
consultoras ocorridos em período recente, os clientes podem ter tido dificuldade de
relembrar detalhes deste encontro;
2) os clientes podem interpretar de formas muito peculiares o que
entenderam como formas de as consultoras terem frisado os benefícios da linha
Ekos no que diz respeito à relação que guardam com o comportamento
ecologicamente responsável da Natura; e
3) a percepção dos clientes sobre a atitude das consultoras quanto à
responsabilidade ambiental da Natura pode ser confundida pelo que eles leram ou
ouviram a respeito no site, em folhetos, e ou em propaganda televisiva.
Outra limitação remete aos dados documentais que foram obtidos da
empresa, que foram repassados ao pesquisador por meio de uma assessora
acadêmica12 da Natura. No caso, o que se verificou foi que esta profissional tendeu
a comportar-se de forma um tanto arredia quando das demandas por informações:
ela se limitava a repassar dados oficiais dos relatórios, deixando claro que qualquer
informação eventualmente ali faltante não seria obtida de outra forma.
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No caso, trata-se da terceirização de vendas, explicada no Capítulo 6.
Assessora acadêmica é a pessoa da Natura responsável para tratar com alunos, com
pesquisadores assuntos referentes a estudos e a pesquisas sobre a empresa.
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Este comportamento, aliada a uma falta de clareza nas informações contidas
nestes relatórios, atrasou e prejudicou sobejamente a análise dos dados numéricos
da empresa, utilizados na elaboração do Capítulo 5 desta pesquisa, assim como a
compreensão das diversas denominações que a Natura dá a cada profissional de
vendas.
Tendo-se explicitado a metodologia, o próximo capítulo traz informações
sobre a empresa Natura.

CAPÍTULO 4 - A EMPRESA NATURA
Ghoshal et al. (2000) mostram que o setor de cosméticos e de higiene
pessoal, no Brasil, apresentou notável avanço desde a década de 1990, sendo,
tradicionalmente, segmento industrial no qual há concentração dos negócios nas
mãos de um pequeno número de grandes empresas. Essas, por sua vez, buscam
vender mais por meio da diversificação de seu mix de produtos, e atingir variados
segmentos de mercado consumidor, como ocorre com a Natura.
A história da Natura começou em 1969, com a abertura de um laboratório e
de uma pequena loja na rua Oscar Freire, em São Paulo, por Luiz da Cunha Seabra,
atual conselheiro e copresidente. Segundo ABEDV (2011), mais tarde dois novos
diretores e sócios passaram a integrar a equipe de Luiz Seabra: Guilherme Peirão
Leal e Pedro Luiz Barreiros Passos, juntaram-se à empresa nos anos de 1979 e
1983, respectivamente.
A empresa é uma companhia de capital aberto desde 2004, com ações
listadas no Novo Mercado, que se constitui como o mais alto nível de governança
corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).
Em termos de sua filosofia, desde 1990, a Natura explicita como sua “razão
de ser” o compromisso com as responsabilidades social e ambiental. Ela garante
investir no treinamento e na qualificação dos seus consultores, alinhando-os às
suas crenças e a seus valores, enquanto sua visão é “Criar e comercializar
produtos e serviços que promovam o bem estar / estar bem.” (NATURA 2011a, p. 3,
2011), assim como ser
“[...] uma marca de expressão mundial, identificada com a
comunidade das pessoas que se comprometem com a
construção de um mundo melhor através da melhor relação
consigo mesmas, com o outro, com a natureza da qual fazem
parte, com o todo.” (NATURA 2011a, p. 3, 2011)

O conceito de bem-estar da Natura é referente à relação harmoniosa e
agradável do indivíduo consigo mesmo, com seu corpo. O conceito de estar bem é
a relação empática, bem-sucedida, prazerosa, do individuo como o outro, com a
natureza da qual faz parte, com o todo.

Aliada a essa filosofia, a empresa foi a primeira a introduzir, no ano de 1983,
o sistema refil de seus produtos, permitindo, desta forma, segundo a mesma fonte,
economia de custo para o consumidor, redução de desperdício e ampliação de
consciência ecológica.
A empresa entende representar um novo comportamento empresarial ao
buscar criar valor para a sociedade como um todo, gerando resultados integrados
nas dimensões econômica, social e ambiental, apoiada no compromisso de
promover o bem-estar e de aprofundar os relacionamentos. Como exemplo, cita-se
o Programa Natura Crer para Ver que se trata de projeto em que a receita advinda
da venda de determinados produtos é destinada à educação no Brasil. Em 2010 o
programa arrecadou o recorde de R$ 10 milhões, 168% superior a de 2009. No caso,
a Natura informa que essa concepção tem permeado todas as suas atividades, e
orientado sua interação com seus stakeholders (colaboradores, consultoras,
consumidores, fornecedores, parceiros, comunidades em que atua) e, mais
amplamente, com o meio ambiente.
Nesse sentido, há 12 anos a Natura incorpora os ativos da biodiversidade em
seus produtos de forma sustentável, reforçando sua imagem da responsabilidade
ecológica “[...] valorizando o conhecimento das comunidades tradicionais e
gerando renda para as famílias locais” (NATURA 2011a, p.28, 2011)
A partir dessa experiência, a empresa desenvolveu, em 2010, o Programa
Amazônia, um plano que busca incentivar a criação de cadeias sustentáveis e de
novos negócios a partir da ciência, da inovação e do empreendedorismo, além de
lançar mão dos patrimônios natural e cultural da região. A Amazônia está entre os
temas prioritários de sustentabilidade da empresa, de acordo com a Natura (2011a,
p.28): “Enxergamos a região amazônica como estratégica para o desenvolvimento
do país. Encontrar novas oportunidades é fundamental para a garantia das
gerações futuras.” Outros temas são biodiversidade, educação, gases do efeito
estufa, impacto dos produtos e qualidade das relações.
Em linha com essa proposta, a Natura compõe o Programa de Certificação
de Ativos, instrumento que promove manejo florestal por meio da certificação de

áreas de plantações e de florestas nativas, envolvendo critérios ambientais, sociais
e econômicos do Foresty Stewardship Council13.
Para dar visibilidade às suas ações, a empresa adota os indicadores do
Global Reporting Iniciative (GRI)14 na elaboração e na publicação do Relatório Anual
de Responsabilidade Corporativa, nome do seu Balanço Social. Os indicadores GRI
são utilizados pela Natura para identificar o atual estágio da empresa em ações de
responsabilidade social, e para estabelecer metas de melhorias, junto ao Guia de
Elaboração de Relatório Anual de Responsabilidade Social Empresarial do Instituto
Ethos. Os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, ainda
segundo a empresa, também são utilizados para mensurar transparência e
compromisso ético que a empresa expressa em suas práticas.
Tristão, Frederico e Viégas (2008) afirmam que as atuações sociais da
Natura, entre elas as relacionadas ao meio ambiente, tiveram efeitos significativos
na dinâmica empresarial, destacando-se a satisfação dos empregados e a imagem
da empresa para o público externo. De acordo com os autores, a Natura é percebida
como uma empresa ética, responsável e inovadora, que conseguiu transformar,
efetivamente, a Responsabilidade Social em uma oportunidade de negócios e em
direção à inovação tecnológica e mercadológica.
A expansão geográfica da empresa se deu já na década de 1990, (SUZUKI,
2009): em 1994, a Natura iniciou operações de vendas na Argentina e no Peru. Em
2005, alcançou a França e o México, sendo que, em 2006, inaugurou, em território
francês, um Centro de Pesquisa e de Tecnologia.
De acordo com a Natura (NATURA, 2011a), em 2010 a empresa iniciou a
expansão de suas atividades manufatureiras na Argentina por meio de parceiros
locais. No mesmo ano sua atuação internacional sofreu adição de três novas Casas
Natura15: uma na cidade peruana de Lima e duas na Argentina, nas cidades de
Buenos Aires e de Córdoba. Com esse esforço, a Natura está presente com
13

O Forestry Stewardship Council ou Conselho de Manejo Florestal, é uma instituição
internacional, sem fins lucrativos, voltada para a promoção do manejo e da certificação florestal.
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A Global Reporting Initiative é uma organização sem fins lucrativos cujo principal trabalho consiste na criação de
diretrizes e indicadores para a elaboração de relatórios de sustentabilidade, por meio de uma rede de diálogo multistakeholder, composta por milhares de especialistas de todo o mundo.
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Casas Natura são espaços de apoio ao trabalho e à capacitação de consultores, em que
consumidores podem conhecer os produtos da empresa.

operações próprias em seis países da América Latina: Argentina, Chile, Colômbia,
México, Peru, e, por meio de distribuidores locais, Bolívia. Na França, a empresa
também atua com operações próprias. Na América Central, seus produtos são
comercializados, por distribuidores, na Guatemala, em Honduras, e em El Salvador
(ver Figura 8).
Dessa forma, atualmente a empresa conta com um total de 15 unidades no
exterior, indicando sua capacidade de aproveitar o ritmo de crescimento do
mercado latino-americano de cosméticos. Esse, segundo a Natura (NATURA,
2011a), foi o dobro do experimentado pelos países da Europa e pelos Estados
Unidos na década de 2010, alcançando cerca de 15% do mercado mundial de
cosméticos e evidenciando a dimensão das oportunidades na América Latina.
No caso do Brasil, em 2001 a Natura inaugurou o Espaço Natura, em Cajamar
(SP), centro integrado de pesquisa e desenvolvimento de produtos, indicado por ela
como sendo o maior da América Latina. Essas instalações proporcionaram salto
tecnológico, que, segundo a Natura (2011a), lhe conferiu, em 2002, crescimento de
19% no faturamento anual em relação a 2001, alcançando 1,9 bilhão. No ano de
2003, este valor chegou a R$ 2,6 bilhões.
Além da sede corporativa localizada em Cajamar (SP), de acordo com a
Natura (NATURA, 2011a), a empresa possui cinco escritórios comerciais no Brasil:
em Salvador (BA), em Campinas (SP), em Alphaville (SP), no Rio de Janeiro (RJ) e
em Porto Alegre (RS). Também possui fábricas e Centros de Pesquisa e Tecnologia
em Benevides (PA). No Brasil, seus centros de distribuição – pontos em que os
produtos são entregues às consultoras Natura - estão localizados em Cajamar (SP),
em Jundiaí (SP), em Canoas (RS), em Matias Barbosa (MG), em Uberlândia (MG), em
Simões Filho (BA), em Jaboatão dos Guararapes (PE) e em Castanhal (PA).
Existem ainda sete Casas Natura no Brasil, concentradas no estado de São
Paulo. Em 2010, duas elas foram inauguradas em Itaquera e em Santo André, além
de a empresa instalar a Unidade Industrial de Benevides, na cidade paraense de
mesmo nome.

Com essa expansão geográfica, a Natura acredita estar multiplicando sua
rede de relações por todo o País, levando à população seus quase 500 produtos,
estruturados em cerca de vinte linhas diferentes.
Entre as linhas de produtos, a Ekos Natura é uma das mais importantes por
ser a “marca lucro” da empresa, com mais de 20 sublinhas de produtos, entre elas
de pitanga, de açaí, de cupuaçu e de maracujá (ver Figura 9 e Apêndice 2). Foi a
primeira marca lançada pela empresa dentro do contexto de responsabilidade
sustentável e existe há 11 anos (NATURA, 2011a).
De acordo com Amaral Filho (2008), a Natura, em sua política de
responsabilidade ecológica, principalmente por meio de sua linha Ekos, é uma das
principais empresas que se vale da concepção de Marca Amazônia, ideia que,
segundo este autor, se desdobra em conceitos de produtos a que se agregam
valores estéticos do imaginário da floresta Amazônica, que são particularizados no
anúncio publicitário da empresa, neste caso enfatizando as frutas regionais da
Amazônia e o apelo à sustentabilidade ambiental dessa região.
Ainda, segundo Amaral Filho (2008), o anúncio publicitário da linha Natura
Ekos mostra como o discurso sobre o meio ambiente aliado à ideia de
desenvolvimento sustentável organiza a promessa publicitária da empresa e de
seus produtos. Segundo este autor, a linha Ekos une meio ambiente e Amazônia
para se ofertar produtos sofisticados a um público que está disposto a pagar mais
por produtos ecologicamente corretos.

Figura 8 - Mapa de operações da Natura
Fonte: Natura (2011a).

Para reforçar essa concepção ecológica, no segundo semestre de 2011 as
embalagens da linha Ekos foram alteradas, com uma nova grafia para a marca além
de uma novo formato, baseado em garrafas e cuias (ver Figura 10). Ela foi
redesenhada com rótulos adesivos - no lugar da antiga impressão em silk-screen que descolam com facilidade, para ser mais reutilizada e reciclada, e histórias das
comunidades foram incluídas nos rótulos dos produtos. Após ter sido inicialmente
zero, 40% das embalagens utilizadas na linha passaram a ser de papel reciclado, e o

material que embala os refis passou a ser feito de plástico verde, oriundo da cana
de açúcar – o que anteriormente também não ocorria (MATTOS, 2011).

Figura 9 - Imagens da divulgação dos produtos da marca Natura Ekos
Fonte: Natura (2011b)

Figura 10 - Produtos Natura Ekos em embalagens redesenhadas

Fonte: Natura (2011b)

Já no que diz respeito ao sistema de venda da Natura no Brasil, elas são
executadas pelas chamadas consultoras de vendas diretas, presentes em mais de
5.000 municípios de todas as regiões brasileiras.
Zílio et al. (2007) afirmam que o sistema de vendas diretas adotado pela
Natura exerce um importante papel no processo de inovação de produtos
desenvolvido pela empresa. Segundo os autores, este sistema exige um ritmo
acelerado na criação e nos lançamentos de novos produtos, para que as
consultoras tenham constantemente motivos para fazer novas visitas às suas
clientes, expor as “novidades” e efetuar novas vendas. Isto é gerenciado por meio
de ciclos de lançamentos a cada 21 dias16, o que permite uma elevada frequência de
contato entre as consultoras e as clientes.
Desta forma, segundo Zílio et al. (2007), o sistema de vendas diretas, além de
“puxar” intensamente o ritmo da inovação, também permite a empresa obter um
feedback mais confiável e rápido a respeito de novos produtos, o que é de grande
valia para expandir uma determinada linha de produtos, oferecer sugestões para
melhorias em outras linhas, desenvolver novos produtos (retro alimentando o
processo) e até mesmo interromper um desenvolvimento fadado ao insucesso.
Assim, os autores acreditam que o processo formal e estruturado de inovação
associado ao canal de vendas diretas criam uma forte ligação entre as consultoras
e seus clientes, contribuindo para a fidelidade à marca e proporcionando também
um Marketing de baixo custo, mas de alta eficiência e eficácia.
Por essa razão, e por motivos inerentes a esta pesquisa, entende-se que é
importante compreender um pouco mais sobre as consultoras Natura.

