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RESUMO  

 

Apesar de ser uma das ferramentas mais antigas da comunicação integrada de marketing, 

percebe-se que a venda pessoal não está ultrapassada e cada vez mais é utilizada por grandes 

marcas como parte do mix de comunicação integrada de marketing. Esta pesquisa foi 

realizada com a empresa de cosméticos Natura por utilizar venda pessoal, empresa de 

cosméticos estruturada com o modelo de consultoria. Nesse sentido, este trabalho objetiva 

pesquisar como a Natura utilizou a ferramenta de venda pessoal na campanha de Dia das 

Mães de 2011. Para tanto, foi empregado o método de estudo de caso e as técnicas de 

pesquisa documental, entrevista e observação. 

 

Palavras-chave: venda direta ; comunicação integrada de marketing; Natura; Venda pessoal. 

 

 

ABSTRACT 

 

Despite being one of the earliest tools of integrated marketing communications, it is clear 

that personal selling is not outdated and is increasingly used by big brands as part of the mix 

of integrated marketing communications. This research was conducted with the cosmetics 

company Natura to use personal selling, cosmetics companystructured with the consulting 

model. In this sense, this work aims to investigate hownature uses the tool in the campaign of 

personal selling Mother's Day 2011. To this end, we employed the method of case study 

and the techniques of documentary research, interviews and observation. 

Keywords: direct sales, integrated marketing communications; Natura; Sales staff. 
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"Bom mesmo é ir a luta com determinação, abraçar a 

vida com paixão, perder com classe e vencer com 

ousadia... Pois o triunfo pertence a quem se atreve". 

       

   

 Charles Chaplin. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A marca representa um papel significativo e decisivo no sucesso de empresas, uma vez 

que agrega características que diferenciam um produto de outros desenvolvidos para satisfazer 

a mesma necessidade (KOTLER, 2006). Assim, para construir marcas duradouras, é comum 

que as empresas desenvolvam planejamentos de comunicação visando à identificação do 

cliente com a marca e a construção de um relacionamento positivo com ele. 

Chiavenato (2008) afirma que planejar é o processo de estabelecer objetivos 

pensando-se no futuro; é igualmente programar algo que se pretende concretizar em um 

determinado período de tempo. O mesmo autor afirma que todo o processo de planejamento 

envolve o estabelecimento de estratégias e táticas que, no caso da comunicação, devem estar 

alinhadas com o planejamento de marketing da empresa. 

Tão importante quanto o planejamento, tem-se o posicionamento de comunicação que 

está amplamente ligado à estratégia criativa da comunicação da marca. O objetivo do 

posicionamento é, segundo Ries e Trout (2002), fornecer um bom entendimento sobre o 

significado da marca e sua colocação frente às concorrentes.  

Além disso, é especialmente importante que as empresas considerem em seu 

posicionamento a visão e a missão, que correspondem à maneira de agir da organização. 

Dessa forma, as empresas investem muito nas ferramentas de comunicação integrada de 

marketing. Uma das ferramentas da comunicação integrada de marketing mais conhecida é a 

venda pessoal. Segundo Kotler (2006, p. 554), “a venda pessoal é a ferramenta mais eficaz em 

estágios mais avançados do processo de compra, especialmente para aumentar a preferência e a 

convicção do comprador e levá-lo a ação”.  

A força de vendas é muito utilizada, por diversos motivos, entre os quais, por ter um 

valor muito significativo para as empresas, porque identifica clientes potenciais, atuando dessa 

forma na expansão do negócio, na prospecção de novos clientes, além de se caracterizar por ser 

a venda mais próxima do cliente. De acordo com Kotler (2006, p. 618), a “forma original e mais 

antiga de marketing direto é a visita de vendas”, destacando-se que, embora a força de vendas 

seja antiga, não é menos importante que as demais estratégias de vendas, pelo contrário. Através 

dela grandes empresas passam a crescer cada vez mais e, em muitos casos, ampliam 

consideravelmente os lucros das empresas.  
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 Uma das empresas brasileiras que utiliza a venda direta é a Natura. A empresa de 

cosméticos trabalha com o modelo de consultoria, que é constituído por quatro níveis: a 

empresa, o gerente, o consultor e o cliente final.  

Apesar de ser uma das ferramentas mais antigas da comunicação integrada de 

marketing, percebe-se que a venda pessoal não está ultrapassada e cada vez mais é utilizada 

por grandes marcas como a Natura. Diante disso, chegou-se ao seguinte problema de 

pesquisa: como a Natura utilizou a ferramenta de venda pessoal na campanha de Dia das 

Mães de 2011? 

 Para responder tal questão, estruturou-se o seguinte objetivo: verificar como a Natura 

utilizou a ferramenta de venda pessoal na campanha de Dia das Mães de 2011; e os seguintes 

objetivos específicos: identificar o posicionamento de marca da Natura; identificar o fluxo de 

comunicação entre a Natura e suas consultoras; observar como a Natura utiliza a ferramenta 

de venda pessoal no planejamento de comunicação integrada de marketing.  

 Este trabalho apresenta a sua importância para a área de publicidade, porque tem como 

diferencial identificar as atividades do elemento intermediário da venda direta, no caso, as 

consultoras da Natura, deslocando o foco do consumidor final e anunciante, bastante comum 

em outros trabalhos do meio acadêmico. A publicidade visa reforçar as vendas, e, portanto, 

pesquisar a comunicação entre empresa e força de vendas é relevante para os profissionais da 

área. Da mesma forma, conhecer o posicionamento de marca da empresa e como este é 

trabalhado no planejamento de comunicação, são assuntos imprescindíveis no currículo do 

curso de Publicidade e Propaganda.  

A pesquisadora interessou-se pelo tema após participar de uma palestra realizada pela 

gerente de projetos da Natura Cláudia Nóbrega, no VI Fórum de Comunicação Social da 

Unifra, quando foi enfatizada a grande preocupação da empresa com a sua comunicação. 

Também há uma relação de interesse profissional com o tema, pois a pesquisadora trabalha 

como consultora da empresa há sete anos e, inclusive, visitou a fábrica de cosméticos em 

janeiro de 2009, na cidade de Cajamar, em São Paulo.  

Para a sociedade, o tema pode ser considerado importante porque geralmente os 

consumidores não conhecem como uma empresa trabalha a comunicação através das equipes 

de vendas. As empresas treinam os consultores de vendas sobre um produto mostrando, suas 

características, seus benefícios, atributos, iniciando aí a aplicação do seu planejamento de 

comunicação integrada de marketing. Então, os consultores são os primeiros a receberem 

orientações sobre as características e o uso apropriado dos produtos, sendo transmitido a eles, 
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o posicionamento de marca da empresa. 
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2. MARCA    

 

Para Kotler (2006, p. 269), a marca é explicada sendo parte de “um produto ou serviço 

que agrega dimensões que, de alguma forma, o diferenciam de outros produtos ou serviços 

desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade”. Nesse sentido, ela identifica algum 

produto ou serviço que será lembrado com certa facilidade, fazendo com que o indivíduo 

associe o produto com a qualidade da marca. Desse modo, Aaker e Joachimsthaler (2007, p. 

27) explicam que o “fator determinante é a força da marca em termos da sua conscientização 

relativa, da percepção de qualidade, da fidelidade de clientes e das associações”.  

