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1. RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo fundamentar os motivos que impulsionaram 

o sistema de venda direta e o crescimento do setor de cosméticos, relatando as 

dificuldades e a expectativa das revendedoras, mostrando as ferramentas utilizadas 

por elas para aumentar o faturamento, e se estão conseguindo se adaptar ao novo 

cenário. Este artigo consiste numa abordagem exploratória realizada por meio de 

uma pesquisa de campo com revendedoras/consultoras da empresa de Cosméticos 

Natura S.A., a fim de analisar os motivos da expansão da empresa por meio das 

revendedoras dentro do município de Jales. Por meio desta pesquisa, pode-se 

concluir que a crise econômica tem afetado as vendas, mas as revendedoras 

precisam se organizar para alcançar as metas cobradas e conquistar mais clientes. 

A pesquisa também mostrou que a Natura oferece suporte aos consultores (as), mas 

muitos deles se recusam a utilizar novas ferramentas de vendas, e também as 

mídias sociais que atualmente é um dos canais de comunicação mais utilizados no 

mundo; desta forma não conseguem obter os mesmos resultados. 

Palavras-Chave: Consultora, Natura, Relacionamento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com a crise econômica e politica instaurada no Brasil, muitos trabalhadores 

perderam seus empregos, o que deu inicio a procura de novas formas para seu 

sustento, podendo ser um tipo de trabalho formalizado ou uma renda extra, com isso 

as pessoas passaram a trabalhar com o sistema de venda direta, que é 

disponibilizado por algumas empresas e está em crescente desenvolvimento 

mundial, este modelo de negócio é caracterizado pelo contato direto entre 

revendedor e clientes. 

De acordo com a Associação das Empresas Brasileiras de Vendas Diretas 

(ABEVD), o Sistema de Vendas Diretas (SVD) é definido como: “A venda direta é um 

sistema de comercialização de bens de consumo e serviços, baseado no contato 

pessoal, entre vendedores e compradores, fora de um estabelecimento comercial 

fixo” (ABEVD, 2017). O número de revendedores diretos apresentou estabilidade, 

segundo o levantamento realizado pela ABEVD, mostrando que em 2016 este ramo 

tem conseguido se manter, sendo uma das principais fontes de renda de milhares de 

famílias brasileiras.  
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Segundo Las Casas (2009) quanto maior o número de vendas, mais cresce a 

produção, o nível de empregos e investimentos. No sistema capitalista as relações 

de trocas são essenciais para a economia. 

O setor de beleza está entre os dez principais segmentos mais 

comercializados do varejo, este crescimento estimulou as empresas a ampliar seus 

portfólios, desenvolvendo novos produtos e investindo em tecnologias para produzir 

inovações no mercado.  

Observados estas questões, a ideia principal deste estudo é identificar os 

motivos pelos quais as pessoas passaram a trabalhar com este método de trabalho 

e como se sentem em relação à empresa, e se estão fazendo a utilização de 

algumas ferramentas para obtenção de aumento no faturamento. 

As empresas relacionadas ao setor de cosméticos têm crescido 

significativamente; e tem tido expectativa de crescimento. Dessa forma fica a 

seguinte indagação: Quais os motivos que levaram as mulheres a se tornarem 

revendedores? E quais os fatores ligados a esta forma de trabalho escolhida? 

Nesta pesquisa serão averiguados os motivos pelos quais este mercado está 

em expansão, quais são os fatores favoráveis ao crescimento e qual é a expectativa 

que as revendedoras têm em relação a empresa e também ao próprio trabalho. 

 

3. OBJETIVOS 

A presente pesquisa tem como objetivo geral averiguar os motivos do 

desenvolvimento do setor de cosméticos no município de Jales e se há expectativa 

de aumento no faturamento por parte das consultoras. Para o alcance do objetivo 

proposto, faz-se necessário elencar os objetivos específicos: verificar o motivo do 

crescimento deste nicho de mercado; fazer um levantamento sobre o 

desenvolvimento deste setor no município de Jales; identificar os motivos pelos 

quais as revendedoras trabalham com esta empresa; detectar quais estratégias tem 

sido utilizado para o aumento das vendas. 