4.1 CONSULTORAS NATURA17

16

Isto implica que, tipicamente, um ano tenha cerca de 17 ciclos.
Esta categoria inclui tanto homens quanto mulheres; contudo, dada a maior representatividade
das mulheres neste contingente (informalmente estima-se que somente 5% desta força de vendas
sejam formadas por homens), nesta dissertação optamos por utilizar a forma feminina.
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O sistema de vendas diretas da Natura, segundo o site da empresa, foi
adotado, desde 1974, por meio de consultoras que apresentavam os produtos
diretamente aos consumidores finais.
As consultoras de vendas diretas Natura (CNs) não são funcionárias da
empresa, mas sim representantes que vendem os produtos diretamente ao cliente
final – quando são remuneradas com 30% do valor da transação – e que também
podem exercer outras funções, dependendo da categoria onde se encaixam.
Além de CNs, as consultoras podem acumular a função de Consultoras
Natura Orientadoras (CNOs). Atuantes somente no Brasil, sendo orientadoras e
auxiliadoras do desenvolvimento de até 150 CNs.
Nas operações internacionais, a Natura utiliza CNs mas não atua com CNOs.
No entanto, em 2010 a empresa deu início ao projeto Consultora Natura
Empreendedora (CNE), no México, inspirado na iniciativa CNO, adotada com
sucesso no Brasil. A CNE tem, como principais atributos, a atração de novas
consultoras, a promoção do empreendedorismo, a evolução na venda direta no
México e a geração de valor, exercendo ao mesmo tempo as funções referentes às
CNs e CNOs do Brasil.
Observa-se que, em 2010, o total de consultoras atuando no Brasil e no
exterior nas três categorias chegou a mais de 1,2 milhão de pessoas, número 18%
maior do que em 2009 (ver Tabela 1). No Brasil, em 2010, o número dessas
profissionais alcançou mais de 1 milhão de pessoas, um crescimento 17% maior
em relação ao ano anterior. Já no que tange especificamente às consultoras
localizadas fora do Brasil, elas chegaram a 192,4 mil em 2010, 21% a mais do que no
ano precedente. Vale notar que, dentre as mais de 1 milhão de CNs no Brasil em
2010, mais de 11 mil – ou seja cerca de 1,1% - também acumulam a função de CNOs
(ver Tabela 2).

Tabela 1- Quantidade de consultoras da Natura por país (em mil)18 – 2008, 2009 e 2010
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A operação venezuelana foi encerrada em 2009.

Fonte: Elaboração própria, com base em Natura (2011a)

Tabela 2 - Número de CNOs (em mil) - 2008, 2009 e 2010

Ano

2008

2009

2009/2008

2010

2010/2009

CNOs

5.844

9.083

55%

11.277

19%

Fonte: Elaboração própria, com base em Natura (2011a).

A empresa atribui a dois motivos o crescimento de 2010 na quantidade de
consultoras no biênio 2009-10. O primeiro seriam as condições econômicas
favoráveis nas áreas emergentes. O segundo seria a consolidação da categoria
CNOs conforme a empresa buscou formar grupos destas profissionais em todas as
regiões do Brasil, esforço especial realizado em 2010 para aumentar o número
destas consultoras.
Esse último aspecto remete ao reconhecimento de que as CNOs são parte
relevante da sua estratégia comercial. Isso se dá na medida em que elas contribuem
para o estreitamento das relações da empresa com as CNs, muito embora todas as
três categorias de consultoras (CNs, CNOs e CNEs) representem ligação
fundamental no modelo de negócios da empresa: é por meio dessas profissionais
que a Natura concretiza não apenas a venda dos produtos, como também
dissemina sua essência e sua proposta de valor:
Consideramos as consultoras e os consultores nossos
primeiros consumidores. É por meio deles que os produtos
Natura chegam às mãos de seus clientes, com quem

incentivamos que estabeleçam relações de qualidade,
baseadas no entendimento e no atendimento de suas
necessidades. Para isso, faz parte da atividade da consultoria
o conhecimento, a utilização e a vivência dos benefícios dos
produtos Natura e de seus conceitos antes de oferecê-los a
parentes, amigos, conhecidos. (NATURA, 2011a, sem página)

É importante ressaltar que, além das consultoras, no Brasil a Natura também
utiliza as chamadas Gerentes de Relacionamento (GRs) em sua estratégia de
vendas, categoria que alcançou o total de 942 pessoas em setembro de 2011. Tratase de funcionárias da empresa que atuam mais próximas às CNOs, realizando a
capacitação destas por meio de cursos, de encontros e de visitas. Da mesma forma,
a empresa divulga que investe em ações de relacionamento e de treinamentos
comercial e de vendas voltadas, principalmente, às CNs com menos tempo de
vínculo com a empresa, para promover o crescimento do canal.
No caso das operações internacionais, o mesmo esforço tem sido
executado, mas acompanhado de outras ações que visam a sustentar a evolução
do canal: o fortalecimento da marca, com maior investimento em Marketing;
campanhas para indicação de novas consultoras; melhorias nos processos de
gestão; e melhor acompanhamento do canal de vendas.
Como parte deste plano de crescimento, para garantir a qualidade dos
serviços prestados às CNs e às CNOs em 2010, a empresa reduziu seu Índice de
Não Atendimento (INA), indicador que registra os produtos não disponíveis
solicitados pelas consultoras. A Natura procura manter, também, alinhamento
constante entre as áreas de atendimento e de planejamento de controles logístico e
mercadológico, para assegurar comunicação eficiente com as GRs, com as CNs e
com as CNOs, a respeito do tratamento das ocorrências do INA.
Neste particular, cumpre ressaltar que, em 2010, as notificações das CNs em
relação a ocorrências de problemas durante o ciclo do pedido - ou seja da
solicitação do produto até sua entrega às consultoras - diminuíram em cerca de
40% frentes às ocorrências registradas em 2009.

Pode-se inferir, no caso, que contribuíram para esta melhoria mudanças no
modelo logístico adotadas pela empresa em 2010, tais como a ampliação da
capacidade de distribuição e a abertura de novos centros de distribuição. Essas
modificações, segundo a empresa, elevaram a qualidade dos serviços prestados
aos consultores, reduzindo o tempo de entrega dos produtos e beneficiando
atividades do canal, além de terem facilitado a gestão de estoques da empresa,
evitando perdas de produtos.
Para garantir o treinamento e a capacitação das CNs no Brasil, a Natura
oferece cursos presenciais e a distância,

envolvendo grande parte dos

profissionais em atuação. Por exemplo, em 2010, houve 517,4 mil participações em
treinamentos de CNs com até três anos de empresa e sem repetir o mesmo curso,
superando a meta que a empresa se colocara de se chegar a 500 mil nesse período
(ver Tabela 3). Considerando as CNs com até três anos, com mais de três anos e
com participações em cursos repetidos, esse número chegou a mais de 600 mil
CNs em treinamentos diferentes no País. Esta capacitação é oferecida às CNs
desde sua entrada na empresa até o recebimento dos produtos do primeiro pedido.
Dessa forma, elas se familiarizam com a atividade de consultoria, que engloba a
representação e a venda dos produtos, e com a proposta de valor da empresa.
Em relação ao treinamento inicial das CNs – composto de encontros
presenciais, de ferramentas e conteúdos virtuais, de reflexões individuais e de
suporte das GRs – em 2010 a empresa o aumentou de dois dias para um mês.
Ademais, às CNs da cidade de São Paulo, a empresa oferece especificamente
cursos de empreendedorismo e de maquiagem, em parceria com o Serviço de
Aprendizagem Comercial (Senac). Vale notar, também, que a preparação das CNs
se dá conforme os padrões éticos do Código de Conduta da ABEDV.

Tabela 3 – Número de CNs iniciantes, Participação em treinamentos no Brasil (em mil) 2008, 2009 e 2010
Especificidade
CNs iniciantes*

2008

2009

2009/08

2010

2010/09

304, 0

430,2

42%

457,9

6%

CNs iniciantes participantes
de treinamento inicial
obrigatório e não repetido

164,9

354,4

115%

360,9

2%

Todas CNs participantes de
treinamentos inicial, ou não,
e repetidos

458,2

583, 0

27%

592,6

2%

Fonte: Elaboração própria, com base em Natura (20011a)
*CNs iniciantes são as que estão fazendo o treinamento inicial obrigatório da Natura e que
ainda não fizeram o primeiro pedido de produtos da empresa.

Em relação às GRs, seu treinamento é voltado às atividades operacionais, a
fim de prepará-las para atuação como gestoras dos grupos de CNs e de CNOs,
embora atuem mais diretamente com as últimas. A cada dois anos, em treinamento
que também inclui parte das CNOs, as GRs são convidadas a participar de oficina
sobre diferenciais da empresa, na qual tratam de assuntos como marca, produtos,
qualidade das relações e sustentabilidade.
Além

deste

esforço,

a

Natura disponibiliza

o

chamado

Portal

do

Conhecimento, que se caracteriza como um meio de comunicação com as
consultoras pela internet, contendo informações sobre os produtos da empresa e
sobre a atividade de consultoria, em seus aspectos de representação e de venda.
No que diz respeito ao treinamento nas operações internacionais, a Natura
desenvolveu modelo específico que começou a ser aplicado em 2011, com a
experiência do Brasil adaptada ao conteúdo e às necessidades locais. No entanto,
já em 2010 a empresa se preocupou em aumentar o número de cursos oferecidos,
assim como a frequência das atividades. Da mesma forma, o treinamento das
consultoras passou a ser integral, no sentido de envolver as áreas de
conhecimento de produtos, comercial e de consciência socioambiental.
É interessante observar que, além de treinar as CNs e CNOs, a Natura se
preocupa com a qualidade de suas relações com essas profissionais. Nesse
sentido, ela promoveu, em 2010, seis painéis de diálogo com dois objetivos:
diagnosticar oportunidades de melhoria e construir soluções colaborativas para
melhor desenvolvimento das atividades. Participaram desses encontros as CNs e

as CNOs com até um ano e meio de atividade, assim como ex-CNs e ex-CNOs com
o mesmo tempo de consultoria, a fim de contribuírem com relatos de sua
experiência passada.
Ainda nesta linha de atuação, anualmente a Natura avalia dois indicadores
no Brasil: 1) o Índice de Satisfação, que consiste em avaliar a satisfação das CNS e
das CNOs sobre o atendimento da Natura em relação às expectativas geradas pela
empresa junto a elas, tais como em relação a pedidos, a treinamentos, a
relacionamento; e 2) o Índice de Lealdade, que consiste em avaliar a permanência,
ou não, de CNs e de CNOs na força de vendas de produtos da empresa, e o
interesse delas em continuar a vendê-los. Esse esforço se dá a partir de painéis de
diálogos entre a empresa e as CNs e as CNOs para analisar a qualidade da relação
entre elas, medida pelo alinhamento entre as expectativas geradas pela empresa e a
capacidade de atendê-las.
De acordo com a Natura (2011a), o Índice de Lealdade cresceu de 2008 a
2010 no caso das CNs e caiu de 37%, em 2009, para 32%, em 2010, no caso das
CNOs (ver Tabela 4). Já o Índice de Satisfação, no mesmo período, cresceu no caso
das CNs e manteve-se praticamente estável no caso das CNOs (ver Tabela 4).

Tabela 4 - Índices de Satisfação e de Lealdade de CNs e de CNOs – meses de janeiro de
2008, de 2009 e de 2010
Tipo de
Índice

Janeiro 2008

Janeiro 2009

Janeiro 2010

CNs

CNOs

CNs

CNOs

CNs

CNOs

Satisfação

88%

93%

88%

95%

90%

94%

Lealdade

16%

31%

17%

37%

21%

32%

Fonte: Natura (2011a)

Em termos de contribuição trazida pela atividade de consultoria à renda
pessoal das profissionais, ela pode ser considerada relevante se levar-se em
consideração que normalmente esse ganho é encarado como um complemento

orçamentário: em 2010 ele foi de R$ 4,1 mil/ano no caso das CNs e de R$ 9,8 mil/ano
no caso das CNOs (ver Tabela 5).

Tabela 5 - Renda média anual de CNs e de CNOs no Brasil (R$) – 2008, 2009 e 2010

Fonte: Elaboração própria, com base em Natura (2011a)
Obs.: O forte aumento observado em 2009/08, no caso da renda média anual das CNOs, não
foi esclarecido pela empresa, embora se saiba que, neste período, houve expansão do uso
deste tipo de consultora nas regiões norte e sul do País e na capital do estado de São Paulo.

Em relação ao atendimento da empresa às CNs, elas têm à disposição os
serviços da Central de Atendimento Natura (CAN), que consiste em uma linha
telefônica gratuita com amplo campo de atuação. Por meio dela, é possível fazer
pedidos, tirar dúvidas sobre produtos e sobre serviços, e efetuar elogios, críticas e
sugestões. O serviço recebeu 23,7 mil ligações diárias em 2010, ante 28 mil em
2009, com a queda estando diretamente ligada ao maior uso da internet para a
realização de pedidos: em 2010, apenas 14% dos pedidos foram feitos pelo CAN,
contra 29% em 2009.
No que tange ao reconhecimento e ao incentivo das CNs e das CNOs por
parte da empresa, esta busca reconhecer-lhes e agradecer-lhes, publicamente, o
esforço em reuniões e em encontros. No Brasil, em 2010, mais de 73 mil
consultoras foram reconhecidas pelo tempo de cinco e de 10 anos de atividade, e
mais de 9 mil foram reconhecidas por bom desempenho, tanto em volume de
vendas como em venda de refis e de produtos, assim como aquelas que mais se
destacam no trabalho de consultoria.
Ademais, a consultora que completa 15 anos de atividade é convidada a
conhecer o Espaço Natura em Cajamar (SP), recepcionada em um evento e
homenageada pelos diretores e pelos vice-presidentes da empresa.

Especificamente em relação às CNOS, em 2010 foi lançado programa de
reconhecimento para essa categoria, em que 2,2 mil delas foram homenageadas
pela sua promoção de CNs a CNOs, e 3 mil pelo seu bom desempenho em suas
funções.
Após conhecimento sobre a empresa Natura, veem-se, no próximo capítulo,
os resultados do levantamento das evidências na pesquisa.

CAPÍTULO 5 – RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DAS EVIDÊNCIAS
Antes de se passar ao resultado do levantamento das evidências, é
importante ressaltar aspectos surgidos durante o pré-teste do roteiro das
entrevistas e que foram considerados durante a pesquisa em si.
Por exemplo, as mencionadas dificuldades de agendamento das entrevistas
durante o pré-teste serviram para o pesquisador perceber quanto tempo seria
necessário para ele finalizar as sete entrevistas desta fase: cerca de 20 dias para o
processo completo, iniciando-se com telefonema para marcar as conversas com os
entrevistados, que geralmente eram confirmadas para dois dias após este primeiro
contato. Essa experiência possibilitou a preparação e o ajuste de tempo para se
iniciarem as entrevistas propriamente ditas.