Entende-se que a marca tem características imprescindíveis. Assim o cliente que 

reconhece as características deste produto, torna-se consumidor fiel a marca, porque conhece 

seus atributos. 

 Aaker (1998, p. 7), explica que: 

  

[...] uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca 

registrada, ou desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de 

um vendedor ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços 

daqueles dos concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do 

produto e protege tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que 

oferecem produtos que pareçam idênticos. 

 

Dessa forma, torna-se mais evidente a importância de identificar a marca de uma 

empresa ou produto através de símbolos. O consumidor ficará ciente da diferenciação entre a 

marca de uma empresa ou produto e seus concorrentes. Portanto, entende-se que a marca deve 

ser criada através de estudos de mercado, perfil de consumidores, cultura dos meios, 

identidades, crenças, valores entre outros e de diversas pesquisas realizadas em torno de seus 

benefícios, passando o posicionamento da empresa ou produto ao consumidor. 

Kotler (2006, p. 270) refere que “as marcas podem sinalizar determinado nível de 

qualidade e, dessa maneira, consumidores satisfeitos podem facilmente optar novamente pelo 

produto”. Nesse entendimento, as pessoas depositam credibilidade em determinado produto e 

passam a relutar em comprar algum produto diferente, pois podem se decepcionar. 

Este certamente é um dos segredos mais importantes para o sucesso de uma marca, é 

preciso atenção permanente e investimento. 

 Pensar sobre marca é refletir sobre como ela pode que trazer satisfação, realização e 

felicidade para o consumidor. Conforme Kotler (2006, p. 269), “hoje, as marcas representam 

diversos papéis importantes que melhoram a vida dos consumidores e incrementam o valor 
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financeiro das empresas”. Dessa forma, pode-se observar que o autor se refere aos 

consumidores como responsáveis pela importância da marca, acrescendo ainda valores sobre 

ela. 

O mesmo autor afirma que o valor de um produto, muitas vezes, não está ligado a sua 

qualidade, mas ao estatos que sua marca representa para o consumidor, geralmente, em 

função do alto valor da marca, isto é, quanto mais cara, mais valorizada na sociedade e, além 

disso, muitas pessoas não se preocupam em pagar mais pela marca, agregada ao valor do 

produto.  

Segundo Kotler (2006, p. 270), “as marcas criam vantagem competitiva por meio de 

fatores não relacionados ao produto”. Por isso, algumas pessoas optam por comprar 

determinado produto pela marca que lhe acompanha e não pelo modelo em si, e ainda pela 

impressão que ela pode causar, pois não se trata de uma compra qualquer e, sim, a aquisição 

de um produto de marca.   

De certo modo, as pessoas compram uma marca seja porque vêem nela um valor 

relacionado a seus desejos e motivações, seja pela liderança da marca no mercado por um longo 

período de tempo. Esse fato pode esclarecer que as marcas são diferentes. Segundo Kotler 

(2006, p. 270),  

 

As diferenças entre as marcas muitas vezes estão relacionadas aos atributos ou as 

vantagens do produto em si. Gilette, Merck, Sony, 3M, e outras foram líderes em 

suas categorias de produto durante décadas devido, em parte, à contínua inovação. 

Outras marcas criam vantagem competitiva por meio de fatores não relacionados ao 

produto. Coca-Cola, Calvin Klein, Gucci, Tommy Hilfiger e Malboro, entre outras, 

tornaram-se líderes em suas categorias de produto compreendendo as motivações e 

os desejos do consumidor e criando imagens relevantes e cativantes para seu 

produto.  

 

Com isso, constata-se que, nas imagens geradas pela marca de determinado produto, 

podem ser criadas formas de o consumidor se identificar com ela, tornando o produto atraente 

para a compra. A identidade que uma marca conquista com o tempo reflete no consumidor a 

sua importância, pois ela está relacionada ao posicionamento da empresa, além de tudo que 

representa ao público-alvo, como estilo, conforto, tendências.  

Pensar sobre marca é ressaltar esse fator que acrescenta valores a um produto que, de 

algum modo, é eleito pelo consumidor para sanar alguma carência, levando-o ao consumo de 

determinada marca para a sua satisfação. Assim, falar de marca implica falar em 

posicionamento de marca. 
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2.1. POSICIONAMENTO DE MARCA 

 

Conforme Aaker e Joachimsthaler (2007, p. 37), “o posicionamento da marca pode 

ajudar a priorizar e focalizar a identidade da marca determinando-se os objetivos de 

comunicação: qual a mensagem que melhor diferenciará a marca e chamará a atenção dos 

segmentos-alvo?”. Sendo assim, é necessário saber atuar com essa marca, focar em alguns 

aspectos, como: público-alvo determinado, faixa etária, sexo, classe econômica, preferências, 

desse modo, divulgar a marca, fazendo com que seja lembrada pelo consumidor.  

Ainda de acordo com Aaker e Joachimsthaler (2007, p. 37), “o que é mais importante 

na maioria das marcas fortes é uma execução brilhante que foge da confusão e do lugar-

comum do mercado, proporciona um impulso à marca e cria um impacto cumulativo com o 

tempo”. Em outras palavras, uma das formas mais eficazes de impactar o público-alvo é ter 

criatividade na hora de criar uma ação, sair do cotidiano, e isso exige um posicionamento 

criativo. 

O valor que as marcas alcançam nas negociações entre grandes empresas são, na 

realidade, aquisições de posicionamento nas mentes dos clientes potenciais, com seus 

conjuntos de associações, qualidades e diferenças (KAPFERER, 2004). O valor de uma marca 

está na sua habilidade em ganhar um lugar exclusivo, destacado e positivo na mente dos 

clientes, sendo lembrado facilmente.  

A questão do posicionamento de marca de acordo com Aaker (1998) tem sua 

importância em função da realidade do mercado. A vantagem que a empresa busca em 

questão do posicionamento é que faz as organizações estruturarem o composto de marketing 

(KOTLER, 1996).  Porque é através deste composto de marketing que forma-se um conjunto 

de variáreis controláveis, consequentemente essas variáveis influenciarão na percepção dos 

consumidores. Desta forma, percebe-se que a identidade que a marca deve ocupar na mente 

dos consumidores devem proporcionar a estes alguns sentimentos e significados.  

Conforme Aaker (1998, p. 43):  

Uma identidade é uma posição de marca bem concebida e realizada apresentam uma 

série de vantagens à organização: (a) orientam e aperfeiçoam a estratégia de marca; 

(b) proporcionam opções de expansão da marca; (c) melhoram a memorização da 

marca; (d) dão significado e concentração para a organização; (e) geram uma 

vantagem competitiva; (f) ocupam uma posição sólida contra a concorrência; (g) dão 

propriedade sobre um símbolo de comunicação; (h) provêm eficiências em termos 

de custos de execução.  
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Conforme o autor, estas características de criar o posicionamento de identidade da 

marca serve para ficar mais objetiva a mensagem que a marca quer passar. Sendo assim, o 

posicionamento vai mostar o que a marca tem de inovadora para os consumidores. 

O posicionamento necessita ser transparente para o público-alvo da empresa, para que 

ela apresente um diferencial perante a concorrência. A estratégia de posicionamento é a 

maneira pela qual se pretende que o produto/serviço seja percebido pelo público-alvo. Nesse 

entendimento, o posicionamento reflete o diferencial da empresa frente ao consumidor 

(LUPETTI, 2007).    