4. METODOLOGIA 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 83), o método é o conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que, permite alcançar o objetivo, traçando o 

caminho a ser seguido. 
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Este artigo consiste numa abordagem exploratória realizada por meio de uma 

pesquisa de campo com revendedoras/consultoras da empresa de Cosméticos 

Natura S.A., a fim de analisar os motivos da expansão da empresa por meio das 

revendedoras dentro do município de Jales. 

O universo da pesquisa, segundo Cunha e Araújo (2000) apud Pessoa; 

Nascimento (2007), possui uma quantidade finita de componentes, ou seja, aquele 

em que se consegue contar todos os elementos que o formam. Sendo assim, a 

amostra analisada consistiu em uma parcela das colaboradoras na qual é composta 

por 83 colaboradoras, que cujo objetivo é aprimorar a qualidade de vida desses 

indivíduos e medir o nível de satisfação de cada um.  

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, o município de Jales/SP tem uma população estimada em cerca de 47.012 

habitantes, só neste município existem cerca de 300 consultoras Natura, de acordo 

com Valéria Gomes, Consultora Natura Orientadoras - CNO; estas consultoras são 

divididas em 2 grupos, comandados por ela e por Zelinda Burilli, onde são divididos 

para 150 consultoras cada. 

Segundo Gil (2008), a pesquisa é um procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos.  

A abordagem é quantitativa, utilizando recursos e técnicas estatísticas a partir 

da coleta de dados, onde foram aplicados 83 questionários a revendedoras da 

Natura na cidade de Jales, contendo 19 questões fechadas que foram respondidas 

por meio eletrônico. De acordo com a tabela de H. Arkin e R. Colton, com margens 

de erro de 10% e com coeficiente de confiança de 90%. A amostra de 10% 

revendedoras foi selecionada através de uma seleção aleatória em uma amostra 

intencional, uma vez que somente são entrevistadas revendedoras da marca. A 

pesquisa foi realizada no período de 15 de agosto até 25 de agosto de 2017.  

Foi utilizada a ferramenta Google Formulários para aplicar o questionário aos 

entrevistados, por meio de link, foram coletadas também informações por meio do 

site institucional da empresa, possibilitando uma analise qualitativa e comparativa 

tendo como base a bibliografia consultada. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. A atual situação do comércio 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve um 

aumento de 37% de desempregados no início de 2016; por este motivo, muitos 

brasileiros passaram a trabalhar sem carteira assinada, atuando de forma autônoma 

em diversos setores, assim o comércio de revenda de cosméticos tem sido uma 

alternativa para driblar a falta de emprego. O setor que mais gerou emprego, e é um 

dos propulsores do desenvolvimento econômico no país, esta relacionada à venda 

de produto e serviços comerciais. 

Assim sendo, a venda direta se caracteriza pelo complexo sistema de 

distribuição e segundo Frossard e Moraes (2002) é o atual responsável por um 

volume bilionário de transações e pelo emprego de milhões de vendedores. 

Segundo Frank e Gerrish (1996) a venda direta é uma forma de varejo sem 

loja e não é preciso empregar um orçamento de propagandas enorme para levar o 

produto ao conhecimento do consumidor. 

A venda direta obteve um crescimento explosivo nos últimos 25 anos e 

segundo Kotler e Armstrong (2003), isto se deve à tendência do marketing um-para-

um, que faz com que mais empresas adotem este método, estreitem e fortifiquem 

sua relação com o consumidor final. 

Segundo pesquisas da ABEVD (Associação Brasileira de Venda Direta), o 

Brasil ocupa o 4º lugar no ranking mundial de consumo de produtos do seguimento 

de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC); e mesmo com o aumento 

dos tributos, continua superando a crise, e mostrando que além de ser um setor 

dinâmico, também é um importante gerador de oportunidades de trabalho. 