Outro evento, percebido nesta fase antecedente, diz respeito a um
complemento ao modo de comissionamento das consultoras, já que este fato não
está colocado na documentação da empresa utilizada no referencial teórico desta
pesquisa19: elas receberem produtos e brindes quando suas vendas alcançam
determinado patamar, classificado em sistema de pontuação que a Natura
estabelece.
Mais uma descoberta importante trazida pelos pré-testes foi a existência
daquilo que, neste trabalho, será denominado de “consultoras terceirizadas”: tratase de vendedoras da Natura que não são oficialmente cadastradas na empresa ou
consultoras que, por algum motivo, não mais possuem cadastro na empresa, mas
que vendem os produtos em parceria com as que o são. O extrato abaixo ilustra
esta realidade:
19

Estas informações interessam, basicamente, às consultoras; talvez por este motivo as
informações surgiram nas entrevistas com elas.

Assim... Eu vendo, mas não estou cadastrada atualmente na
Natura. Já fui cadastrada. Agora eu vendo para uma senhora lá do
meu prédio que é cadastrada oficialmente20. Início do ano que vem
(2012) vou me cadastrar novamente.” (Consultora Natura n.2 Pré-teste)

Cumpre observar que a descoberta desta rede de terceirização já na fase
de pré-teste fez com que o pesquisador iniciasse as entrevistas da fase pós-teste
ciente de uma realidade completamente estranha àquilo que aprendera por meio
da pesquisa dos documentos da empresa. Ademais, as conseqüências deste
formato de vendas a priori lhe pareceram incompatíveis com as recomendações
para o bom desempenho de vendas obtido a partir dos autores relacionados na
revisão bibliográfica.
Também é digno de nota que esta descoberta levou a um cuidado extra na
fase das entrevistas pós pré-teste: foram entrevistadas apenas vendedoras
cadastradas oficialmente na Natura, o que se comprovava por meio da solicitação
a documentação de cadastro (ver Anexo 3) que comprovasse o vínculo com a
empresa.
Uma outra questão percebida remeteu a uma das limitações da pesquisa,
mencionada no item 3.5: a autocensura exibida pelas consultoras ao falarem
sobre a Natura, temerosas de que o entrevistador fizesse parte do quadro de
funcionários da Natura, estando ali para testá-las de alguma forma. No início das
conversas isto dificultou a obtenção de algumas informações, embora as
entrevistadas relaxassem conforme a conversa fluía:
Eu vou falar tudo mesmo, porque eu quero que eles saibam (no
caso os gestores da Natura). A gente reclama tanto na reunião,
mas nada é feito para melhorar, eu acho que até por isso que a
última gerente saiu da empresa. (Consultora Natura n.3 - pré-teste)

A seguir estão apresentados os resultados das entrevistas, separados por
cada um dos três sujeitos da pesquisa.

20

Os motivos e a forma como este acordo entre as consultoras oficiais e as terceirizadas ocorre na
prática serão informados ao longo da apresentação dos resultados da pesquisa.

5.1 RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DAS EVIDÊNCIAS COM AS
CONSULTORAS NATURA (CN)
Inicialmente foram tabuladas as respostas às perguntas 1 a 6 do formulário
para se ter o perfil das sete CNs respondentes, todas do sexo feminino (ver
Quadro 5).
De uma forma geral, vê-se que, no caso da seleção de sujeitos realizada,
as profissões e atividades variam enormemente, ao mesmo tempo em que ocorreu
de as faixas etárias serem semelhantes em seis dos sete casos. Quanto às rendas
familiares médias mensais, a variação também foi muito ampla, indo desde a faixa
de até R$ 1.635,00 até a faixa de até R$ 10.900,00, enquanto as escolaridades
variaram muito.

Quadro 5 – Perfil das CNs entrevistadas
Número

Profissão

Atividade

Faixa Etária

Renda Média
Familiar Mensal

Escolaridade

Tempo De Atuação
como Consultora
Natura

1

Administradora

Secretária em
Hospital Particular

Mais de 45
anos

Até R$ 5.450,00

3º grau completo

Mais de 30 anos

2

Comerciante

Dona de Loja

Mais de 45
anos

Até R$ 1.635,00

2º grau
incompleto

Mais de 30 anos

3

Professora

Professora de
Ensino
Fundamental

Mais de 45
anos

Até R$ 2.725,00

3º grau
incompleto

De 10 a 20 anos

4

Administradora

Funcionária
Pública

Mais de 45
anos

Até R$
10.900,00

3º grau completo

De 10 a 20 anos

5

Vendedora

Vendedora de
Diversos Produtos

Mais de 45
anos

Até R$ 5.450,00

2º grau completo

De 1 a 5 anos

6

Esteticista

Esteticista

Mais de 45
anos

Até R$ 2.725,00

2º grau completo

De 10 a 20 anos

7

Comerciária

Atendente e Caixa
de Supermercado

De 31 a 35
anos

Até R$ 2.725,00

1º grau
incompleto

Até 1 ano

Fonte: Elaboração própria

No que diz respeito ao tempo de atuação como CN, apenas duas se
caracterizaram como novatas, com até cinco anos de vendas; todas as demais
são veteranas nesta atividade, com até mais de 30 anos de atuação.
Outra informação muito relevante a respeito da atuação profissional das
CNs foi que elas são, primeiramente, profissionais de diversas áreas e, apenas de
forma complementar, representantes da Natura:

[...] eu tenho outra atividade, trabalho numa outra empresa [...]
(Consultora Natura n. 3)

Eu trabalho aqui no (nome do órgão público) e vendo mais
aqui dentro (do prédio público) [...]. (Consultora Natura n. 4)

Percebe-se aqui a convergência com a ideia de Carvalho Junior (2006) de
que a venda direta é um tipo de venda que traz oportunidades de negócios
acessíveis a pessoas que procuram uma forma alternativa de ganhos. Ou seja, o
que se comprovou por meio da maioria das CNs entrevistadas é que a venda
direta é uma alternativa que possibilita trabalhar em horários flexíveis e ser
remunerado conforme a dedicação (ABEVD, 2011).
Ao longo das conversas ficou muito claro que, para cinco destas mulheres,
os catálogos de produtos da empresa (ver Figura 11) - chamados por elas de
“revistas” - são de fundamental importância para elas alcançarem a clientela em
seus respectivos locais de trabalho, substituindo a interface vendedora-cliente.
Este fato chamou a atenção do pesquisador, e se revelou como o primeiro indício
de que o exercício da função de consultoria pode se perder no dia a dia das
vendedoras, conforme estas não se interessem em realizar o contato direto que
caracteriza a função de consultoria:
Eu pego as revistas, distribuo nos setores da empresa, as
pessoas escolhem, depois eu recolho as revistas que estão
todas rabiscadas com os nomes e com os telefones das
pessoas, aí eu faço o pedido. (Consultora Natura n. 1)

Eu vendo mais aqui dentro (prédio público), porque não tenho
muito tempo fora. Distribuo a revista nos departamentos, os
colegas de trabalho colocam os nomes na revista mesmo e
depois eu pego e faço o pedido. (Consultora Natura n. 4)

Eu vendo para o pessoal de banco, no meu trabalho, para os
amigos, salão de beleza onde eu frequento. Eu deixo as

revistas e eles anotam o que querem, depois eu passo, pego
as revistas e faço os pedidos. (Consultora Natura n. 7)

Figura 11 – Imagens dos catálogos de produtos Natura utilizados pelas CNs
Fonte: Elaboração própria

Portanto, a prática de simples distribuição das revistas Natura nos locais de
trabalho dos clientes, com sua posterior coleta com os pedidos anotados,
contradiz:
1) a concepção de vários autores (FEROLLA, 1996; BIRD, 2000; FERREIRA,
2001; MIGUEL, 2003) de que a operacionalização da venda direta deve ser feita
na interface com o consumidor; e
2) a terceira etapa do processo eficaz de venda direta, segundo Kotler e Keller
(2006), que prega que o vendedor deve apresentar e demonstrar o produto,
contando a história deste ao comprador, tendo de obter sua atenção, de manter
seu interesse, de aumentar seu desejo, e de levá-lo à ação de compra.
Quando as CNs não seguem este procedimento, elas deixam de usar as
quatro abordagens que estes autores indicam: 1ª) aspectos: descrever as
características físicas de uma oferta ao mercado; 2ª) vantagens: explicar por que
os aspectos fornecem uma vantagem ao cliente; 3ª) benefícios: descrever os
detalhes econômicos e técnicos e os benefícios sociais da oferta; e 4ª) valores:
mostrar o valor agregado da oferta (geralmente em termos monetários).

Por outro lado, duas das entrevistadas - as de número 5 e 6 - disseram que,
por convicção, não terceirizam. No caso da entrevistada 5, trata-se de pessoa que
exerce apenas a função de vendedora – embora de diversos produtos. Já a
entrevistada 6 se apresentou como esteticista mas, na época da entrevista,
revelou que se dedicava prioritariamente à venda de Natura.
Nos discursos de ambas, elas se preocuparam em mostrar que se
comportam como entendem que deve agir uma verdadeira consultora, muito
embora eventualmente tenham que sacrificar seu modo de ser em favor de
idiossincrasias dos clientes:
Não gosto dessa história de só dar a revista para os clientes e
pronto. Tem clientes que eu vou na casa e entrego a revista na
porta. Tem clientes que eu entro na casa dele e explico sobre
os produtos. Tem clientes que vêm na minha casa.
(Consultora Natura n. 5)

Eu não deixo só as revistas para o cliente preencher e pronto.
Toda vez que eu tirei a primeira colocação de venda na Natura
(referindo-se à sua premiação de melhor vendedora Natura..)
foi com o meu trabalho, com o meu esforço. Eu visito os
clientes na casa deles, vou nas empresas, atendo por
telefone. (Consultora Natura n. 6)

Seus discursos também mostram que, por encararem a venda como
prioridade, elas são críticas em relação à postura e à forma como algumas CNs
atuam:
Tem gente (cliente) que só olha, já sabe o que quer, pega a
revista e pede. Tem cliente que não, pergunta, tira dúvidas.
Isso varia muito. Então, essa prática de consultoras que só
entregam as revistas para os clientes marcarem o pedido
desvaloriza nosso trabalho sério da venda de porta em porta,
de cliente a cliente. (Consultora Natura n. 5)

Eu acho que existem consultoras que são só consumidoras
da Natura, eu acho que elas vendem só para adquirir os
produtos mais baratos [...] Eu acho que há um excesso de
consultoras desinteressadas, pessoas que não vestem a

camisa da empresa. Vendedor para mim é uma profissão, eu
acho que têm pessoas que vendem como “bico”. (Consultora
Natura n. 6)

Essas colocações convergem perfeitamente com as recomendações para o
sucesso das vendas diretas trazidas pela literatura acadêmica. Carvalho Junior
(2006) afirma que a venda direta é geralmente efetuada por meio da interação face a
face, o que implica explicação e ou demonstração pessoal feita por um revendedor
direto autônomo. Já Ferolla (1996) diz que a interação entre vendedor e consumidor
é um ponto relevante na venda direta, com o vendedor devendo reconhecer que,
quanto mais ele estiver atento à troca de sinais recebidos do cliente e der as
respostas de acordo com estes, mais precisa e efetiva serão a interação e a venda.
Por sua vez, a concepção de Buaiz (2004) é de que, em qualquer modelo de venda
direta, o revendedor autônomo assume a condição de empresário independente,
sendo responsável pela gestão do seu próprio negócio.

Um aspecto interessante que surgiu como informação paralela na pesquisa:
a maioria das CNs entrevistadas eram consumidoras contumazes dos produtos da
empresa antes de começar a vendê-los:
Conhecia a Natura porque comprava os produtos com a
minha tia, que vendia; aí depois comecei a vender também.
(Consultora Natura n. 2)

Eu era uma grande consumidora da Natura, então, a partir
desse momento, conheci uma moça que me indicou, me
ensinou como fazia para eu poder entrar na empresa e
começar a vender os produtos. (Consultora Natura n. 4)

Eu já conhecia há muito tempo a Natura porque eu usava os
produtos. Comecei a vender porque eu vendia Avon e as
pessoas começavam a perguntar sobre a Natura [...] Eu me
cadastrei e comecei a pegar produtos diretamente da
empresa. (Consultora Natura n. 5)

Eu já consumia os produtos da Natura há muito tempo. Adoro
a qualidade deles, por isso comecei a vender. (Consultora
Natura n. 6)

A minha irmã já vendia Natura quando eu tinha 14 anos e foi
quando eu fiquei conhecendo. A partir daí, eu sempre usei os
produtos, antes de vender, e gosto muito até hoje. (Consultora
Natura n. 7)

O fenômeno da terceirização das vendas, já surgida quando dos pré-testes,
voltou a ser mencionado logo ao início das entrevistas com as sete CNs, com a
maioria destas não se furtando a afirmar que conta com a ajuda informal de
amigas:
Minha colega que trabalha no centro cirúrgico me ajuda a
vender, eu deixo uma revista com ela, aí ela vende pra mim. A
Natura me dá 30%, eu dou 20% pra ela. Ela ganha só em cima
do que ela vende21. (Consultora Natura n. 1)

Às vezes, as pessoas estão com nomes sujos na praça e não
podem se cadastrar para vender os produtos da Natura. Aí
elas vendem pra mim. Eu tenho assim umas sete parceiras. O
que a Natura me dá, eu dou a elas, os 30%, mas os brindes eu
fico pra mim22. Ás vezes, quando elas vendem muito, eu dou
alguns brindes também. (Consultora Natura n. 2)

Tenho sim pessoas que vendem para mim também. Eu agora
não tenho muitas não, devo ter umas quatro. Eu dou a revista
para elas e elas distribuem. Normalmente quem vende pra
gente ganha 20% dos 30% pagos pela Natura. (Consultora
Natura n. 3)

21

Aqui ela se refere ao sistema de pontuação por vendas, privilégio da consultora oficial, e que se
traduz em benefícios de brindes e de prêmios.
22
Conforme se verá adiante, a empresa aplica política de remuneração às consultoras que se
compõe de comissão de 30% e recebimento de brindes, sendo que estes últimos dependem da
pontuação da vendedora.