Todo posicionamento tem uma proposta básica, que tem por objetivo fazer com que o 

consumidor memorize uma marca de forma que esta seja lembrada com facilidade e seja 

determinante da opção na decisão da compra. Segundo Ries e Trout (2002, p. 5), “a proposta 

básica do posicionamento não consiste em criar algo novo e diferente, mas lidar com o que já 

existe na mente. Reatar as conexões já existentes”. A partir disso, entende-se que o 

posicionamento não precisa ser mudado cada vez que a empresa lança um produto ou uma 

linha. No entanto, ocupar a liderança é algo que leva certo tempo para se consolidar, porque 

exige muito esforço de toda a parte interessada no processo da construção do posicionamento. 

Conforme Ries e Trout (2002, p. 59), 

 

[...] o objetivo final de um programa de posicionamento deve ser o de alcançar a 

liderança em uma dada categoria. Uma vez obtida tal liderança, a companhia pode 

contar com os frutos da liderança por muitos anos. Chegar ao topo é difícil. 

Permanecer lá é muito mais fácil. 

 

Algumas empresas deixam suas marcas passarem despercebidas. Em virtude disso, 

acabam criando novos produtos sem pensar em trabalhar estrategicamente a marca e o 

posicionamento da empresa. Entretanto, segundo Ries e Trout (2002, p. 69), para uma 

empresa ser bem sucedida deve criar marcas e não produtos, sendo que “as marcas são criadas 

usando-se estratégias de posicionamento, a começar por um bom nome”.   

Com isso, torna-se evidente que a estratégia do posicionamento está relacionada 

diretamente à criação de marca, de forma que, para se posicionar frente aos consumidores, é 

necessário um bom trabalho com a marca para que ela realmente permaneça na mente do 

consumidor. 

A estratégia do posicionamento, conforme Shimp (2002, p. 521), deve ser “uma 

estratégia criativa de propaganda na qual o anunciante propicia ao consumidor um 

entendimento claro do que é a marca e como ela se compara às ofertas concorrentes”. Desse 
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modo, é revelado ao consumidor o que a empresa realmente é, proporcionando um 

relacionamento satisfatório com os consumidores. É importante o posicionamento ser 

realizado de forma coerente, assim torna-se mais compreensível. 

Deste modo, pode-se ainda fazer o uso das ferramentas da comunicação integrada de 

marketing (CIM) para tornar mais expansível à divulgação do posicionamento da marca para 

que todos saibam como a empresa é de forma mais coerente. Assim é possível visualizar as 

informações da empresa, levando ao público em geral o posicionamento no momento certo e 

com o menos esforço, abrangendo vários meios.  
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3. COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 

  

       A comunicação integrada de marketing (CIM) é a forma pela qual as empresas buscam 

informar, persuadir e lembrar os consumidores – direta ou indiretamente- sobre os produtos e 

marcas que comercializam (KOTLER, 2006, p.532). Deste modo, a CIM mantém um sistema 

gerencial integrado através do mix de CIM. Sendo assim, o posicionamento, a divulgação do 

produto, os serviços, as marcas, os benefícios e as soluções têm o objetivo de comunicar a 

mesma mensagem com um mesmo conceito a partir de um mesmo posicionamento.  

 Conforme Ogden (2002, p.3), o mix de CIM é estabelecido da seguinte forma: 

 

A comunicação integrada de marketing é uma expansão do elemento de promoção 

do mix de marketing. Ela é essencialmente o reconhecimento da importância de 

comunicar a mesma mensagem para os mercados-alvo. Além disso, é o 

reconhecimento de que todas as variáveis da CIM comunicam algo e que existe uma 

sobreposição na comunicação que essas variáveis fornecem. Cada uma das variáveis 

da CIM afeta o programa de marketing como um todo, de modo que, para garantir a 

eficácia, todas devem ser gerenciadas.  

  

Segundo o autor, as variáveis de marketing podem prejudicar toda a CIM, se não 

forem administradas da mesma forma. Para isso não acontecer, todos os departamnetos da 

empresa devem estar atentos ao processo da CIM. Sendo assim, os funcionários devem 

informar os consumidores sempre interligando todos os aspectos da CIM. De certo modo, 

todas as ferramentas do mix de comunicação integrada de marketing devem estar interligados 

no mesmo contexto. 

 

  

3.1. FERRAMENTAS DA CIM 

 

 As ferramentas que fazem parte do mix de CIM estão divididas em três tipos: 

tradicionais (propaganda, publicidade ou relações públicas, patrocínio, promoção de vendas, 

marketing direto, venda pessoal), complementares (product placement, ações cooperadas com 

o trade, marketing digital, eventos, merchandising, folhetos/catálogos, marketing de 

relacionamento) e inovadoras (advertainment, marketing viral e buzzmarketing). Essas 

ferramentas são descritas no quadro 1, que também traz as principais caraterísticas de cada 

uma delas e os meios usuais de comunicação em que são veiculadas. 
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Quadro 1: Mix de CIM. 

Modalidade de 

comunicação 

Principal  

Característica 

Meio usual de  

Comunicação 

Tradicionais 

Propaganda Criação de 

imagem/posicionamento 

Televisão, rádio, revista, 

jornal, outdoor e cinema 

Publicidade Criação de 

imagem/posicionamento 

Televisão, rádio, revista e 

jornal 

Relações públicas Imagem na sociedade (opinião 

pública) 

Televisão, rádio, revista e 

jornal 

Promoção de vendas Estímulo de vendas por meio de 

benefício extra 

Televisão, rádio, revista, 

jornal e ponto-de-venda 

Marketing direto Contato personalizado Correio, internet e telefone 

Venda pessoal Mensagem personalizada, 

interativa e modulada 

Contato pessoal 

  Complementares 

Product placement Inserção de marca ou produto em 

programas de TV ou filmes 

Televisão e filme 

Ações cooperadas com o 

trade 

Campanhas conjuntas com 

varejistas 

Tablóide e encarte 

Marketing digital Flexibilidade, rapidez e baixo 

custo 

Internet 

Eventos Contato com o público específico 

(eventos técnicos), exposição e 

valorização de marca (shows) 

Feira, congresso e show 

Merchandising Exposição Ponto-de-venda 

Folhetos/catálogos Complemento de informações Material impresso, vídeo e 

internet 

Marketing de 

relacionamento 

Contato com clientes ativos Correio, internet e telefone 

Inovadoras 

Advertainment Associação de mensagem com 

entretenimento 

Televisão e evento 

Marketing viral Evidência/destaque da mensagem Boca a boca 

Buzzmarketing Evidência/destaque da mensagem Internet 
Fonte: Ogden e Criscitelli (2007, 35). 

 Sabe-se, que cada uma delas tem seus aspectos positivos e negativos como os 

benefícios próprios. Outra forma resumida de classificar essas modalidades é apresentada por 

Ogden (2002, p.9), que afirma que “o mix de comunicação integrada de marketing (CIM) é 

composto por diversas variáveis, incluindo: 1) relações públicas e publicidade; 2) marketing 

direto; 3) propaganda; 4) venda pessoal; 5) marketing na internet; 6) promoção de vendas”. 

Percebe-se que a venda pessoal está presente nas duas classificações, um indício da 
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importância dessa ferramenta, que será abordada detalhadamente no capítulo 4. 