Dentre elas está a empresa Natura, que foi fundada em 1969, quando Antônio 

Luiz da Cunha Seabra, abriu uma pequena fabrica e uma loja no bairro Vila Mariana 

em São Paulo. No ano de 1974, a empresa optou trabalhar com o sistema de venda 

direta, que é o comercio dos produtos feito por revendedores; e passou a apenas 

oferecer seus produtos para revendedores que prestavam serviço de consultoria aos 

clientes. Desta forma a empresa proporciona geração de renda a milhões de 

pessoas, criando um ciclo de desenvolvimento sustentável. 

As vendas diretas trazem inúmeras vantagens, tanto para as revendedoras 

quanto para as empresas; para as revendedoras é uma fonte de renda alternativa, 

com flexibilidade nos horários, é remunerado de acordo com o desempenho do 

revendedor, além de que qualquer pessoa acima de 18 anos, pode se tornar um (a) 

consultor (a). 
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Para as empresas, a maior vantagem é a expansão do negocio, pois, já que a 

venda direta não exige lojas físicas, há um aumento do alcance geográfico em 

relação aos produtos, e isso acaba influenciando vários setores da economia. 

Já o consumidor, tem o beneficio do atendimento exclusivo e personalizado; 

normalmente os (as) revendedores (as) carregam amostras grátis, e têm produtos a 

pronta entrega, o que ajuda a fidelizar os clientes. 

Segundo dados disponibilizados em 2014 no site da empresa, a mesma conta 

com cerca de mais 1,5 milhões de Consultoras Natura no Brasil. (NATURA, 2017) 

As Consultoras Naturas Orientadoras são responsáveis por incentivar a sua 

equipe a participar das capacitações, passa orientações em relação as atividades, é 

responsável por fazer o gerenciamento dos pedidos, cobrando metas e resultados, e 

indicam as futuras consultoras em como proceder para o cadastro na empresa. 

(NATURA, 2017). 

A empresa Natura tem como princípio firmar uma forte aliança com seus 

variados públicos, por isso mantém e cultiva bons relacionamentos com os 

colaboradores, consultores, fornecedores e consumidores, pois são eles que têm 

fortalecido a marca dia após dia. 

Estes consultores fazem o trabalho externo, elas apresentam os produtos 

Natura a sua rede de contatos, divulgam a marca, montam pedidos, e distribuem os 

produtos; são pagas a partir do valor de vendas executadas.  

Segundo pesquisas realizadas em relação ao consumo de cosméticos pela 

empresa ABEVD (Associação Brasileira de Venda Direta), o Brasil ocupa a 3ª 

posição no ranking mundial ficando próximo aos Estados Unidos e Japão; este 

mercado tem tido crescimento, devido às mudanças culturais, e também ao poder de 

compra dos brasileiros. 

 Como fatores atribuídos a este crescimento, pode-se citar o aumento da 

expectativa de vida da população, o que faz com que as pessoas se cuidem mais, a 

variedade de produtos, inovação tecnológica e lançamento de novos produtos, o 

aumento do poder de compra. 

Com o passar dos anos, e já consolidada dentro do mercado no setor de 

cosméticos, a Natura foi ampliando seu portfólio de produtos, e passou a trazer 

inovações aos seus clientes, visando à preservação do meio ambiente e auxiliando 

as famílias extrativistas que fornecem os insumos para a produção de seus 

produtos. 
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É líder no mercado nacional de cosméticos, fragrância e higiene pessoal, e 

tem em seu portfólio em torno de 900 produtos, distribuídos em diversas categorias 

como; perfumaria, proteção solar, maquiagem, produtos para o corpo, cabelos e 

rosto. A Natura conquistou destaque no cenário empresarial brasileiro, abrangendo 

cerca de 5 mil municípios e 1,5 milhões de Consultoras, conquistando 50 milhões de 

consumidores por meio de venda direta. 