Eu tenho uma amiga que leva a revista para o trabalho dela e
ela vende para mim. Isso me ajuda, porque, como você tem de
atingir muitas metas, se ela vender 30 pontos, já ajuda. Eu dou
20% para ela e fico com os 10%. (Consultora Natura n. 4)

Assim, os dois motivos identificados para esta “extensão da rede” – que
pode ser maior ou menor - foram 1) uma mera forma de a CN cadastrada
incrementar suas vendas e obter os benefícios daí decorrentes (maior renda,
maior obtenção de brindes e de produtos distribuídos pela empresa quando do
alcance de determinada pontuação por vendas, e alcance das metas estipuladas
pela empresa); e 2) auxiliar amigas que não podem se cadastrar oficialmente na
empresa (por exemplo, por não terem idoneidade financeira) ao lhes dar
capacidade informal de vendas.
As vendedoras terceirizadas não podem participar dos encontros de
treinamentos da Natura, além de não receber nenhum tipo de “sub-treinamento”
das CNs com quem fazem parceria:
Não repasso o treinamento para a minha parceira que me
ajuda a vender. O que eu faço é dar dicas a ela sobre os
produtos novos, se tem cheiro de tal coisa, que serve para tal
pele, só. (Consultora Natura n. 1)

Não dá para repassar os treinamentos, impossível. O que dá
pra fazer é falar um pouco sobre os novos produtos e sobre
as promoções. (Consultora Natura n. 3)

Quanto ao acordo de remuneração entre a terceirizada e a CN oficial, a
pesquisa mostrou que, além de informal, ele pode se dar principalmente de duas
maneiras23: 1) a terceirizada recebe 2/3 dos 30% de comissionamento que a
Natura paga às CNs formais, ou seja, a terceirizada recebe 20% do valor da
venda, enquanto a CN formal, além de colher os frutos trazidos pela pontuação
relativa às vendas – que se traduzem em benefícios como produtos e brindes –
recebe os 10% restantes da comissão pelas vendas; 2) a terceirizada recebe
23

Não fez parte do escopo desta dissertação investigar as motivações por trás de cada escolha de
forma de remuneração das terceirizadas por parte das consultoras oficiais.

integralmente os 30% de comissionamento que a Natura paga às CNs formais, e
eventualmente até os produtos e brindes trazidos por pontuação elevada.
Vale ressaltar que as entrevistadas 5 e 6, que não possuem atividade
profissional paralela a esta e que não possuem vendedoras terceirizadas,
percebem claramente a posição desvantajosa em que ficam ao respeitarem o
princípio acordado com a empresa de que apenas a CN credenciada deveria
interagir com o cliente final. Contudo, vale notar que a entrevistada 5 não se
mostra completamente refratária a eventualmente adotar este modelo, não o tendo
feito ainda apenas por falta de opção ou de interesse:
Eu não tenho ninguém vendendo para mim, não gosto muito
dessa prática, acho injusto com quem vende sozinho. Então
eu atendo cliente um por um, atendimento personalizado, eu
vou em casas, vou em lojas, atendo por telefone. (Consultora
Natura n. 6)

As consultoras que têm parceiras que ajudam a vender os
produtos da Natura acabam fazendo mais pontos que eu,
porque acabam vendendo mais. Isso me prejudica, mas eu
não tenho muito tempo nem pra arrumar vendedoras...
(Consultora Natura n. 5)

Outra evidência até certo ponto chocante verificada na pesquisa foi que as
CNs podem inclusive subverter o conceito de venda direta colocado pela WFDSA
(CARVALHO JUNIOR, 2006) como sendo a venda de produtos e de serviços pessoal
e diretamente ao consumidor em suas residências, em seu local de trabalho ou em
outros lugares que não sejam o ponto-de-venda. No caso, isto se verificou quando
a CN 2, que possui uma loja de artigos de presente, quando ela afirmou que faz, do
seu estabelecimento comercial, um balcão de vendas dos produtos Natura:
Eu vendo os produtos da Natura aqui na loja, mas também eu
levo as revistas na casa das pessoas, eu mostro as revistas a
elas, eu deixo pra elas verem as promoções, elas me ligam, e
eu vou, pego as revistas e faço o pedido. (Consultora Natura
n. 2)

De fato, a entrevistada 6 - uma das únicas que, além de não terem outra
atividade profissional, não terceirizam suas vendas - chegou a denunciar que este
tipo de subversão é muito comum, chegando até ao comércio informal:
Existem muitas vendas irregulares dos produtos da Natura.
São lojas, camelôs que vendem os produtos da Natura. Só em
Copacabana eu conheço dois camelôs. [...] Eu conheço três
lojas, uma em Ipanema e duas em Copacabana. (Consultora
Natura n. 6)

Esta subversão implica que a “comerciante” se beneficia de uma seqüência
de causa e efeito muito simples, mas eficaz: porque ela detém uma loja, ela se
beneficia de alavancagem comercial nas vendas (o que inclui até mesmo a
possibilidade do parcelamento das compras via cartão de crédito); por sua vez,
isto implica volume maior de produtos transacionados; e isto lhe possibilita dispor
de recursos próprios suficientes para realizar grandes pedidos junto à empresa, os
quais são obtidos por preços menores:
As pessoas que abrem loja para vender Natura têm uma
quantidade de venda grande, e se você tem uma quantidade
de venda muito grande, você consegue ter mais descontos. O
pessoal que tem loja com os produtos da Natura ganha
muitos prêmios, porque eles vendem mais. Eu tenho clientes
que dizem que compram nas lojas porque lá tem desconto de
20% e que elas ainda parcelam no cartão. A gente cobra muito
isso das gerentes, porque tem gente que sobrevive só disso
(venda de produtos da Natura), que é o meu caso”.
(Consultora Natura n. 5)

Eu não perco cliente porque ele não gosta do meu
atendimento. Eu perco cliente por falta de grana do cliente. Eu
vendo um produto X por um preço tal e ele descobre que lá na
Praça Saens Pena tem uma lojinha que vende os produtos da
Natura 20% mais barato, o mesmo produto. E aí? (Consultora
Natura n. 6)

Um aspecto que diz respeito a uma postura crítica das CNs em relação à
política comercial da Natura e que transpareceu nas entrevistas, remete à

insatisfação das duas que não terceirizam, por convicção ou por falta de tempo,
quanto ao atendimento que a empresa lhes dá, às regras para a agregação do
status de CNO ao de CN, e ao número de novas consultoras entrantes na
empresa, considerado como demasiado.
O discurso de ambas é especialmente relevante, porquanto elas deixam
bem claro que, do seu ponto de vista, a Natura desdenha a qualidade do serviço e
o atendimento ao cliente – e a honestidade de tal colocação parece sustentada
pelo fato de ambas terem mostrado compreender muito bem os princípios da
venda direta. Ademais, é interessante verificar que a entrevistada 6 demonstra
uma visão muito aguda de o que está por trás da política comercial da Natura:
Para ser (se tornar) CNO você tem de colocar 11 consultoras
novas para a empresa. Eu tenho vontade de ser CNO, mas
esse negócio de ficar catando gente não dá. Só faz perder a
qualidade do serviço e do atendimento ao cliente. (Consultora
Natura n. 5)

Com essas histórias pra se transformar em CNO, você tem de
colocar 11 novas consultoras pra dentro da empresa de
qualquer forma. Isso faz perder a qualidade do serviço. Muitas
pessoas que eu conheço, para passar de CN a CNO, só pegam
o RG de outras pessoas para serem vendedoras, que na
verdade não são, só dão o nome. Por conta da abertura de
capital, eles (a Natura) estão priorizando muito a venda e
esquecendo um pouco do atendimento à consultora.
(Consultora Natura n. 6)

Em relação ao treinamento de CNs por parte da Natura, seis das sete
entrevistadas afirmaram participar com frequência das reuniões com este fim, que
ocorrem a cada 21 dias24, enquanto uma delas afirmou que não participava das
reuniões há, pelo menos, três meses.
As falas a respeito destes encontros em sua maioria indicaram
preocupação da empresa em manter suas CNs atualizadas, não só em relação

24

Quando a consultora está há cinco meses sem participar dos treinamentos e sem fazer pedidos de
produtos, ela é desligada da empresa, embora possa posteriormente refazer seu cadastro.

aos produtos, mas em relação a assuntos que tangenciam o mercado de
cosméticos e de produtos de tratamento para o corpo:
Existe treinamento de 21 em 21 dias, onde temos uma reunião
em que é falado sobre os novos produtos, como que esses
produtos novos são feitos. É falado também sobre tratamento
de corpo, de rosto, de maquiagem. Eles dão dicas de vendas
(...) Os treinamento são através de filmes, de slides, de vídeos
e de apresentação das promotoras. (Consultora Natura n. 1)

O treinamento ajuda, e muito... Se não tivesse treinamento
como a pessoa ia vender? Na revista tem tudo explicado, mas
se não tiver treinamento a pessoa fica “boiando”. (Consultora
Natura n. 2)

“Existe treinamento, a gente tem reuniões em cada ciclo
(referindo-se aos encontros da Natura que ocorrem para
apresentar novos produtos e novas promoções). Eles dão
cursos de maquiagem, um monte de coisas, deixam a gente
atualizadíssima (...) Eles mostram os produtos, como
funcionam. O treinamento ajuda muito, é importante que
tenha, mas ultimamente eu tenho me envolvido com outras
coisas e não tenho muito tempo de ir para os treinamentos. O
último que eu fui foi em setembro ou em outubro do ano
passado (2011). (Consultora Natura n. 4)

Quando perguntado às CNs entrevistadas se havia um treinamento
específico da Natura sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, ou sobre
Amazônia, as respostas “não existe” ou “não lembro” foram comuns. Segundo
elas, o que a empresa provê são treinamentos específicos sobre os produtos,
ocasião em que pode ser falado sobre o meio ambiente:
Não tem treinamento específico sobre o meio ambiente.
Quando eles fazem as reuniões de treinamentos, eles falam de
produtos da Natura em geral. (Consultora Natura n. 2)

Não me lembro se existe treinamento específico sobre meio
ambiente. O que eu sei é que eles falam, por exemplo, sobre

os produtos da linha Ekos em geral... Mas, todas as vezes que
falam nos produtos Ekos, falam sobre os assuntos Amazônia,
sustentabilidade e meio ambiente. (Consultora Natura n. 1)

Não existe um treinamento específico sobre o meio ambiente.
Nas reuniões é falado sobre isso quando se lança um produto.
(Consultora Natura n. 6)

O que transpareceu foi que, no caso de as CNs conhecerem mais sobre os
assuntos meio ambiente, sustentabilidade ou Amazônia, trata-se de uma postura
pessoal, um envolvimento afetivo e emocional diferenciados – geralmente ligado a
raízes familiares - que as leva a conhecerem mais sobre os temas do que as
outras CNs respondentes. Isto foi percebido no caso das entrevistadas 5 e 6, cujo
discurso inclusive confirma que este envolvimento traz externalidades muito
positivas para o próprio exercício da consultoria de vendas:
(...) tem treinamento sobre a linha Ekos falando como colhem
a matéria-prima, com o é feito o produto, para que serve. Eu
sou do mato, eu fui criada no mato, eu adoro isso. Eu amo a
linha Ekos e vendo muito, porque, quando você gosta, você
entende mais sobre o assunto e trabalha em cima disso. Eu
vendo muito sabonete e shampoo. (Consultora Natura n. 5)

A Natura lançou a linha Ekos em 2001. Foi um dos melhores
eventos de minha vida e que me marcou muito. O evento foi
no Jardim Botânico. Ela (a empresa) mostrou a matéria prima
dos produtos na árvore, mostrou os produtos em forma de
lanches (na culinária) e mostrou os produtos prontos. Existe
uma grande relação da linha Ekos com a minha infância,
porque minha mãe é do Norte do país e isso lá é muito forte. E
é uma linha em que cada lançamento existe uma história
ligada ao meio ambiente. É um produto nosso, brasileiro.
(Consultora Natura n. 6)

Por outro lado, observa-se, nos dois extratos anteriores, que existe a clara
percepção do envolvimento da Natura com esse assunto. Isto foi percebido também

nas respostas das demais CNs – ou seja, aquelas para quem o tema meio ambiente
não é tão percebido e ou relevante – sendo muito frequente a menção ao
alinhamento desta postura especificamente à linha Ekos:
A Natura trabalha com meio ambiente, ela se preocupa com
isso. (...) As gerentes pedem pra gente recolher os vidros de
perfumes, alertar os clientes sobre os refis... (Consultora
Natura n. 2)

A Natura é uma empresa que se preocupa muito com meio
ambiente. No próprio site da Natura tem treinamento sobre a
linha Ekos (...) Ela dá um suporte muito legal. (Consultora
Natura n. 3)

Nas próprias reuniões, tem treinamento sobre a linha Ekos
falando como a empresa colhe a matéria-prima, com o é feito
o produto, para que serve. (Consultora Natura n. 5)

O próximo tópico traz o resultado do levantamento das evidências junto aos
clientes da Natura.
5. 2 RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DAS EVIDÊNCIAS COM OS
CLIENTES DA NATURA
Inicialmente foram tabuladas as respostas às perguntas 1 a 6 do formulário
para se ter o perfil dos sete clientes respondentes, dos quais apenas um – o
entrevistado 2 – era do sexo masculino (ver Quadro 6).
De uma forma geral vê-se que, no caso da seleção de sujeitos realizada, as
profissões variam enormemente, embora as atividades nem tanto. Já no que diz
respeito às idades, a grande maioria tem mais de 36 anos, sendo três deles com
mais de 45 anos. Quanto às rendas familiares médias mensais, a variação
também foi muito ampla, indo desde a faixa de até R$ 2.725,00 até a faixa de até
R$ 10.900,00; por seu turno, todos os entrevistados tinham pelo menos o terceiro
grau completo, com quatro deles tendo pós-graduação.
Quadro 6 – Perfil dos clientes entrevistados

Número

Profissão

Atividade

Faixa Etária

Renda Média
Familiar Mensal

Escolaridade

Há quanto tempo
adquire produtos
Natura

1

Arquiteta

Funcionária
pública

Mais de 45 anos

Até R$ 5.450,00

3º grau
completo

De 10 a 20 anos

2

Contador

Assessor Técnico

De 36 a 40 anos

Até R$ 5.450,00

Pós-graduação

De 10 a 20 anos

3

Administradora

Assessora
Técnica

Mais de 45 anos

R$10.900,00

Pós-graduação

De 05 a 10 anos

4

Administradora

Assessora
Técnica

Mais de 45 anos

Até R$ 2.725,00

3º grau
completo

De 10 a 20 anos

5

Socióloga

Assessora
Técnica

De 36 a 40 anos

Até R$ 5.450,00

Pós-graduação

De 10 a 20 anos

6

Assistente Social

Assessora
Técnica

De 36 a 40 anos

Até R$ 2.725,00

3º grau
completo

De 20 a 30 anos

7

Publicitária

Professora

De 31 a 35 anos

Até R$ 5.450,00

Pós-graduação

De 10 a 20 anos

Fonte: Elaboração própria

No que tange ao tempo de consumo dos produtos Natura, a maioria dos
clientes compra da empresa há 10 a 20 anos, tendo um que compra há 5 a 10
anos e outro há 20 a 30 anos. Portanto, trata-se de clientes fieis à empresa,
embora os motivos sejam muito pessoais, variando desde uma personalidade
desconfiada até a facilidade de compra e a qualidade percebida dos produtos:
Eu sou muito fiel aos produtos originais da Natura... Por
exemplo, comprei primeiro o óleo Seve, levei muito tempo
para experimentar outro produto da própria empresa, que dirá
de outra... (Cliente Natura n. 1)

Eu compro Natura até hoje porque eu acho que a Natura tem
assim um comprometimento com o cliente, porque os
produtos são bons, são de qualidade (...) Fora a facilidade em
comprar e em pagar os produtos. (Cliente Natura n. 4)

Eu compro há mais de 10 anos os produtos da Natura pela
qualidade dos produtos e pela facilidade que eu tenho em
obter o produto e pagar. (Cliente Natura n. 7)

Nesse sentido, observa-se o que Zilio et al. (2007) afirmam, sobre o sistema
de vendas diretas: além de “puxar” intensamente o ritmo da inovação, ele cria uma
forte ligação entre as consultoras e seus clientes, contribuindo para a fidelidade à
marca.