Sendo assim, as organizações devem escolher as ferramentas que mais contribuam 

para seu negócio. Conforme Kotler (2006, p.556), “lamentavelmente, muitas empresas ainda 

confiam em apenas uma ou duas ferramentas de comunicação”. Faz-se necessário o 

esclarecimento de cada ferramenta para maior aprofundamento do conteúdo que cada uma 

oferece. Neste caso, a organização precisa pensar quais ferramentas podem trazer melhores 

resultados na realização do planejamento de comunicação e assim programar elas para serem 

aplicadas.  

 

 

3.2. PLANEJAMENTO DA CIM 

 

 O processo de planejamento se inicia com a definição dos objetivos de marketing. 

Segundo Chiavenato (2008, p. 23), “o planejamento é a função administrativa que determina 

antecipadamente quais os objetivos a serem atingidos e o que deve ser feito para atingí-los da 

melhor maneira possível”. Nessa perspectiva, planejar está literalmente ligado a focar 

antecipadamente em alguma coisa que se pretende realizar em certo prazo.  

Conforme Las Casas (2010, p. 71): 

 

Planejamento significa decidir com antecipação o que deve ser feito e constitui-se na 

primeira etapa do processo administrativo. A função de planejar deve ser exercida 

com base em previsões e fatos concretos, devendo o administrador compilar os 

dados, analisá-los, informar-se a respeito de vários setores. É um trabalho mental 

que requer tempo razoável para sua elaboração.  

 

Nesse sentido, o planejamento de comunicação de marketing deve ser realizado, pelo 

gerente de comunicação e marketing da empresa, que é o responsável por esse setor. Ele 

trabalha diretamente com os demais gestores da empresa, sendo embasado nas diretrizes do 

planejamento estratégico.  

Para Henry Mintzberg apud Harrison (2005, p. 40),  

 

[...] o planejamento estratégico é um processo analítico voltado à execução de 

estratégias já identificadas. O planejamento estratégico resulta na criação de um 

plano. Por outro lado, o pensamento estratégico envolve intuição e criatividade. É 

uma forma de sintetizar os estímulos dos ambientes interno e externo para criar uma 

perspectiva integrada do empreendimento.   
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Interligada ao pensamento estratégico está a estratégia de comunicação de marketing, 

que deve obrigatoriamente seguir as decisões estabelecidas no planejamento estratégico da 

empresa, que oferecerá as orientações fundamentais para a construção de um plano coerente e 

consistente (KOTLER, 2000). Conforme o autor deve-se fazer o uso das informações 

fornecidas através do planejamento estratégico. Esse plano serve ainda para visualizar 

oportunidades. 

Para Harrison (2005, p. 228), essa estratégia contempla o  

 

[...] plano para coletar informações sobre clientes ou potenciais clientes e usar essas 

informações para projetar demanda futura, prever ações dos concorrentes, identificar 

novas oportunidades de negócios, criar novos produtos e serviços e vender produtos 

e serviços. 

 

A formulação das estratégias requer ainda que se faça uma avaliação do ambiente, tanto 

externo quanto interno, para que se consiga uma integração dos fatores para daí sim traçar 

objetivos condizentes e executáveis. Essa avaliação consiste em uma análise da situação que 

pode ser feita pela matriz SWOT – sigla do idioma inglês, strengths (pontos fortes), weaknesses 

(pontos fracos), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças), que afetam a organização, 

sendo de grande importância para que o plano estratégico consiga ser desenvolvido, atendendo 

a todos os requisitos desejados (DAFT, 2005). É através do resultado da análise realizada de 

acordo com a SWOT que se torna visível as melhores estratégias e táticas que a empresa deve 

utilizar em determinada situação. Fica evidente, então, que até mesmo a forma mais antiga de  

marketing, a venda direta, precisa ser planejada de forma a representar inclusive a análise 

SWOT. 
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4. VENDA PESSOAL 

 

O modelo de venda direta ou venda pessoal, mais conhecida por venda porta a porta, 

como podem ser assim chamadas, porque apresentam o mesmo significado (ABEVD, 2011). 

Ambas acontecem por meio intermediário que são chamados muitas vezes de consultores de 

vendas ou até mesmo de representantes de vendas. Através dessa estratégia de força de 

vendas, a venda pessoal chega até o consumidor. A definição mais precisa de vendas diretas, 

segundo a ABEVD (Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta), é a seguinte: “um 

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

pessoal, entre vendedores e compradores, fora de um estabelecimento comercial fixo”. No 

quadro 2, pode-se perceber como a força de vendas diretas cresceu ao longo dos anos: 

 

Quadro 2 – Surgimento de empresas que utilizam venda pessoal. 

ANO EMPRESA 

1959 AVON 

1969 NATURA E STANLEY HOME 

1970 CHRYSTIAN GRAY, JAFRA, RODHIA, TUPPERWARE 

1980 SEGMENTO CRESCE 20% ANO 

1980 FUNDAÇÃO DA ABEVD 

1981 PIERRE ALEXANDER 

1988 HINODE 

1990 AMWAY, BOM APETITE, NATURE'S, SUNSHINE, HERMES, YVES 

ROCHER, POST HAUS 

1995 HERBALLIFE 

1996/98 MARYKAY, DEMILLUS 

1999 NU SKIN 

2000 NESTLÉ 

2001 JAFRA, YAKULT COSMETICS, TIANSHI 

2002 ANEW, FLORA BRASIL, SARA LEE, ARETTA E ESSENCE 

2003 BIONATIVA, CERAFLAME, MORINDA, AYUR VIDA, CATÁLOGO 

LEGAL E PERFAM 

2004 CONTÉM 1 G E FIBRATIVE  
 Fonte: Site ABEVD (2011). 
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Assim, percebe-se que, mesmo sendo uma ferramenta surgida há mais de 50 anos, a 

venda pessoal permanece uma opção atrativa para as empresas no país. Sobre esse interesse 

pela venda pessoal, Ratto (2004, p. 247) destaca: 

 

Esta modalidade de vendas tradicional se mantém como um eficiente processo de 

distribuição de produtos. O número de pessoas envolvidas na atividade é 

significativo. Grandes empresas adotaram o sistema com sucesso, como as 

multinacionais Avon, Tupperware e Amway.  

 

 Esse segmento de negócio é tradicional em todo o mundo, como pode-se perceber com 

os casos das empresas citadas acima. A vantagem de lucro que é muito intensa neste sistema. 

No Brasil, existem empresas que são exemplos de sucesso neste segmento, e que se 

expandiram para outros países, como a Natura.  

 Esta estratégia de venda direta tem distintas vantagens, como poder conhecer os 

consumidores e aprender com eles (KOTLER, 2006). Para isso, as empresas que usam esse 

sistema estão sempre aperfeiçoando seus canais de relacionamento e entretenimento. Por meio 

deles, procuram estabelecer relações próximas e de confiança. Para isso, é preciso estar atento 

no segmento correspondente. Uma forma muito usada por essas empresas de vendas diretas é 

a aproximação do consultor com o consumidor, para entender seus desejos e necessidades.  