A empresa é atuante em relação à sustentabilidade, onde atende as 

necessidades do presente, sem prejudicar as futuras gerações; e também ao 

desenvolvimento sustentável que está ligado aos setores financeiro, social, cultural e 

ambiental.  

Mesmo com um ambiente econômico desfavorável no Brasil, a empresa tem 

conseguido cada vez maior visibilidade, através de seus projetos. 

Atualmente, mesmo com a crise politica e econômica que o país tem 

atravessado a empresa continua forte, e tem lucrado cada vez mais, seu lucro 

liquido foi de 163,5 milhões no período de abril a junho. (EXAME, 2017)  

6. RESULTADOS 

Por meio da coleta dos dados primários da pesquisa, foi possível observar 

que 99% dos (as) consultores (s) Natura são do sexo feminino, e apenas 1% do 

sexo masculino. Dos entrevistados (as) 15% tem entre 18 a 28 anos, 30% tem de 29 

a 39 nos, 34% tem entre 40 a 50 anos, 14% tem de 51 a 61 anos, enquanto que 

apenas 7% está acima de 61 anos. 

Em relação ao estado civil, a maioria cerca de 55% são casados (as), 

enquanto que 22% é solteiro (a), 12 % divorciado (a), 11 % estão entre viúvos (as) e 

outros. Quanto a qualificação dos entrevistados, temos que 33% possuem ensino 

médio completo, seguido de 20% com ensino fundamental completo, em seguida 

18% com ensino médio incompleto, 11% com ensino superior incompleto e apenas 

16% com ensino superior completo. 

 Em relação a renda média com as comissões de vendas dos produtos Natura 

temos que a maioria, cerca de 79% consegue receber uma comissão de até 1 

salário mínimo (R$ 937,00), enquanto que 16% recebem entre 1 a 2 salários 

mínimos (R$ 1874,00), 4% ganham ente 2 a 3 salários mínimos (R$ 2811,00) e 

apenas 1% recebe entre 3 a 4 salários, enquanto que ninguém ganha acima de 5 

salários mínimos (R$ 4685,00). 
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Quanto a quantidade de clientes fixos atendidos pelo entrevistado (a) por mês 

foi que cerca de 54% responderam que atendem menos que 20 clientes, 30% dizem 

que atendem de 21 a 30 clientes, enquanto que 8% atende de 31 a 40, cerca de 8% 

dos (as) consultores (as) atendem acima de 41 clientes. 

A maioria dos (as) entrevistados (as), 48% já consumia os produtos antes de 

se tornar revendedores (as), enquanto que 44% foram indicados (as) por terceiros, 

enquanto que 8% passaram a trabalhar como consultores por outras formas.  

Quanto a forma de adesão a função de consultor, mais da metade dos 

entrevistados (as), cerca de 59% se tornaram consultores (as) para obterem uma 

renda extra, enquanto que 19% optaram por este trabalho por estarem 

desempregados, 10 % alegaram que queria empreender, os 12% restantes tinham 

outros motivos. Identificou-se também que 61% dos entrevistados utilizam 

ferramentas para aumentar as vendas, podendo ser consórcios, rifas ou promoções, 

porém 39% alegam que não usam nenhuma estratégia. 

Porém em relação ao uso de redes sociais como canal de comunicação entre 

consultoras e clientes, 85% alegaram que fazem uso de redes sociais podendo ser 

Facebook, WhatsApp e Instagram, apenas 15% disseram que não.  

Observou–se também por meio dos dados coletados que 98% alegaram ter 

um bom relacionamento com a Consultora Natura Orientado (CNO), enquanto que 

apenas 2% disseram que não. A maioria dos entrevistados (as), 92% disseram que 

a empresa faz capacitações com as consultoras; e 8% alegaram que não. 

 

Fig.1 - Quais os produtos mais vendidos       Fig. 2 - Valor médio consumido por cliente 

  

Fonte: Pesquisa de campo (2017)  
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Em relação aos produtos mais vendidos são: sabonetes 29%, hidratantes 

26%, 22% são perfumes e 18% maquiagens, enquanto que 5% estão entre óleos 

corporais e outros itens conforme (Fig. 1). A maioria dos clientes, 65% consomem 

até R$150,00, 30% consomem entre R$151,00 e R$250,00, enquanto que 5% 

compram entre R$251,00 e R$350,00, conforme (Fig. 2). 