As afirmações dos clientes 4 e 7 acima são relevantes, porquanto deixa
bem claro que, assim como a qualidade dos produtos é fundamental para a
construção da fidelidade, a praticidade representada pelo sistema de venda direta
também desempenha papel fundamental nesta fidelidade. Outros entrevistados
reforçaram este ponto, convergindo com a colocação de McKenna (1999) de que
os consumidores se beneficiam da venda direta devido à conveniência e aos
serviços que ela oferece, entre eles a facilidade de compra e de pagamento:
O melhor desse tipo de venda é a comodidade, a gente olha a
revista, compra, não precisa ir a nenhuma loja, depois a gente
recebe o produto no local de trabalho. (Cliente Natura n. 3)

O que mais me agrada na Natura é que os produtos são bons,
de qualidade, fora a facilidade em comprar e em pagar...
(Cliente Natura n. 4)

Ao serem questionados sobre o local de aquisição dos produtos Natura,
todos os clientes responderam que o fazem em seu local de trabalho por meio de
uma CN que também trabalha na mesma empresa. Contudo, as CNs seguem o
procedimento, já identificado anteriormente, de distribuir os catálogos nos
departamentos das empresas, posteriormente ali voltando para pegá-los com as
anotações de pedidos já realizadas, sem que seja realizado nenhum trabalho
efetivo de consultoria junto aos clientes:
Ela (consultora Natura) passa, deixa a revista da Natura na
minha sala, a gente seleciona o que quer e depois ela pega a
revista para fazer o pedido. (Cliente Natura n. 1)

Quando chega uma revista nova, a consultora pergunta se a
gente que ver a revista. Ela deixa aqui no setor, dou uma

folheada e anoto meu pedido, depois ela vem e pega a revista.
(Cliente Natura n. 2)

A colega aqui da empresa que é vendedora da Natura traz a
revista nova aqui na sala (local da empresa onde foi feita a
entrevista), eu olho a revista, vejo o que me interessa, do que
estou precisando, anoto na revista meu número de celular, o
meu nome e a quantidade de produtos que eu quero, e aí eu
solicito a ela. Ela recolhe e faz o pedido. (Cliente Natura n. 3)

Eu uso Natura há mais de 20 anos e compro através de
pessoas aqui no trabalho. Elas deixam as revistas com a
gente, a gente preenche e depois elas pegam para fazer o
pedido. (Cliente Natura n. 6)

Com um foco muito específico no atingimento do objetivo central desta
dissertação, foi perguntado aos clientes se, ao terem interesse específico em
produto da linha Ekos e ao mencionarem isto à CN que o atende, esta teria
deliberadamente frisado os benefícios do referido produto - não somente no que
tange a seus aspectos funcionais, mas também no que diz respeito à relação com o
comportamento ecologicamente responsável da Natura - mesmo sem o interesse
precípuo de realizar venda.
Dos sete clientes entrevistados, cinco (clientes 1, 2, 4, 5 e 6) responderam
negativamente, um cliente (cliente 3) respondeu positivamente, e um (cliente 7)
titubeou na resposta:
Não percebo isso, não (a CN tomar a iniciativa de destacar os
benefícios da linha Ekos). Nenhuma das duas consultoras
com quem comprei os produtos da linha Ekos nunca me falou
diretamente sobre a importância de ser um produto
sustentável, de ser ligado ao meio ambiente. (Cliente Natura n.
1)

Nunca aconteceu isso, não (a CN tomar a iniciativa de
destacar os benefícios da linha Ekos).Geralmente a revista

Natura traz informações sobre os produtos, na parte superior
direita da revista. Por exemplo, sobre a linha Ekos, vem
explicação sobre os produtos, sobre a origem da matéria
prima, sobre como o produto é feito. Eu adquiri essa
percepção em função da leitura da revista, não pela
consultora. Em nenhum momento eu obtive essas
informações ligadas ao meio ambiente por nenhuma
consultora com quem já comprei. (Cliente Natura n. 2)

Eu nunca tive uma consultora ou um consultor me explicando
sobre o produto, sobre a relação dele com o meio ambiente,
não. (Cliente Natura n. 4)

Nunca percebi que há uma preocupação da consultora com
quem eu compro os produtos da Natura em dizer que a linha
Ekos tem uma relação com meio ambiente, se é sustentável,
se é ligado à Amazônia... Isso não. (Cliente Natura n. 5)

Não percebo essa divulgação pela revendedora, até porque
não dá tempo. Ela deixa a revista aqui e pronto. Eu sei pelo
site da empresa, pela própria revista. A gente trabalha com
projetos de sustentabilidade também aqui no trabalho, então
já tenho familiaridade com o assunto, mas percebo que a
consultora não está bem informada sobre o assunto. (Cliente
Natura n. 6)

Eu tive informações sobre a questão ambiental dos produtos
da linha Ekos e da Natura como um todo com as consultoras e
na televisão também, tem muita propaganda da Natura na TV,
divulgando essa parte ambiental dela. (Cliente Natura n. 3)

Eu não sei bem se a consultora já explicou sobre a questão do
meio ambiente ao comprar a linha Ekos, não me lembro. Mas
já vi sobre isso melhor na televisão e no site da empresa.
(Cliente Natura n. 7)

Dos relatos destes sete clientes acima é digno de nota que:
1) o catálogo de produtos é o grande veículo de comunicação com a
clientela, em vista da postura geralmente passiva que as CNs costumam adotar na
interface com esta última;
2) esta postura passiva é reconhecida não só em relação à CN que está
atendendo o cliente naquele momento, como também aparece como um padrão
comportamental típico de outras CNs com quem o cliente já teve contato;
3) existe a percepção de “falta de tempo” – embora não especificado de que
parte – devido à venda ser feita dentro dos respectivos locais de trabalho para que
a interface CN-cliente possa ocorrer; e
4) existe a percepção de que as CNs não dispõem de conhecimento
suficiente a respeito dos assuntos meio ambiente e sustentabilidade.
Trata-se de resultado coerente com o já detectado desinteresse das CNs em
interfacear com os clientes, preferindo tão somente encaminhar-lhes o catálogo e
posteriormente recebe-lo com as encomendas anotadas. A ressaltar, também, que,
do ponto de vista do cliente 2, este desinteresse já se consolidou como uma
“prática” do modus operandi das CNs:
Pelo que eu ouvi falar, existem encontros da Natura com as
consultoras, onde elas são preparadas para apresentar as
características dos produtos aos clientes. Mas com essa
prática de só distribuir as revistas, esperar o cliente anotar e
recolher para fazer o pedido, não sei se esses encontros
valem muito a pena, não. (Cliente Natura n. 2)

Outro elemento relevante que foi verificado quando destas respostas remete
ao nível de conhecimento que as CNs detêm sobre os produtos de uma forma geral;
para um dos entrevistados, este conhecimento só existe em maior profundidade no
caso dos produtos que a própria CN utiliza:
O que percebo é que, se eu perguntar algo sobre um produto
que ela usa e que ela tem em casa, ela explica bem. Mas sem
eu perguntar, não. Nunca aconteceu. Até porque, geralmente,
ela só deixa a revista Natura. (Cliente Natura n. 1)

Por outro lado, em todas as entrevistas com clientes também foi observado
que estes estão plenamente cientes da relação da linha de produtos Natura Ekos
com o meio ambiente, e que este conhecimento advém do seu contato com a
propaganda televisiva, do manuseio do catálogo de produtos e das informações
disponíveis na homepage da empresa:
Você vê isso (a relação da Natura com o meio ambiente) na
televisão, na revista Natura. A Natura hoje está muito presente
na televisão também, eu acho que isso esclarece e firma a
marca. A penetração é muito maior, é a massificação da
imagem. (Cliente Natura n. 1)

A Natura tem produtos que a gente diz que são brasileiros,
pelo menos é o que se vê nas propagandas na TV com foco
em produtos nacionais, ligados ao meio ambiente, como a
linha Ekos, por exemplo. (...) Você acaba indo na página da
internet também tirar as dúvidas sobre os produtos. É o que
eu faço.” (Cliente Natura n. 4)

Nesses excertos fica claro que a Natura se vale do Marketing Ambiental
principalmente ao divulgar os produtos da linha Ekos, aparentemente como forma
de reforçar o trabalho de divulgação que as CNs deveriam realizar. Isto converge
com o que Guimarães (2006) diz sobre a essência desse tipo de Marketing, que
consiste em influenciar consumidores a incorporar valores ecológicos nos hábitos
de consumo, por meio de campanhas que busquem atrair o público e, ao mesmo
tempo, promover produtos "verdes".
Dessa forma, Amaral Filho (2008) afirma que a Natura, em sua política de
responsabilidade ecológica, principalmente por meio de sua linha Ekos, é uma das
principais empresas que se vale da concepção de Marca Amazônia, ideia que,
conforme já dito, se desdobra em conceitos de produtos a que se agregam valores
estéticos do imaginário da floresta Amazônica.

A reboque destas opiniões, nada mais natural do que, ao serem
perguntados se percebem que as CNs recebem treinamento da empresa sobre os
produtos, seis dos sete clientes tenham respondido negativamente, além de mais

uma vez ter surgido a informação de que a CN só consegue de fato referenciar
aqueles produtos que também ela usa:
Não percebo que as consultoras tenham algum tipo de
treinamento, não. O que eu percebo é que geralmente as
vendedoras da Natura são consumidoras contumazes de
Natura. O que ela consome e tem em casa, ela explica bem,
mas essa questão de treinamento, isso não identifico, nem
pensei que isso existisse. (Cliente Natura n. 1)

Eu percebo que a consultora é uma pessoa que usa os
produtos, que ela conhece o produto, ela dá esse feedback do
próprio uso dela. Não fica claro que ela recebe algum
treinamento para detalhar melhor e tirar as dúvidas. (Cliente
Natura n. 5)

Neste ponto da pesquisa surgiu uma informação colateral, que pode ser o
motivo desta aparente falta de treinamento: dos sete clientes entrevistados, dois
revelaram desconfiar que as CNs que os atendem são, na verdade, vendedoras
terceirizadas:
Eu conheço duas pessoas aqui na empresa que trabalham
com a Natura: um rapaz e uma menina. Mas realmente eu acho
que eles não são consultores, acho que eles revendem para
outras pessoas. É muito assim: eles deixam as revistas e
pronto. Eu reconheço isso porque minha mãe tem uma
consultora que vende para ela e é diferente, ela mostra os
produtos, explica. Então você percebe que ela sim é uma
consultora. Nesse caso, aqui na empresa, a gente não tem
isso, até porque estamos dentro de uma empresa. (Cliente
Natura n. 3)

Tem três pessoas que vendem produtos da Natura aqui no
trabalho, mas percebo que só uma é consultora mesmo,
porque ela tira dúvida, tem amostras de produtos, é mais
segura na hora de falar sobre os produtos. As outras duas
acho que elas revendem para outras pessoas. (Cliente Natura
n. 7)

Vê-se que esta suspeita dos clientes vem da observação do desinteresse
destas vendedoras em interfacear com eles, muito embora o cliente n. 3 tenha
ressaltado que não sabe até que ponto este comportamento tem a ver com as
restrições naturalmente impostas pelo local onde a venda está sendo feita.
Contudo, este elemento já fora apontado em outras partes das entrevistas como
um comportamento “natural” das CNs.
Após a análise das entrevistas com os clientes da Natura, o próximo tópico
traz os resultados das entrevistas com as GRs da empresa (GR).
5. 3 RESULTADOS DO LEVANTAMENTO DAS EVIDÊNCIAS COM AS
GERENTES DE RELACIONAMENTOS (GRs) DA NATURA
O perfil das GRs entrevistadas encontra-se no Quadro 7.
Quadro 7 – Perfil das GRs entrevistadas
Faixa Etária

Renda Média
Familiar Mensal

Escolaridade

Tempo De Atuação
como GR da Natura

Mais de 45
anos

Até R$
10.900,00

Pós-graduação

De 10 a 20 anos

Administradora

Mais de 45
anos

Até R$
10.900,00

3º grau completo

De 20 a 30 anos

Administradora

De 26 a 30
anos

Até R$
16.350,00

Pós-graduação

Até 1 ano

Número

Profissão

Atividade

1

Administradora

Gerente de
Relacionamentos
da Natura

2

3

Fonte: Elaboração própria

Com tempos de trabalho variando substancialmente – de 10 a 20 anos, de
20 a 30 anos, e há menos de um ano – todas as três GRs entrevistadas
informaram exercer a função de gerenciar as CNs, o que significa treiná-las além
de captar novas CNs:
A minha rotina é gerenciar as pessoas que vendem os
produtos da Natura, captando novas pessoas para serem
consultoras, para aumentar cada vez mais o grupo. Após fazer
essa captação junto com um grupo de CNO, eu faço todo o
treinamento dessas pessoas. (GR da Natura n. 1)

Nós temos uma reunião com a gerente de venda que cuida
das GRs25 e que passa tudo sobre as estratégias do ciclo que
vai entrar: os focos, os produtos, as promoções. As GRs
devem repassar essas informações para as consultoras nas
reuniões em cada ciclo. A gente recebe um CD com o material
padrão que deve ser repassado em cada ciclo nas reuniões
para as vendedoras. (GR da Natura n. 3)

Nota-se que as duas GRs com mais tempo de atuação têm mais de 45
anos de idade, e aquela com menos tempo de atuação situa-se na faixa etária
entre 26 e 30 anos. Todas possuem o terceiro grau completo com formação em
Administração de Empresas, sendo duas com pós-graduação. A renda média
familiar de duas GRs chega até R$ 10.900,00, enquanto uma dispõe de até R$ 16.
350,00.
Vale ressaltar que, para uma profissional ser GR da Natura, não é
obrigatório ter sido CN, muito menos CNO, mas sim oferecer dedicação exclusiva
à empresa26. Das três GRs entrevistadas, uma nunca tinha sido CN, nem sequer
tinha usado os produtos da empresa; as duas outras tinham sido consultoras e já
tinham utilizado os produtos da Natura:
Antes de ser GR, eu fui consultora Natura por muito tempo, fui
CNO também [...] (GR da Natura n. 2)
Quando eu concorri ao cargo de GR, pensei que seria prejudicada
por nunca ter sido vendedora da Natura e sequer ter usado os
produtos da empresa [...] (GR da Natura n. 3)