Ratto (2004, p. 247) completa que: 

 

A brasileira Natura, de perfumaria e cosméticos, também tem excelente performance 

no mercado. Um ponto forte da venda porta a porta é a abordagem direta ao cliente – 

que, num primeiro momento, pode ser difícil, mas, com o tempo e os contatos 

sucessivos, o vendedor pode estabelecer com ele um vínculo de confiança e 

lealdade. Além disso, é mais fácil adaptar os produtos e preços aos recursos do 

cliente, facilitando o pagamento com base na confiança construída pelas vendas 

anteriores.   

 

 Conforme o autor é importante o consultor passar seriedade e confiança para o 

consumidor. Esse vínculo está atrelado às suas vendas. A partir do momento em que o 

consumidor acredita e confia no consultor, ele passa a comprar com mais segurança.  

 A venda direta utiliza o incentivo de forças de vendas para alavancar as vendas. Que 

pode ser entendida como um material a mais para impulsionar a venda direta além, é claro, de 

estimular o cliente a conhecer os produtos. 

 Sendo assim, o foco das vendas diretas é nos consultores, porque eles que vão levar 

até o consumidor final o produto. Para manter um bom relacionamento com o cliente existem 

várias maneiras. Além, é claro, de o consultor deixar fluir uma conversa amistosa com seu 
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cliente. Segundo Ratto (2004, p. 247), “nessa relação, o vendedor pode assumir um papel de 

amigo e consultor, quebrando eventuais resistências à venda. Além disso, é mais fácil adaptar 

os produtos e preços aos recursos do cliente, facilitando o pagamento com base construída 

pelas vendas anteriores”. Devido também a este fato, muitas vezes a facilidade de pagamento 

acaba sendo fator determinante no momento da compra.  

Ou seja, o consumidor não precisa, em alguns casos, pagar no ato da compra do 

produto que está adquirindo, facilitando assim o parcelamento da mercadoria. Esta vantagem 

faz parte da estratégia adotada pelo consultor. É imprescindível o consultor não sair do seu 

foco, a venda do produto. Vale lembrar que sempre deve-se abordar especificamente as 

características do produto em questão, procurando dessa forma compreender as necessidades 

e expectativas do cliente. Por isso, é importante destacar o trabalho que as empresas têm em 

investir na sua equipe de força de vendas, para que a ferramenta de venda pessoal se 

mantenha eficiente. 

 

 

4.1. A EQUIPE DA FORÇA DE VENDAS  

 

A força de vendas é um departamento composto pelo conjunto das pessoas que têm 

como principal objetivo vender, ou fazer vender, os produtos/serviços da empresa, por meio 

de contatos diretos com os potenciais clientes. A eficácia da força de vendas desempenha um 

papel essencial no sucesso comercial da empresa, mesmo se a empresa tiver uma estratégia de 

marketing bem formulada, esta pode falhar se não for apoiada por vendedores competentes 

(KOTLER, 2006). 

Assim, a força de vendas deve ser formada por profissionais capacitados que tenham 

competência para conseguir clientes potenciais. Por meio dela, cria-se uma perspectiva de 

obter lucro em um empreendimento, tornando-o forte.  

Através da venda pessoal, a empresa espera obter retornos satisfatórios. Dessa forma, 

faz-se necessário planejar da melhor forma possível a sua equipe de vendas. Isso implica, 

segundo Kotler (2000), ter em mente os objetivos da força de vendas, sua estratégia, estrutura, 

tamanho, remuneração, recrutamento e seleção, treinamento, supervisão e motivação de 

vendedores.  
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Sobre esse assunto, Kotler (2006, p. 618) afirma que:  

 

A forma original e mais antiga de marketing direto é a visita de vendas. Atualmente, 

a maioria das empresas do mercado organizacional baseia-se em uma força de 

vendas profissional, que identifica clientes potenciais, transforma-os em clientes e 

expande o negócio; ou elas contratam representantes ou agentes dos fabricantes para 

conduzir a tarefa de venda direta. 

 

Independente de quais sejam os objetivos da empresa, a equipe de vendas precisa ter 

em mente que não se trata de vender um produto qualquer, mas incutir na mente dos clientes o 

quanto um determinado produto pode fazer para satisfazer da melhor forma possível seus 

desejos e necessidades. A equipe de vendas deve agir de maneira estratégica para chegar aos 

clientes antes e melhor do que seus concorrentes (KOTLER, 2000).  

Kotler (2006, p. 218) comenta que “[...] os vendedores atuam como elo pessoal entre a 

empresa e os clientes. Para muitos destes, o profissional de vendas é a própria empresa. 

Também é ele quem traz as tão necessárias informações sobre o cliente”. Visto dessa forma, 

para algumas pessoas, o relacionamento com o profissional de força de vendas se desenvolve 

como se a pessoa fosse a própria empresa (KOTLER, 2000).  

Para o sucesso da venda de um produto, é preciso um conhecimento específico do que se 

vai apresentar ao consumidor. É necessário observar e coletar os dados para realizar essa venda. 

Sobre essa questão, Kotler (2006, p. 619) contribui ao afirmar que “para manter o foco no 

mercado, os profissionais de vendas devem saber como analisar os dados de vendas, medir o 

potencial do mercado, reunir inteligência de mercado e desenvolver estratégias e planos de 

marketing”.  O autor classifica a força de vendas em partes distintas, conforme a figura 1:  

Figura 1 – Força de vendas 
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Fonte: Kotler (2006, 620). 

 

De acordo com Kotler (2006), os modelos de forças de vendas se distinguem um do 

outro. Na força de vendas direta, o funcionário é assalariado e tem um contrato de trabalho 

com horas para dedicar a essa função. Na força de vendas contratada não existe a necessidade 

de contratações de funcionários, visto que é constituída por pessoal terceirizado, profissionais 

autônomos que ganham seu salário de acordo com as vendas obtidas, sendo chamada de 

venda comissionada. Neste caso, o trabalhador pode decidir o tempo que pretende dedicar ao 

seu trabalho, além do valor que vai ganhar, conforme seu desempenho e suas vendas. 

Dependendo da estratégia da força de vendas, a empresa tem condições de montar sua 

estrutura de vendas, podendo ser realizada de três formas: por territórios, por produto ou por 

mercado. Definida a estratégia e a estrutura, o passo seguinte consiste em determinar o 

tamanho de sua força de vendas, que vai depender do número de clientes que a empresa 

espera alcançar.   

Complementando a estrutura da equipe de força de vendas realizada em uma empresa, 

Kotler (2006, p. 620) lembra que essa força também “inclui vendedores internos, que 

trabalham no escritório usando o telefone e recebendo visitas de possíveis compradores, e 

vendedores de campo, que viajam e visitam clientes”. Nessa forma de trabalho o vendedor 

pode captar clientes e agendar suas visitas de uma maneira prática e sem a visita porta a porta. 

Para tanto, são importantes os treinamentos realizados pela empresa oferecidos aos 

colaboradores para que os objetivos sejam alcançados. 

  

 

4.1.1. Treinamentos 

 

O termo treinamento é frequentemente utilizado para descrever os esforços da empresa 

para estimular o aprendizado de seus colaboradores. Outros fazem uma distinção entre 

treinamento, que seria mais focalizado e orientado para questões relacionadas a desempenho 

no curto-prazo, e desenvolvimento, por sua vez, mais orientado à ampliação das habilidades 

dos indivíduos para futuras responsabilidades (BOHLANDER, SNELL e SHERMAN, 2003).  