Observou-se que 82% dos entrevistados disponibilizam diversas formas de 

pagamento aos seus clientes, enquanto que apenas 18% só efetua vendas a vista. 

Por meio dos dados identificou-se também que 65% dos entrevistados, 

também são consultoras de outras marcas; e apenas 35% revendem apenas para a 

Natura. Dos entrevistados, 71% são revendedores de outras marcas, enquanto que 

apenas 29% só revende Natura. 

 

Fig. 3 - Aumento no Faturamento   Fig. 4 – Realização Profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017)  

 

Constatou-se que 81% tem expectativa que ainda este ano haverá aumento 

nas vendas e consequentemente no faturamento, e apenas 19% acreditam que não. 

(Fig. 3). Dos entrevistados, 88% se sentem realizados profissionalmente, e 12% se 

dizem insatisfeito, conforme (Fig. 4). 

Há diversas questões a serem observadas, o fato de que 59% destes 

entrevistados, passaram a revender Natura com o intuito de obter apenas uma renda 

extra; por este fato, conseguem atender poucos clientes cerca de 20 por mês (54%) 

dos (as) entrevistados (as). 

Outra questão a ser considerada é que os revendedores de produtos Natura 

ganham cerca de 30% em cima das vendas, e por ser uma margem de lucro 

pequena, o gráfico 5 indica que 79% recebem menos que 1 salário mínimo, por isso 

65% também revendem para as concorrentes. 
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Percebeu se também que a maior parte dos revendedores 82%, estão 

disponibilizando diferentes formas de pagamento aos seus clientes, podendo se 

adaptar a realidade do seu cliente, acompanhando as mudanças comerciais. 

A maioria dos entrevistados tem grau de escolaridade elevado, o que facilita 

muito para uso de redes sociais, utilizada por cerca de 85% e também utilizam 

estratégias para aumentar as vendas. 

Segundo os entrevistados, cerca de 65% afirmaram que o consumo médio 

dos clientes é menor que R$150,00 mensais e isso se dá porque os itens mais 

vendidos como os sabonetes e hidratantes tem preço baixo, apurou-se que 55% das 

vendas é voltado a estes tipos de itens. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Natura Cosméticos S.A. foi uma empresa que permaneceu por muito tempo 

utilizando somente sua estratégia de venda direta ao consumidor, que foi o método 

que a diferenciou naquele momento no mercado. Porém diante desse novo cenário 

cultural, social e econômico as empresas precisam se adequar a esse processo, ou 

então o próximo passo adiante está fadado ao fracasso.  

Durante muitos anos a empresa resistiu as mudanças ocorridas, porém foi 

obrigada a se adequar as novas tendências de mercado para manter-se em 

crescimento e no processo de internacionalização da marca. 

Assim foi possível ampliar o relacionamento direto com seus clientes e investir 

cada dia mais em sustentabilidade social e ambiental. 

O presente estudo mostrou que a Natura oferece suporte aos consultores 

(as), mas muitos deles se recusam a utilizar novas ferramentas de vendas, e 

também as mídias sociais que atualmente é um dos canais mais utilizados no 

mundo; desta forma não conseguem obter os mesmos resultados. 

Ficou evidente a questão de que, as consultoras que trabalham apenas com 

esta empresa, e que não tem outro tipo de trabalho, conseguem atingir salários 

maiores do que as outras; isso ocorre porque pela falta de tempo, as consultoras 

não conseguem se dedicar a revenda de cosméticos, e acabam tendo pouco 

retorno.  
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Por meio desta pesquisa, pode-se concluir que a crise econômica tem afetado 

as vendas, mas as revendedoras precisam se organizar para alcançar as metas 

cobradas e conquistar mais clientes. 
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