Quanto à função das GRs de dar treinamento às CNs, esta inclui tanto
familiarizá-las com os processos internos da empresa, como capacitá-las para o
desempenho adequado não só às vendas diretas como à própria gestão do
negócio:
O treinamento começa no momento em que a pessoa faz o
cadastro de autônoma na Natura. Ao fazer o nosso cadastro, a
consultora é instruída a fazer o curso de Primeiros Passos,
25

Vale ressaltar que a pesquisa documental nos relatórios anuais sobre a Natura não revelara a
existência de uma “gerente de vendas que cuida de GRs”.
26
Relembre-se que a exigência para a passagem de CN para CNO é diferente, ocorrendo quando
aquela consegue incorporar 11 novas CNs à empresa.

em que ela tem uma noção ampla sobre o funcionamento da
Natura, a razão de ser, as crenças e os valores da empresa.
(...) A gente prepara para o trabalho e prepara para o controle
do dia a dia dela como consultora. Ela começa a vender,
depois ela é convidada a fazer uma segunda etapa, que é o
curso de gestão de negócios, em que ela vai aprender a fazer
a gestão do dinheiro que vai entrar e do estoque de produtos.
(GR da Natura n. 1)

Eu procuro treinar as meninas para venda, elas precisam ter o
conhecimento do diferencial da Natura e sempre buscando
identificar as necessidades do mercado. Eu sempre procuro
frisar o diferencial da empresa para ela poder chegar até o
cliente e fazer a venda. (GR da Natura n. 2)

O grande evento do treinamento das CNs dado pelas GRs são as reuniões
que ocorrem a cada 21 dias, nas quais são abordados assuntos sobre os novos
produtos e as novas promoções de cada ciclo. Em adição, há cursos paralelos de
maquiagem, de perfumaria e de tratamento capilar, entre outros:
A cada ciclo, a Natura lança produtos novos ou retira
produtos antigos do mercado, por isso é importante que as
consultoras participem dos encontros. Paralelo às reuniões, a
cada 21 dias, nos encontros da Natura existem cursos de
maquiagem, de cabelos, de tratamento de pele, de perfumaria.
Os cursos paralelos de treinamentos são focados de acordo
com a ênfase de tipos de produtos dada no ciclo. Por
exemplo, no ciclo 6, a ênfase é em produtos de maquiagem,
por isso vai ser dado curso sobre isso. (GR da Natura n. 1)

Nota-se o que Zílio et al. (2007) comentam sobre o sistema de vendas diretas
adotado pela Natura: ele exerce um importante papel no processo de inovação de
produtos desenvolvidos pela empresa, uma vez que impulsiona a necessidade de
se ter sempre um produto novo para apresentar ao consumidor. Segundo os
autores, isto é gerenciado por meio de ciclos de lançamentos a cada 21 dias, o que
permite uma elevada frequência de contato entre as consultoras e os clientes.

Por outro lado, uma informação relativa a estes treinamentos, que não
consta nos documentos da empresa que foram pesquisados e que surgiu na
pesquisa de campo, foi que, na prática, cada GR gerencia e treina mais de mil
vendedoras, podendo chegar a 1.500. Ademais, as GRs entrevistadas informaram
que, embora a empresa estipule que, idealmente, em cada reunião de treinamento
devem estar presentes mais de 40% das CNs supervisionadas por aquela GR, na
prática o comparecimento é menor:
Eu tenho (gerencio) 1.400 consultoras. A média de
participação de consultoras nos encontros é de 32% a 34% de
pessoas, o ideal pela Natura é mais de 40%, mas depende da
realidade de cada bairro. Por exemplo, em bairros menos
centrais, como Bangu, o encontro Natura acaba sendo um
grande evento no local e a participação de pessoas é maior
em relação a outros bairros mais centrais. (GR da Natura n. 1)

Eu tenho (gerencio) 1.500 consultoras. A média de
participantes é de 35% a 38% nas reuniões em ciclo, mas
depende do dia da reunião. Se for véspera de feriado, esse
número diminui. (GR da Natura n. 2)

Eu gerencio 1.040 consultoras. A média de participação em
encontros e treinamentos na minha área é de 30% a 35% de
consultoras. (GR da Natura n. 3)

Além deste baixo comparecimento das CNs aos treinamentos, outro fator
que foi apresentado pelas GRs como pernicioso às vendas diz respeito à
rotatividade das CNs, porque este fenômeno dificulta o enraizamento das
informações obtidas nos cursos:
A rotatividade de consultoras da Natura nos treinamentos é
muito grande, então quando você começa a achar que alguma
coisa está sendo enraizada, que os treinamentos estão sendo
absorvidos, já renova o grupo e vêm novas consultoras. Fica
difícil. (GR da Natura n. 1)

Uma das informações mais relevantes nesta fase da pesquisa de campo
veio da pergunta às GRs quanto à existência de treinamentos específicos para as
CNs referentes ao meio ambiente, à sustentabilidade ou à Amazônia.
Inicialmente houve a informação de que o que existe é, no primeiro
treinamento, as CNs serem familiarizadas sobre o histórico, sobre as crenças e
sobre os valores da Natura, o que consiste em falar sobre a relação da empresa
com o meio ambiente:
Existe o primeiro treinamento dado às consultoras chamado de
Primeiros Passos, em que é falado e explicado tudo sobre a
Natura, a relação dela com o meio ambiente, seu histórico. (GR da
Natura n. 2)

Contudo, as GRs foram também muito claras ao informar que aquele
treinamento específico não existe:
O nosso propósito é divulgar que a Natura está sempre
presente na preservação do meio ambiente, então não
precisamos parar para falar especificamente sobre o assunto.
(GR da Natura n. 1)

O Projeto Amazônia eu não tenho acesso, ela já existe, mas você
tem acesso ao projeto por meio do site, das propagandas da
Natura. Quando eu falo sobre os produtos da linha Ekos, há uma
introdução sobre os benefícios que os produtos proporcionam na
região Amazônica, mas não há necessidade de se falar
especificamente sobre isso. (GR da Natura n. 2)
A gente tem sempre essa questão de mostrar para a
consultora que a Natura sempre ajuda o meio ambiente. A
gente acredita que é melhor falar sempre nas reuniões do que
ter treinamentos específicos sobre o assunto.(GR da Natura n.
3)

Por outro lado, a GR n. 2 fez questão de frisar que ela não acredita ser uma
falha da Natura não prover este treinamento; do seu ponto de vista, se a empresa
age assim, isto é o correto, numa clara manifestação da credibilidade que ela
deposita na empresa:
Eu confio muito na estratégia de Marketing da Natura. A empresa
é muito inovadora, ela está sempre à frente de outras empresas do
ramo. Se fosse necessário curso específico sobre meio ambiente

para as consultoras, a empresa já teria pensado nisso e colocado.
(GR da Natura n. 2)

O discurso desta mesma GR trouxe outra informação muito importante,
quando ela indicou que nem mesmo as GRs estão completamente cientes das
particularidades do envolvimento da Natura com a sustentabilidade e com o meio
ambiente:
O Projeto Amazônia eu não tenho acesso, ele já existe, mas você
tem acesso ao projeto por meio do site, das propagandas da
Natura. (GR da Natura n. 2)

Outro ponto que foi levantado nas entrevistas com as GRs foi sua
percepção a respeito do posicionamento da Natura sobre a existência de lojas – e
até de camelôs - que vendem produtos da empresa. No caso, as opiniões colhidas
sinalizaram na direção de que a origem desta distorção seria uma insatisfação dos
clientes finais com o atendimento das CNs, ou que seria uma decisão de CNs que
querem abandonar o princípio da consultoria que permeia a venda direta. Ou seja,
na opinião destas GRs, trata-se de questão que foge ao controle da Natura:
Nós não temos controle sobre isso. A loja e o camelô existem
porque nosso cliente está mal atendido. A minha orientação é
fazer com que a consultora atenda bem seu cliente para ele
não comprar em outro lugar. (GR da Natura n. 2)

Eu não tenho como interferir se a minha consultora compra e
vende numa loja. A posição da Natura é que a gente tenha
consultoras e não revendedoras com lojas, pois quebra o
conceito de consultoria. Ás vezes, a Natura entra com
processo contra as pessoas que ela descobre que abriram
lojas, mas é difícil controlar isso. (GR da Natura n. 3)

Também foi avaliada a atitude das GRs em relação à terceirização
praticada pelas CNs. O que se verificou neste caso foi uma aceitação velada desta
distorção e uma postura condescendente a respeito, muito embora o discurso da
GR n. 3 tenha evidenciado que ela está muito ciente dos malefícios que tal
situação implica à empresa:

Para a Natura, a vendedora terceirizada não existe, quem
existe é a consultora cadastrada. Não temos como controlar
isso também. (GR da Natura n. 2)

A gente pode gerir isso através da distribuição da revista. Tem
consultora, por exemplo, que diz para mim que tem seis
pessoas que vendem para ela e por isso ela precisa de mais
revistas. Pra gente não interessa negar revistas, pelo
contrário, se ela pede é porque ela vende mais. O problema é
que nós não temos como treinar essas terceirizadas, como
prepará-las para venda. A gente não faz treinamentos com
pessoas que não são consultoras. (GR da Natura n. 3)

Esta postura das GRs de aceitarem conviver com algo irregular voltou a
aparecer quando elas comentaram sobre o comportamento das CNs que não
interfaceiam com os clientes para orientá-los sobre os produtos, preferindo tão
somente distribuir os catálogos e recolher os pedidos posteriormente:
A nossa orientação é que ela faça uma consultoria, mas se ela
faz só o básico, distribuir as revistas e depois recolher para
fazer o pedido, não tem como a gente controlar isso. (GR da
Natura n. 2)

As consultoras que são consultoras fazem bem esse trabalho
de consultoria: atender o cliente, explicar sobre o assunto,
atender individualmente. Mas as pessoas que só distribuem
as revistas não conseguem imbuir esse conceito de
consultoria, logo não conseguem repassar bem sobre o
produto e sobre a empresa para o cliente. Aí não podemos
fazer nada. (GR da Natura n. 3)

Observa-se, por outro lado, que esta prática, tão repetida e comum,
mesclada ao nível de qualidade percebida pela empresa e por seus produtos,
chega inclusive a – perigosamente - influenciar o conceito de consultoria até
mesmo de uma das GRs entrevistadas. Assim, como a Natura “se vende por si

só”, deve ser aceito como natural que as CNs tenham se tornado apenas
“tiradoras de pedido” da empresa:
A marca Natura se vende sozinha. Hoje mais do que nunca a
consultora tira pedido, porque a empresa já se vende por si
só. (GR da Natura n. 2)

Após esta apresentação do conteúdo das entrevistas com as gerentes de
relacionamentos da Natura, seguem as evidências coletadas nos encontros e nos
treinamentos entre as GRs e as CNs da empresa.
5.4 ANÁLISE DOS ENCONTROS PARA TREINAMENTO ENTRE AS GERENTES
DE RELACIONAMENTOS (GRs) E AS CONSULTORAS NATURA (CNs)
Os encontros entre GRs e CNs para o treinamento destas últimas são de
dois tipos: treinamento de vendas propriamente ditos, e cursos paralelos de
maquiagem, de perfumaria e de tratamento capilar. Os primeiros são
padronizados e acontecem antes de cada ciclo de lançamentos, a cada 21 dias.
Quanto aos cursos paralelos, eles acontecem sempre durante os ciclos e
podem se realizados de acordo com a agenda da GR, antes ou depois dos
encontros. O objetivo desses cursos é ajudar as vendas dos produtos em
promoção durante o ciclo. Ou seja, se durante um ciclo o produto em promoção é
de maquiagem, o curso paralelo será sobre maquiagem; se o produto em
promoção for perfumes, o curso será sobre perfumaria.
O autor desta pesquisa esteve presente em sete eventos, nos meses de
fevereiro, abril e maio de 2012: seis encontros de treinamento (dois do ciclo 03 e
quatro do ciclo 07), e um curso paralelo de perfumaria.
Em cada um dos encontros de treinamento, com duração entre 1h e 1h30m,
foi identificada a participação de 20 a 70 consultoras. As CNs são recebidas por
uma GR e por duas ou três CNOs, em uma sala confortável e aconchegante. É
oferecido lanche com café, suco, água, bolo, biscoitos, em clima de
confraternização, e são sorteados brindes, tais como perfume, batons e diversos
produtos da Natura.

As GRs iniciam o treinamento mostrando slides e vídeos para as
consultoras, sobre os lançamentos e sobre os produtos antigos (ver Figura 12).

Figura 12 – Imagens do treinamento Natura Ciclo 7
Fonte: Elaboração própria

Ao longo da apresentação são enfatizados os benefícios e os valores de
promoção de cada produto, sendo frisado principalmente o produto que, naquele
momento, encontra-se com preço promocional. Nos encontros de ciclo 03, por
exemplo, o produto em promoção era o lançamento do perfume masculino Ekos
Mate Verde; já nos treinamentos do ciclo 07 o produto em promoção era uma
reedição limitada da água de colônia Ekos Moça Bonita.
Também é dado grande foco na forma como as CNs devem vender os
produtos, havendo a preocupação das GRs em lhes repassar estratégias de
encantamento para capturar os clientes:
Não podemos vender só o que a gente gosta. Nosso trabalho é
comunicar, encantar o cliente, mostrando, por exemplo, que
aquele produto de que tanto ele gosta está em promoção.
(Discurso de uma GR no Encontro n. 4)

Foi observado, em paralelo, o interesse das GRs de ensinarem, às CNs,
formas de estas maximizarem seus lucros de uma maneira interessante à
empresa, pois que baseada em uma retroalimentação das vendas. No caso,
tratou-se do incentivo às CNs utilizarem seus lucros para fazer estoques de
produtos, principalmente daqueles que estão em promoção, para vendê-los mais
caros no ciclo seguinte:
Vocês podem aproveitar e comprar para vocês mesmas duas ou
três águas de banho Moça Bonita e vendê-las no próximo ciclo,
que vai custar o dobro. Assim o lucro de vocês vai ser de mais de
200%. (Gerente de Relacionamento da Natura no Encontro n. 4)

Em nenhum dos encontros de treinamento foi observada orientação
específica das GRs sobre projetos socioambientais da Natura, embora em todos
tenha havido a preocupação em mobilizar as consultoras para o projeto “Crer para
Ver”27.
Por outro lado, o curso paralelo de perfumaria contou com a participação de
15 CNs. Nele, com o apoio de slides e de vídeos, a GR apresentou a forma e a
estrutura de preparo dos perfumes da Natura, assim como diferenciais,
curiosidades e dicas sobre os perfumes e suas fragrâncias - por exemplo, o tipo
de perfume ideal para cada pele, a diferença entre perfume e colônia, a maneira
como o perfume deve ser utilizado na pele.
Tangenciando a questão ecológica, neste curso foram exibidos filmes
mostrando os elementos que compõem o perfume da piprioca28, enfatizando-lhe
especificidades do cultivo e mostrando a comunidade ribeirinha que participa da
extração da matéria-prima na cidade paraense de Benevides – ocasião em que foi
mencionada a questão da sustentabilidade.
Além disso, neste mesmo evento foram apresentados dados de produção
da perfumaria da Natura, como, por exemplo, o número de mais de 1 milhão de
frascos de perfume fabricados por dia, por 3 mil colaboradores da empresa.