Deste modo, os colaboradores da empresa são treinados e tornam-se capacitados para 

atender de maneira mais eficiente e ainda sanar as dúvidas dos clientes. O treinamento é 

realizado com diversas funções, como de orientar os colaboradores para atenderem os clientes 
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de forma única, reforçar as caracteríscas do produto que a empresa oferece, entre outras 

funções.  

Diante dessa constatação, Ratto (2004, p. 265) comenta que: 

 

A expressão treinamento e desenvolvimento procura reforçar a ideia de que se deve 

não só ensinar a executar tarefas e dar orientações que aumentem a produtividade - 

aspectos mais ligados à palavra treinamento -, mas também investir em outros 

fatores que criem condições para a evolução do profissional, questões que se 

identificam com desenvolvimento.  

 

Sendo assim, percebe-se que não adianta só treinar pessoas apenas para cumprirem 

tarefas, atingirem as metas de vendas. Elas devem ser treinadas também para estimular seu 

crescimento profissional. Logo, quem recebe treinamentos fica mais motivado e seguro na 

argumentação de venda, porque teve instruções para apresentar de forma coerente e verídica 

as vantagens do produto. 

Para Marras (2001), o treinamento possui orientação para a tarefa e um programa de 

desenvolvimento que oferece uma macro-visão do negócio. Os termos “treinamento e 

desenvolvimento” tendem a se aliar para indicar a combinação de atividades nas empresas que 

aumentam a base de habilidades dos funcionários. Consequentemente aumentam a 

produtividade dentro de um empreendimento, e tornam possível um crescimento no 

desempenho do profissional que receber o treinamento.  

Os treinamentos são realizados para que possam ser entendidas as características e as 

estratégicas de venda sobre determinado produto, oferecendo aos treinados informações 

complementares. Isso representa um aprendizado mais específico e aprofundado que, dessa 

forma, capacita os funcionários a sanarem as dúvidas dos clientes e a detalharem as 

qualidades do produto. A partir disso, o vendedor orientado sobre os produtos, pode 

conquistar maior número de vendas. 

Las Casas (2010, p. 72), nesse sentido, afirma que: 

  

o treinamento de vendas pode ser encarado como forma de otimização dos 

investimentos na área. Como os custos de recrutamento e seleção são geralmente 

muito elevados, através do treinamento pode-se objetivar maior retorno do 

investimento feito na contratação.  

 

Nessa perspectiva, para treinar uma equipe de vendas, além de um determinado tempo 

disponível para capacitar os consultores, é preciso investimentos. No treinamento de vendas é 

um fator extremamente importante, porque com ele os consultores adquirem conhecimento e 
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passam a conquistar um número maior de clientes. 

O treinamento pode ser visto, também, como uma forma de motivação dos 

consultores. O profissional motivado trabalha com interesse, com vontade de vender e de 

proporcionar resultados satisfatórios. Conforme Ratto (2004, p. 247), uma forma de incentivar 

o profissional é “manter as pessoas motivadas, trabalhando com interesse e dedicação e 

integradas aos objetivos do grupo e da empresa é um desafio permanente para gerentes, 

supervisores e encarregados de uma equipe”. O autor complementa ainda que 

 

[...] uma empresa que se preocupe em manter a motivação da equipe deve respeitar 

alguns princípios básicos no relacionamento com seus profissionais, tais como: 

manter um canal aberto de comunicação entre diferentes níveis hierárquicos e criar 

mecanismos para que esse canal seja utilizado; informar sobre o andamento do 

negócio de forma realista, apresentando as dificuldades e discutindo os meios para 

superá-las; estabelecer metas e objetivos viáveis; reconhecer e premiar o 

desempenho individual e da equipe; investir em treinamento e desenvolvimento 

(RATTO, 2004, p. 277).  

 

 Nesse sentido, entende-se que as empresas também necessitem de meios de 

comunicação satisfatórios que visem o bom relacionamento entre os membros de sua equipe. 

Esses meios devem servir para mostrar o andamento dos negócios de forma clara, sem haver 

distinção entre os funcionários, além de comunicar o desempenho da equipe e fazer o 

reconhecimento dos destaques individuais, bonificando o colaborador com algum prêmio, 

para mantê-lo motivado a progredir cada vez mais. Para esse fim, além dos treinamentos, 

também são fundamentais as reuniões de trabalho na empresa.  

 

 

4.1.2. Reuniões de trabalho   

 

As reuniões de trabalho promovem uma quebra na rotina de diversos profissionais e 

setores das organizações na busca de que consensos sejam gerados a partir das reuniões, para 

a definição da melhor solução ou para a descoberta de novos caminhos, criativos e 

inovadores, para os mais diferentes negócios (SILVEIRA NETO, 1994). 

A reunião, muitas vezes, é entendida como desperdício de tempo e de energia, além do 

alto custo financeiro que pode estar envolvido. Assim, se os resultados obtidos em uma 

reunião não forem superiores ao custo de sua realização, a reunião terá sido improdutiva 

(FORSYTH, 2001). 

Realizar encontros constantes com os funcionários pode servir para apresentar um 
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novo consultor, notificar alguma alteração no modo como a empresa trabalha, ou ainda 

comunicar o lançamento de um produto. Para a realização desses eventos, deve ser levado em 

conta o ambiente em que será realizada a reunião. A localização precisa ser de fácil acesso a 

todos os membros da equipe (LAS CASAS, 2010). 

Em relação às reuniões, Las Casas (2010, p. 132) menciona que: 

 

As reuniões locais, feitas com a equipe local, são mais frequentes e predominantes 

nas pequenas ou mesmo em algumas médias e grandes empresas, porque oferece 

maiores vantagens como instrumento de motivação. São vários os objetivos das 

reuniões, como estabelecer maior contato entre a administração e seus funcionários; 

obter informações adicionais a respeito de algum produto novo; treinar a equipe de 

vendas ou mesmo estabelecer novas diretrizes ou conduta; apresentar novos 

funcionários à organização; realizar a premiação de algum concurso, além de vários 

outros. Igualmente devem ser tomados cuidados necessários para acerto do local 

onde se realizará o evento, transporte, acomodações, ou outras programações 

adicionais.  

 

Para conseguir uma reunião produtiva é importante que todos estejam preparados e 

saibam o que esperar da reunião. Para tanto, a reunião deve ser organizada, a pauta planejada 

para divulgar antecipadamente. O líder da reunião deve cuidar para que a pauta seja cumprida 

e os integrantes precisam atingir um consenso antes de concluí-la a reunião. Além disso, deve 

ser facilitada a democracia e a participação de todos os integrantes do grupo, motivando-os a 

opinar e propor ideias, de modo a propiciar a comunicação e a tomada de decisões, levando 

em conta os pontos a favor e contra (FORSYTH, 2001). 

As reuniões também podem visar o desenvolvimento do endomarketing ou o 

marketing interno, que tem se tornando uma ferramenta de extrema importância para as 

organizações. A razão de tal importância é porque se constitui em um processo cujo foco é 

sintonizar e sincronizar as pessoas que trabalham na empresa na implementação e 

operacionalização de ações mercadológicas (BEKIN, 2004).  