27

Conforme colocado no Capítulo 5, trata-se de projeto em que a receita advinda da venda de
determinados produtos é destinada à educação no Brasil.
28
Erva aromática e medicinal natural da Amazônia.

De posse das informações obtidas na pesquisa de campo, seguem-se
agora as conclusões daí advindas e as sugestões de futuros estudos.

CAPÍTULO 6 - CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES
Inicialmente cumpre destacar que a resposta à questão-problema desta
dissertação foi respondida, e que seu objetivo central foi atingido. No caso,
comprovou-se que a atuação do canal de vendas diretas da Natura junto ao
consumidor final não é percebida por este último como endossante da política de
responsabilidade ambiental cultivada pela empresa.
Por outro lado, identificou-se que, muito embora a empresa não chegue a
desenvolver instrução específica sobre meio ambiente, os treinamentos que ela
aplica às CNs se preocupam, ainda que de modo limitado, em prepará-las para
lidarem com este assunto - inclusive tendo ficado claro, na pesquisa, que as CNs
têm plena percepção a esse respeito.
Também ficou evidente o interesse legítimo da empresa neste particular
quando se identificou que estes treinamentos se dão com dois enfoques: de uma
forma mais “genérica”, quando, por exemplo, as vendedoras são conclamadas a
serem proativas em esforços de reciclagem das embalagens; e de uma forma mais
enfocada, no que tange ao treinamento específico da linha Ekos.
A gênese desta contradição pode apenas ser hipotetizada, a partir de uma
das descobertas mais relevantes da pesquisa: o modus operandi peculiar da
maioria das CNs entrevistadas. Ao se limitarem a distribuir os catálogos, e a
posteriormente coletarem os pedidos, sem necessariamente ter algum contato
direto com os clientes, na prática elas entendem ser suficiente serem meras
“tiradoras de pedido” e não verdadeiras consultoras. Em paralelo, elas não
enxergam nenhum dano à empresa ao abertamente terceirizarem sua função a
pessoas sem nenhum treinamento. Pelo contrário, elas entendem que esta ação
traz benefícios à empresa por alavancar as vendas.
Ficou muito claro, nas entrevistas com os clientes e com a maioria das CNs,
que o encontro presencial cliente-vendedor, pedra fundamental do conceito das
vendas diretas, raramente se dá no caso das vendas de produtos da Natura. Ou
seja, não ocorre uma consultoria real. O quadro mais comum é aquele em que a CN
tão somente deixa o catálogo com os clientes para anotação dos pedidos. Isto
implica não haver oportunidade para qualquer troca de informações sobre as

características dos produtos, muito menos quanto aos compromissos ambientais
da empresa.
E este quadro só é agudizado pela observada prática de terceirização das
vendas. Isto porque as terceirizadas, por estarem à margem de qualquer
treinamento, a rigor muito pouco – ou, eventualmente, nada – devem dominar das
propriedades cosméticas dos produtos, que dirá de conceitos de responsabilidade
ambiental a eles atrelados, e, menos ainda, da postura corporativa ambientalmente
correta da Natura.
Outro ponto relevante, ainda em relação a esta situação identificada, é que
este modus operandi não só é de conhecimento como é tolerado pelas GRs da
empresa, que o veem como algo inevitável. As respostas do tipo “não tem como a
gente controlar isso” e “não podemos fazer nada (a respeito)” aliadas à frase “Hoje
mais do que nunca a consultora tira pedido, porque a empresa já se vende por si
só” deveriam escandalizar uma empresa de venda direta. Contudo, isto não ocorre.
Estes descumprimentos de protocolo são comentados trivialmente, como algo
desimportante. Ao mesmo tempo, sua aceitação por parte das GRs parece indicar
que elas são incapazes de enxergarem sua parcela de responsabilidade nesta
distorção.
Quanto aos cinco objetivos intermediários desta dissertação, estes também
foram atingidos:
1) A compreensão sobre a concepção de responsabilidade ambiental da
Natura foi alcançada por meio do resgate das ações a respeito com as quais a
empresa se envolve, apresentadas no Capítulo 5.
2) O Apêndice 2 identifica os produtos da Natura ligados à biodiversidade
amazônica, denominados de linha Ekos, que possui mais de 20 sublinhas de
produtos, a primeira marca lançada pela empresa dentro do contexto de
responsabilidade sustentável, há 11 anos.
3) A identificação de como a Natura treina seu canal de vendas diretas em
relação aos conceitos de sustentabilidade ecológica foi possibilitada não só pelos
resultados das entrevistas com as CNs e com as GRs, como também por meio da
técnica de observação adotada na pesquisa. O que se viu foi que este treinamento

passa ao largo de uma maior especificidade a respeito destes conceitos, o que as
executivas da empresa não entendem como uma falha - nas palavras de uma delas,
“Se fosse necessário curso específico sobre meio ambiente para as consultoras, a
empresa já teria pensado nisso”. Por outro lado, foi identificado que há
preocupação em deixar claro, junto à força de vendas, o compromisso da empresa
com um comportamento sustentável, assim como os treinamentos sobre os
produtos da linha Ekos carregam sempre este viés.
4) A pesquisa de campo permitiu identificar que, mesmo sem haver
treinamentos específicos sobre o meio ambiente para as CNs, estas percebem a
importância e o envolvimento da empresa com este tema. Há a preocupação de
deixar claro que “a Natura está sempre presente na preservação do meio
ambiente”. Este compromisso, por sua vez, transparece no treinamento introdutório
das CNs (chamado de Primeiros Passos, que também engloba a relação da empresa
com o meio ambiente) e no treinamento específico da linha Ekos. Também se
verificou que aquelas CNs que já trazem consigo um envolvimento diferenciado
com o assunto parecem compreender mais extensamente os ensinamentos que a
empresa lhes passa a respeito.
5) Em sua ampla maioria, os clientes pesquisados opinaram que o canal de
vendas diretas da Natura que os atende não apresenta nenhum discurso
relacionado à sustentabilidade ecológica, até porque a interface que costuma
acontecer envolve contato efêmero entre as partes: entregar o catálogo (ou às
vezes nem isto, se o catálogo for passado de cliente para cliente) e buscá-lo após,
com os pedidos anotados.
Com estas informações, considera-se aceita a suposição desta dissertação:
ao interfacear com o cliente final, o canal de vendas diretas da Natura não realiza
esforço específico para repassar os valores e as crenças da empresa em relação às
concepções de responsabilidade ecológica relacionadas aos produtos extraídos da
biodiversidade amazônica, e que se constituem na linha Ekos.
Tendo em vista estas conclusões, pode-se dizer que este trabalho traz
contribuições tanto em termos teóricos como em termos práticos.

No primeiro caso, ele agrega enquanto investigação acadêmica voltada para
o canal de venda direta com viés para a gestão, e não para a logística. De fato, dada
a carência de estudos sobre o assunto no Brasil, salienta-se o esforço de ali se
lançarem novas luzes, inclusive com efeito multiplicador, conforme os benefícios
trazidos por ele são naturalmente ampliados justamente devido a esta escassez.
Outra contribuição acadêmica reside em uma contestação à definição de
venda direta indicada no capítulo de revisão da literatura. De acordo com a WFDSA
(2011), a venda direta é concebida como venda de produtos e de serviços pessoal e
diretamente ao consumidor em suas residências, em seu local de trabalho ou em
outros lugares que não sejam loja fixa. Contudo, houve depoimentos de clientes
que indicaram que a prática da vendedora de apenas “deixar a revista e pegar
depois” lhes era conveniente, por dois motivos: 1) a dificuldade para esta interface
ocorrer, tendo em vista o cliente ser abordado em seu local de trabalho,
considerado por ele como não confortável para este tipo de encontro; e 2) a falta de
tempo do próprio cliente, por ele estar em horário de trabalho.
Outra descoberta que pode suscitar o desenvolvimento teórico em
pesquisas de Marketing tem a ver com a distorção sentida pela Natura nos
fundamentos do sistema de venda direta. Concebido originalmente para obedecer
ao princípio de que o encontro presencial cliente-consultora seria pontuado pelo
esforço desta última em divulgar e informar sobre a empresa e sobre seus
produtos, o sistema de vendas da Natura parcialmente migrou para uma venda por
catálogo. Daí parece razoável propor-se investigação científica que estudasse até
que ponto tal se deu porque a empresa cresceu, com seus produtos, conforme
disse uma GR, passando a “se vender por si só”.
Já em termos práticos, o benefício evidente é tratar-se de investigação
específica aplicada ao canal de venda diretas da Natura, uma das maiores empresas
do Brasil no setor de cosméticos. Entende-se que os resultados da

pesquisa

possam ser aproveitados pela empresa, que deles tiraria contribuições relevantes
para a obtenção de bons resultados.
Neste particular pode-se salientar, por exemplo, o fato de a pesquisa de
campo ter indicado o sucesso da empresa no uso de diversos tipos de mídia para
veicular sua política de sustentabilidade aliada ao conceito de Marca Amazônia. De
fato, as entrevistas com clientes apontaram que a televisão, o catálogo de produtos

e a internet são vistos como os grandes veículos de divulgação do posicionamento
ambiental da empresa. E, considerando-se esta realidade, não estranha que os
clientes entrevistados encarem como desimportante o fato de a CN que os atende
não ser uma via de informação sobre qualquer assunto relativo à empresa.
Um outro ponto evidenciado pela pesquisa e de interesse para reflexão
dentro da Natura se baseia na suposição de que a empresa esteja interessada em
resgatar as características originais da venda direta no que remete à atividade de
consultoria que permeia os encontros entre comprador e representante de vendas.
No caso, tendo-se observado a postura passiva da empresa, na pessoa das GRs,
em relação à terceirização das vendas praticada pelas CNs, ficaria a sugestão para
que a Natura combatesse esta cultura desviante. Para tanto, a empresa
provavelmente

necessitaria

rever

alguns

princípios

comerciais

atualmente

empregados – por exemplo, trocar o sistema de pontuação por vendas, que termina
por alimentar a terceirização, por sistema mais amplo de avaliação de desempenho
das CNs29.
Para futuros estudos sugerem-se três, ambos apoiados no método científico
comparativo:
1) estudar a avaliação dos clientes quanto ao desempenho das vendedoras
terceirizadas e das CNs; e
2) replicar esta pesquisa junto a outras empresas de vendas diretas de cosméticos
para verificar se ocorrem os mesmos fenômenos de distorção no

sistema de

vendas diretas identificados nesta pesquisa.
3) replicar essa pesquisa em outros estados e em outras regiões do país para
verificar se os mesmos fenômenos de distorção no

sistema de vendas diretas

identificados nesta pesquisa se repetem.
29

Esta sugestão, de fundo iminentemente acadêmico, obviamente não leva em consideração que
a empresa eventualmente não esteja de fato interessada em resgatar estas características
originais da venda direta, pelos mais diversos motivos. Por exemplo, devido a questões
concorrenciais, visando ao aumento de seu market share. De fato, já em 2011 a Natura estudava
aplicar duas alterações em seu sistema de vendas diretas que pareciam apontar nesta direção
(SEABRA, 2011): 1) capacitar as consultoras para que vendessem pela internet, oferecendo-lhes o
serviço de provedor para sites que elas criariam, numa clássica alavancagem de e-commerce; e 2)
excluir as CNs da tarefa logística, limitando suas ações a mostrar o catálogo e a anotar e a enviar o
pedido, enquanto a entrega do produto ao consumidor passaria a ser executada diretamente pela
empresa.
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APÊNDICE 1
MARCA AMAZÔNIA
A expressão Marca Amazônia vem sendo utilizada desde a década de 2000
pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA), departamento ligado ao
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido
(PDTU) da Universidade Federal do Pará (UFPa).
De acordo com Amaral Filho (2011), a expressão Marca Amazônia foi
utilizada quando se associou a palavra Amazônia a outras marcas, em função de
pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU, 1998), que apontou
a palavra Amazônia entre as dez palavras mais citadas pelo “(...) grande público”30
(AMARAL FILHO, 2011).
Guimarães (1999) demonstra que o poder de mercado da Marca Amazônia é
inegável. Segundo o autor, se pudesse ser avaliado comercialmente, é provável que
o termo figurasse entre as marcas mais valiosas da atualidade. Isso porque a
palavra Amazônia remete imediatamente consumidores do mundo inteiro a uma
região situada, hoje, no epicentro das preocupações globais com o meio ambiente.
30

Informação repassada do autor Amaral Filho a este pesquisador por email.

De acordo com o mesmo autor, a Lei n.º 9.279/96 determina que, no território
brasileiro, ninguém pode ter domínio exclusivo da palavra Amazônia. No entanto,
uma busca no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) por marcas
compostas com o termo – ou similares, como Amazônica, Amazônida – gera mais
de 1.300 respostas. Inclusive muitas empresas brasileiras atentas ao mercado
internacional usam palavras em inglês, como day, flowers, fruit para remeterem ao
termo Amazônia.
Nessa perspectiva, Amaral Filho (2008) defende a tese da existência da
marca

Amazônia

enquanto

uma

promessa

publicitária

que

agrega

valor

mercadológico a um grande número de produtos e serviços, concebida a partir da
dicotomia entre uma Amazônia real e uma Amazônia simbólica, esta última
produzida com o objetivo de fidelizar consumidores globais no mundo atual:
A marca Amazônia é uma ideia que se desdobra em conceitos
de produtos a que se agregam valores estéticos que, por sua
vez, têm sua origem em componentes do imaginário saídos da
floresta e os seus elementos ofertados que são
particularizados no anúncio publicitário e envolvem cores,
sons, imagens ligadas à natureza hiperbólica da região.
(AMARAL FILHO, 2008, p. 84)

Amaral Filho (2008) acredita que a Marca Amazônia, enquanto uma produção
da publicidade, é, portanto, um valor, que se transforma em produto ou serviço. No
caso, seus atributos se prestam a sustentar um ideário que se deslocou do eixo
tradicional de Marketing - preço, praça, produto e promoção - para se realizar no
eixo do Marketing Ambiental por meio de ações de responsabilidade social e de
sustentabilidade. Trata-se da possibilidade de um desenvolvimento local capaz de
oferecer geração de renda, de emprego e de melhoria da qualidade de vida às
populações tradicionais.
Assim, o mesmo autor acredita que a Marca Amazônia produz um hibridismo
entre uma Amazônia simbólica e imaginária. Amazônia se constitui como marca a
partir de uma proposta de valor simbólico agregado a produtos e a serviços.
Segundo ele, a Marca Amazônia é

[...] tratada de forma midiática que vai paulatinamente
conferindo aos produtos que a ela se agregam um outro valor
que está contido na mercadoria como aparência trazida pela
narrativa da publicidade e suas formas fascinantes de
impressionar o consumidor global no seu estilo de vida e
conseqüentemente na sua conduta de compra [...] (AMARAL
FILHO, 2008, p. 96).

Aaker (1998) acredita que os significados mais presentes em uma marca são
os valores, a cultura e a personalidade. Segundo esse autor, marcas permitem
diferenciação no mercado consumidor e vantagem competitiva sobre seus
concorrentes. A marca, segundo Kotler (2000), significa um valor de Marketing e,
quando publicizado, este valor se transforma em identidade, por meio da relação
criada com o consumidor. Nessa perspectiva, Amaral Filho (2008) acredita que a
palavra Amazônia deve ser vista como uma marca com valor, que, pelo seu uso
massivo, atingiu alto grau de publicização. Ou seja, atingiu sentido identitário que
seus elementos constituidores conferem a empresas, a produtos e a serviços que a
utilizam, garantindo diferencial e vantagem competitiva. Nesse caso, a Amazônia
aparece, quase sempre, identificada com a natureza, com a floresta, com a água,
com os animais e com os produtos naturais.
Dutra (2004) acredita que a Amazônia é uma marca com valor mercadológico,
produzida pela mídia e tratada como um produto de consumo. Já para Amaral Filho
(2008) é muito mais que isso: a Amazônia, enquanto marca, se constitui numa
matriz cultural produzida pela globalização, sendo baseada em dados imaginários e
reais ao mesmo tempo, e vendida de forma midiática para o mercado mundial.
Loureiro (2005, apud AMARAL FILHO, 2008) diz que a cultura amazônica, por força
da publicização na modernidade, aparece no mais alto grau de visibilidade midiática
em função do seu valor como marca.
Amaral Filho (2008) acredita que a Marca Amazônia começou a tomar força, a
partir da década de 1970, com o surgimento do Marketing Ambiental, termo definido
por Polonsky (1994, apud GONZAGA, 2005, p. 356) como
[...] o conjunto das atividades concebidas para produzir e
facilitar a comercialização de qualquer produto ou serviço
com a intenção de satisfazer necessidades e desejos

humanos,
ambiente.

porém

causando

impacto

mínimo

ao

meio

O termo Marketing Ambiental, ou Marketing Verde, surgiu nos anos de 1970,
quando a American Marketing Association (AMA) promoveu workshop para discutir
o impacto do Marketing sobre o meio ambiente. Segundo a AMA, esse tipo de
Marketing é um conjunto de técnicas e de aplicações que visa a atender as
necessidades e os desejos dos consumidores que possuem consciência ecológica,
sobretudo planejando e desenvolvendo mercado e sociedade sustentáveis. O
Marketing Ambiental é baseado na ideia de que os consumidores querem um meio
ambiente mais limpo, e que se dispõem a pagar por isso.
Para Amaral Filho (2008), a publicidade produz, por meio do discurso desse
tipo de Marketing, valores que extrapolam a natureza real dos produtos para se
constituírem como valores simbólicos, que têm o intuito de fidelizar consumidores
no mercado global, a partir de princípios que regem o comércio justo e produtos
ecologicamente corretos. Nessa concepção, de acordo com o mesmo autor, a
Marca

Amazônia

é

oferecida

na

perspectiva

da

biodiversidade

e

do

desenvolvimento sustentável como instrumentos da estratégia de Marketing, cujo
ponto essencial de comercialização está no imperativo ecológico, como fator de
concorrência.
De acordo com esse raciocínio, as empresas passaram a conduzir a
construção de imagens e de marcas que incorporem os preceitos do Marketing
Ambiental devido às necessidades impostas pela globalização econômico-cultural,
para atender à demanda de consumidores agora preocupada com os danos ao meio
ambiente e com as populações tradicionais. Dessa forma, as empresas passaram a
conduzir uma ação de publicidade definida por estratégias desse tipo de Marketing
para fidelizar novos consumidores.

Guimarães (2006) acredita que a chamada “propaganda verde” aparece
como o principal mecanismo do Marketing Ambiental. Ele explica que, ao se
analisar o conteúdo de uma propaganda deste tipo, percebe-se: a) a promoção de
um estilo de vida “verde”, que, mesmo sem destacar um produto ou um serviço,
são aqueles com vantagens ambientais óbvias para o consumidor, porque “(...)

oferecem a perspectiva de mais saúde, vida mais completa (...) o que representa
uma

vantagem

do

marketing

verde

sobre

o

marketing

convencional.”

(GUIMARÃES, 2006, p.126); b) a evidência da relação entre um produto ou um
serviço e o ambiente biofísico; e c) a apresentação de imagem corporativa de
responsabilidade ambiental.
Nessa perspectiva, Amaral Filho (2008) acredita que a estruturação do
Marketing Ambiental se impulsiona para a construção da imagem das empresas
que centram sua ação na promoção e na publicidade, agora ligada a ideários, tais
como a proteção da biodiversidade, as sustentabilidades social e ambiental, e a
interação com as populações tradicionais.

De acordo com Guimarães (2006), a essência do Marketing Ambiental
consiste em influenciar consumidores a incorporar valores ecológicos nos hábitos
de consumo, por meio de campanhas que busquem atrair o público e, ao mesmo
tempo, promover produtos "verdes".
Por isso mesmo, Amaral Filho (2008) acredita que as estratégias do
Marketing Ambiental intensificam a concepção de Marca Amazônia como um
impositivo do consumo, pois é bom para empresas associar sua marca a marcas
identificadas com o desenvolvimento sustentável e com a responsabilidade social.
A Marca Amazônia, portanto, segundo o mesmo autor, constituiria uma
síntese que implica três dimensões: cultural, econômica e estética. A primeira pode
ser vista como resultado de um processo de intensa publicização regida pela
visualidade, pela tecnicidade e pela espetacularização. A segunda é explorada pelo
Marketing Ambiental e faz com que ela transite no espaço público midiatizado, com
valor econômico semelhante ao da Coca-cola. A terceira dimensão sugere uma
percepção estética objetiva da marca, nos seus diferentes materiais, cores,
perspectivas, imagens e sabores da floresta Amazônica.

APÊNDICE 2
PRODUTOS DA LINHA EKOS NATURA EM AGOSTO DE 2012

Água de Banho
Priprioca

Água de Banho
Desodorante Corporal
Breu Branco

Perfume Do Brasil
Priprioca

Condicionador
Castanha

Shampoo Castanha

Leite para pentear
Castanha

Creme Noturno para
Cabelos Cacau

Mascara Hidratante
para Cabelos
Castanha

Nectar Anti-frizz
Maracuja

Condicionador
Maracuja

Shampoo Maracuja

Condicionador Cacau

Shampoo Cacau

Creme para Pentear
Cacau

Polpa hidratante para
as mãos Maracujá

Néctar hidratante
para o corpo
Maracujá

Polpa hidratante para
o corpo Andiroba

Manteiga hidratante
para o corpo Cacau

Polpa hidratante para
mãos Cacau

Polpa hidratante para
pernas e pés Cacau

Bucha Vegetal Dupla
Face

Néctar hidratante
para o corpo Buriti

Sabonete Líquido
para mãos Pitanga

Sabonete Líquido
para mãos Maracujá

Sabonete Líquido
Esfoliante Maracujá

Sabonete Líquido
para o Corpo
Maracujá

Sabonete
Líquido
para o
Corpo
Pitanga

Sabonete Cremoso
para o Corpo Cacau

Desodorante Colônia
Frescor de Cacau

Desodorante Colônia
Frescor de Pitanga

Desodorante Colônia
Frescor de Maracujá

Sabonete
cremoso
para o
corpo
Castanha

REFIL - Sabonete
cremoso para o corpo
Castanha

Polpa de limpeza
esfoliante para pés
Castanha

Polpa hidratante para
os pés Castanha

Polpa hidratante para
mãos e unhas
Castanha

Polpa hidratante para
o corpo Castanha

Desodorante Colônia
Frescor de Pitanga
Preta

Desodorante Colônia
Frescor de Castanha

Sabonete
vegetal
Castanha

Sabonete em barra
puro vegetal Pitanga

Fluido de massagem
muscular Andiroba

Sabonetes em barra
puro vegetal sortidos
Esfoliantes

Sabonetes em barra
puro vegetal sortidos
Cremoso

Condicionador
Pitanga

Shampoo Pitanga

Shampoo refrescante
Mate Verde

Desodorante colônia
Mate Verde

Desodorante spray
para os pés
antibacteriano Mate
Verde

Condicionador
Andiroba

Creme condicionador
para pentear
andiroba

Shampoo Andiroba

Polpa Hidratante para
as Mãos Cheiro de
Moça Bonita

Néctar Desodorante
Hidratante Corporal
Cheiro de Moça
Bonita

Sabonete em Barra Puro Vegetal Andiroba

Sabonete em barra
puro vegetal Buriti

Sabonete
s em
barra
puro
vegetal
sortidos
Refrescan
te

Sabonete em barra
puro vegetal
Maracujá

Água de Banho
Desodorante Corporal
Cheiro de Moça
Bonita

Sabonete
em barra
puro
vegetal
Mate
Verde

Sabonete em Barra
Puro Vegetal Cheiro
de Moça Bonita

Sabonete em Barra Puro Vegetal Esfoliante Cremoso

APÊNDICE 3
PERGUNTAS COLOCADAS NAS ENTREVISTAS

COM AS CONSULTORAS

Vende os produtos Natura há quanto tempo?
Existe venda por catálogo?
Muitos tipos de produtos?
Muitos clientes?
Existe alguma linha especial mais procurada? Qual?
Há interesse na linha Ekos?

A consultora tem treinamento para vender os produtos?
Já participou de algum? Como funciona?
Quais os assuntos de que eles falam nos treinamentos?
Existe algum treinamento específico para poder vender a linha Ekos?
Existe algum treinamento sobre responsabilidade ambiental? Como funciona?
Você acredita que os treinamentos funcionam? Ajudam a vender os produtos?

COM OS CLIENTES

Com que frequência compra?
Quanto costuma gastar por compra?
Qual (is) o(s) produto(s) que costuma adquirir? (por tipo e por linha)
Já comprou pelo menos um produto da linha Ekos?
Quantas vezes? Há quanto tempo compra os produtos da linha Ekos?
Ao comprar os produtos da linha Ekos o que motivou?
Há quanto tempo comprou o último(s) produt(o)s da linha Ekos?
Como costuma procurar a consultora? Compra sempre com a mesma?
A consultora apresenta os produtos, explica as qualidades? Como ela oferece os
produtos?
Ela mostra as vantagens de produtos no que se refere à responsabilidade
ecológica?
A consultora explica ou fala algo sobre a relação dos produtos da Linha Ekos com
a biodiversidade Amazônica? Como?

COM AS GERENTES DE RELACIONAMNETOS DA NATURA

Trabalha há quanto tempo como gestor da Natura?
Tem contato direto com as consultoras?
Participa do treinamento delas? Como?
Como é feito o treinamento das consultoras?
A empresa prioriza algum assunto nestes treinamentos? Qual?
A política de responsabilidade ambiental da empresa é repassada nesses
treinamentos? De que maneira?
A biodiversidade Amazônica e a questão da sustentabilidade são assuntos tratados
nos treinamentos? De que forma?
Repassar esses conceitos para as consultoras é uma prioridade para a empresa?
A empresa espera que as consultoras repassem esses conceitos para os clientes?
A Natura acredita que esses conceitos são repassados das consultoras para os
clientes no momento da compra?
Há algum diagnóstico para saber se isso acontece? Qual?

APÊNDICE 4
FORMULÁRIO APLICADO AOS ENTREVISTADOS

1. Nome:_____________________________________________________
2. Profissão:__________________________________________________
3. Atividade:__________________________________________________
4. Faixa Etária
( ) De 18 a 25 anos
( ) De 26 a 30 anos

( ) De 31 a 35 anos
( ) De 36 a 40 anos
( ) De 41 a 45 anos
( ) Mais de 45 anos

5. Renda Familiar
( ) Até R$ 545,00
( ) Até R$ 1.635,00
( ) Até R$ 2.725,00
( ) Até R$ 5.450,00
( ) Até R$ 10.900,00
( ) Até R$ 16.350,00

6. Escolaridade
( ) Primeiro grau incompleto
( ) Primeiro grau completo
( ) Segundo grau incompleto
( ) Segundo grau completo
( ) Terceiro grau incompleto
( ) Terceiro grau completo
( ) Pós-graduação

7. Tempo de Atuação como Consultora Natura (Entrevistados Consultoras)
( ) Até 1 ano
( ) De1 a 5 anos
( ) De 5 a 10 anos

( ) De 10 a 20 anos
( ) De 20 a 30 anos
( ) Mais de 30 anos

8. Há quanto tempo adquire produtos da Natura (Entrevistados Clientes)
( ) Até 1 ano
( ) De1 a 5 anos
( ) De 5 a 10 anos
( ) De 10 a 20 anos
( ) De 20 a 30 anos
( ) Mais de 30 anos

9. Tempo de Atuação como Gerente de Relacionamentos da Natura
(Entrevistadas GRs)
( ) Até 1 ano
( ) De 1 a 5 anos
( ) De 5 a 10 anos
( ) De 10 a 20 anos
( ) De 20 a 30 anos
( ) Mais de 30 anos

ANEXO 1

Fonte: WFDSA, 2011.
N. D. Não Disponível
(1) O valor estimado de vendas direta na China foi baseado na receita (vendas líquidas) de U
$ 8.79 bilhões da "Indústria de venda direta da econômico do país" por Song Jingli, China
30/11/2009, o elevado em 25% para estimar um valor de vendas de varejo.
(3) As vendas no varejo incluem tanto DSA como não membros das empresas.

(4) Os números incluem tanto DSA como não membros das empresas.
(5) As vendas no varejo incluem tanto DSA como não membros das empresas; vendas a
partir do número final da Euromonitor e número de vendedores de FEDSA.
(6) Com base em dados de 2008.
(7) Número de vendedores incluem tanto DSA como não membros das empresas.

ANEXO 2
Documentação comprobatória do cadastramento de uma consultora Natura