O principal benefício que se busca com as reuniões é o fortalecimento e construção de 

relacionamentos, compartilhando os objetivos da empresa e fortalecendo estas relações, 

divulgando a noção de que todos são clientes de todos também dentro da empresa. Nesse 

sentido, realizando uma reunião, o ministrante deve apresentar as novidades, obter a atenção 

dos consultores para os principais atributos dos produtos e como devem ser usados, além de 

deixá-los à vontade para fazerem o uso do produto e se familiarizarem com ele (RATTO, 

2004). 

Algumas reuniões têm por objetivo levar ao consultor um lançamento, quando se faz 
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necessário o experimento do produto, o uso, a prova dessa novidade. Essa é uma forma 

utilizada para deixar o consultor mais atraído pelo produto. Segundo Ratto (2004, p. 149), 

esse modo é “similar a degustação, é adotado em segmentos como perfumaria e cosméticos . 

O teste também tem boa aplicação no lançamento de novos produtos”. É uma ótima forma de 

aproximar o produto do consultor, de modo que ele venha a conhecer melhor o que 

futuramente poderá vender ou mesmo adquirir.  

Estas reuniões de trabalho servem ainda para os gerentes entregarem aos consultores 

amostras gratuitas. Assim realizam a distribuição dessas amostras aos participantes da 

reunião, que levam para seus clientes finais, com a intenção de gerar a experimentação. 

Além do investimento da empresa na equipe de força de vendas, nos treinamentos e 

nas reuniões de trabalho, todas as outras ferramentas da comunicação integrada de marketing 

auxiliam para o sucesso das vendas. Contudo, percebe-se que algumas ações e materiais de 

apoio são considerados imprescindíveis para o bom andamento da venda pessoal. Assim, 

serão apresentados a seguir os principais apoios que as empresas disponibilizam para que a 

equipe de vendas possa ser mais eficaz. 

 

 

4.2. AÇÕES E MATERIAIS DE APOIO À VENDA PESSOAL  

 

4.2.1. Promoções de vendas, sorteios e prêmios 

 

A promoção de vendas faz parte da comunicação integrada de marketing e visa 

estimular o cliente a comprar determinado produto em curto prazo. Esta definição está 

embasada em Kotler (2006, p. 583): “a promoção de venda consiste em um conjunto de 

ferramentas de incentivo, a maioria em curto prazo, projetadas para estimular a compra mais 

rápida ou em maior quantidade de produtos ou serviços específicos por parte do consumidor 

ou do comércio”. Nessa perspectiva, a promoção de vendas beneficia os fabricantes e os 

consumidores, pois estimula o consumidor a experimentar certo produto e incentiva sua 

compra, gerando satisfação aos envolvidos no processo de compra e venda.  

 A promoção de vendas é capaz de incentivar os consumidores, pois envolve a 

distribuição de brindes, sorteios, viagens. Além de a empresa transmitir seu nome, sua marca, 

presenteia seus produtos, mostrando que se interessa por seus clientes. A equipe de vendas, 

então, pode reforçar o posicionamento, a visão e os valores da empresa. 
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 Sobre sorteios e prêmios, vale destacar o comentário de Shimp (2002, p. 466): 

 

Os concursos e sorteios oferecem aos consumidores a oportunidade de ganhar 

dinheiro, mercadoria ou viagens. Essa forma de promoção é usada principalmente 

para melhorar a imagem de uma marca. Isso é obtido ao se associar a marca com um 

brinde atraente, que é logicamente relacionado à marca. Em um sorteio, os 

vencedores são determinados simplesmente com base na sorte.  

 

O uso dessa estratégia está associado ao fato do consumidor ganhar algo inesperado. 

As maneiras de administrar essa ferramenta são incontáveis. Sendo assim, é função também 

da promoção de vendas contribuírem na personalidade da marca de um produto, atuando de 

forma estratégica na comunicação de marketing.  

 Shimp (2002, p. 466) ainda acrescenta que: 

 

Comparados com muitas outras técnicas de promoção de vendas, os sorteios são 

relativamente baratos, simples de fazer e podem atingir diversos objetivos de 

marketing. Além de reforçar a imagem da marca e atrair a atenção para as 

propagandas, sorteios bem planejados podem promover a estocagem dos 

distribuidores e varejistas, aumentar o entusiasmo da equipe de vendas e atingir 

grupos específicos, como os mercados étnicos, através de uma estrutura de prêmio 

que seja particularmente atrativa aos consumidores daquele grupo.   

  

Sabe-se ainda que muitas empresas optam por fazer sorteios para distribuir seu 

estoque. Além, é claro, de atrair a atenção por parte dos consultores e consumidores. É uma 

maneira de deixar o contemplado feliz em receber um brinde inesperado. Visa-se assim 

aumentar a motivação das pessoas que admiram a empresa. 

 Algumas empresas podem ainda realizar a distribuição de prêmios para incentivar os 

consultores a fazerem um contato prévio com o produto antes mesmo de seu lançamento, para 

dessa forma, testar a aceitação do público. Além disso, há diferentes maneiras de motivar os 

funcionários e os consumidores com uso de premiações.  

Em uma definição mais detalhada, Shimp (2002, p. 460) explica: 

 

Diversas formas de ofertas de prêmios são usadas para motivar os consumidores: 

prêmios grátis enviados por correio, prêmios dentro, fora ou junto das embalagens; e 

prêmios autoliquidantes. As três formas têm propósitos fundamentalmente 

diferentes. Os prêmios grátis enviados por correio são úteis principalmente para 

gerar teste inicial ou recompra da marca; prêmios dentro, fora ou junto das 

embalagens têm o propósito de manter o cliente; e os prêmios autoliquidantes 

desempenham funções de reforço de imagem. 

 

 Os prêmios sem custo são enviados pelos correios e designados para realizar um teste 

inicial do público com a marca, uma vez que geram a demonstração e a experimentação do 
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produto. Por último, o autor se refere aos prêmios autoliquidantes, que se entende por tudo 

que é ganho ou comprado, com a intenção de viabilizar a imagem da marca perante o 

consumidor. Uma forma parecida de incentivar as vendas é a distribuição de brindes e 

amostras grátis, que também merecem atenção. 

 

 

4.2.2. Brindes e amostras grátis 

 

Para Kotler (2006, p. 587), a amostra é uma “oferta gratuita de uma quantidade de um 

produto ou serviço entregue de porta a porta, enviada pelo correio, recebida em uma loja, 

anexada a outro produto ou exibida em uma oferta de propaganda”. 

Levar até o cliente uma amostra, de algum modo pode induzi-lo a experimentar o novo 

produto, com a finalidade de gerar a vontade de adquiri-lo. Em relação a isso, Shimp (2002, p. 

484) acrescenta que “os gerentes de promoção usam a distribuição de amostras para induzir os 

consumidores a testar uma marca nova ou que está entrando em um mercado diferente”.  

Assim, a amostra grátis é uma estratégia utilizada para mostrar ao cliente um produto 

novo em pequena quantidade, com um preço investido do empreendedor relativamente mais 

baixo que o produto em questão. Ratto (2004, p. 149) explica que a “distribuição de amostra 

grátis, ou sampling, é uma ação eficiente em caso de lançamento de novos produtos”. Faz-se o 

uso dessa estratégia quando um produto é lançado, para aproximá-lo das pessoas sem custo 

algum, para gerar afinidade com o produto. 

Na perspectiva do autor, a distribuição de amostras pode ser igualmente realizada de 

modo a instigar o consultor a experimentar o produto. Essa é uma forma usada para lançar um 

determinado produto ou para realizar um teste deste. Desse modo, as amostras gratuitas, 

quando utilizadas como forma de propaganda, também podem lançar um produto, 

conquistando novos clientes.  

Sobre as formas de brindes, Ratto (2004, p. 149) comenta: 

 

Brindes podem ser distribuídos a clientes e até a não clientes, obedecendo a critérios 

diversos, tais como: volume e freqüência de compras, vinculação a compras de 

determinados produtos, perfil do consumidor (mães, pais, jovens, etc.). O brinde 

também pode estar embalado em Pack de mercadorias, formando uma promoção do 

tipo “compre dois e ganhe um”. Existe ainda a opção do vale-brinde, distribuído 

aleatoriamente dentro das embalagens dos produtos (se o cliente encontra o vale-

brinde, pode trocá-lo por um presente) ou diretamente aos consumidores.  
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Porém, ele cita que para essa distribuição são necessários alguns métodos para realizar a 

entrega. É preciso identificar o consumidor que vai ganhar o brinde, a frequência com que este vai 

adquirir esse produto, o volume que pretende comprar. Outra forma que está relacionada ao 

brinde é o vale-brinde, que é direcionado a produtos colocados em embalagens aleatoriamente 

com a intenção de gerar surpresa. Algumas empresas fazem o uso de locais distintos de espaço 

físico para essa divulgação, como são os casos de sites. É uma forma mais abrangente e de melhor 

acesso a todo o público. 

 

 

4.2.3. Site 

 

O site pode ser considerado um apoio à força de vendas, pois, acredita-se que muitas 

pessoas buscam informações sobre as empresas e seus produtos na internet. A quantidade de 

informações distribuídas nos sites da internet é ilimitada. Dessa forma, as pessoas estão a cada 

dia mais interligadas a esse meio que contém os mais diversos assuntos e, que são localizados 

de maneira fácil e rápida, a qualquer momento. 

Devido a essa fácil acessibilidade, muitas empresas usam o ambiente virtual para 

transmitir informações aos seus consumidores, sendo que através do site pode ser 

disponibilizada uma gama de informações e possibilidades que poderão ser utilizadas para a 

divulgação de produtos ou até mesmo na captação de clientes.  

Saad (2003, p. 249) esclarece que “a face exterior da empresa informativa no mundo 

digital é geralmente identificada por um site ou conjunto de telas disponíveis em interfaces 

gráficas para recepção de serviços de informação eletrônica”. Com essa possibilidade, muitas 

empresas mantêm seus sites atualizados, nos quais são inseridas diversas informações 

necessárias.  

Conforme Saad (2003, p. 249):  

 

Se o foco é certo mercado segmentado, idealmente teríamos um site de conteúdo 

verticalizado, arquitetônico e visualmente construído para identificar-se com o 

público-alvo; se o posicionamento é atingir uma grande massa de audiência, 

teríamos um site de conteúdo diversificado e horizontalizado; e, se a estratégia da 

empresa informativa for uma presença constante como o provedor de acesso à 

World Wide Web, poderíamos ter um portal.  

 

Isso mostra que é sempre importante conhecer quem é o público-alvo do site que 

está sendo criado. A partir disso, é necessário saber focar no posicionamento adotado pela 
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empresa. Se o foco da empresa for atingir um mercado segmentado, o conteúdo deve ser 

adequado ao público-alvo em questão. Porém, se o foco da empresa envolve um público 

de massa, o recomendado é um site com conteúdos distintos, para atingir todo o perfil de 

consumidores.  

Para reforçar ainda mais a comunicação da empresa tanto a seus vendedores quanto 

ao público-alvo, algumas utilizam veículos próprios, internos ou externos, para fazer essas 

divulgações, mais conhecidos como informativos. Esses informativos podem ser 

impressos ou até mesmo virtuais e são um dos principais apoio da ferramenta de venda 

pessoal. 

  

 

 

4.2.4. Informativo impresso e eletrônico e catálogos 

 

Os informativos, além de comunicarem as novidades, levam ao público-alvo da 

empresa diversas informações, como os atributos dos produtos, suas características e 

sugestões de uso. Shimp (2002, p. 480) esclarece que: “os comunicados sobre produtos 

anunciam novos produtos, fornecem informações relevantes sobre suas características, e 

benefícios e informam os leitores/ouvintes interessados sobre como obter informações 

adicionais”. Esse material é distribuído por meio de uma lista de pessoas interessadas em 

estarem atentas aos acontecimentos na empresa da qual fazem parte. 

Por ser um método de transpor a comunicação com um baixo custo para a empresa, a 

distribuição se faz em curto prazo, para desse modo estar constantemente transmitindo aos 

funcionários novidades e informações relevantes. 

Para Shimp (2002, p. 480), artigos informativos 

 

São descrições detalhadas de produtos ou outros programas importantes, escritos por 

uma empresa de RP para publicação ou veiculação imediata pela mídia impressa ou 

difusão, ou para distribuição através de sites apropriados na Internet. Materiais como 

esse são baratos e podem garantir às empresas um grande acesso a diversos 

potenciais clientes e também a possíveis investidores. 

 

 Sabe-se ainda que algumas empresas fazem a distribuição via newsletter, de acordo 

com o contato prévio no site. Por meio desse material, os consultores são informados sobre as 

promoções de vendas, sorteios e prêmios que poderão conquistar. 

Já nos catálogos, encontram-se todas as informações referentes aos produtos que a 
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empresa possui. Os catálogos são enviados por correios para os consultores de vendas, que 

possuem cadastrados na empresa.  Conforme Kotler (2006, p.612), “no marketing de catálogo, 

as empresas enviam para endereços selecionados um ou mais catálogos de toda a linha de 

mercadorias, normalmente de forma impressa, mas às vezes em CD, vídeo ou on-line”.  

Os consultores usam os catálogos para realizarem suas vendas, pois encontram neles 

os preços, tamanhos, descrições e indicações sobre a forma de uso dos produos. Uma forma 

muito interessante é o catálogo on-line que possibilita aos clientes poderem acessar o 

conteúdo 24 horas por dia. 
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5. METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, inicialmente foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica com base, principalmente, em: Shimp (2002), Kotler (2006), Las Casas (2010), 

Ratto (2004), Chiavenato (2008), entre outros. 

A presente pesquisa é também um estudo de caso de natureza qualitativa e descritiva 

da empresa Natura. As pesquisas descritivas, segundo Samara e Barros (2002, p.93) “visam 

descrever situações de mercado a partir de dados primários, obtidos originalmente por meio 

de entrevistas pessoais ou discussões em grupo, relacionando e confirmando as hipóteses 

levantadas na definição do problema de pesquisa”.  Conforme a definição da autora, esta 

pesquisa é descritiva porque foram coletados dados primários que ajudaram a responder o 

problema de pesquisa.  

Kotler (2006, p.105) afirma que essa técnica de pesquisa qualitativa constitui-se de 

“formas de questões relativamente não estruturadas que permitem uma ampla gama de 

possíveis respostas”. A opção pelo estudo de caso ocorreu, pois esse tipo de estudo segundo 

Yin (2005, p. 20), “[...] permite uma investigação para se preservar as características 

holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real – tais como ciclos de vida 

individuais, processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões 

urbanas [...]”. 

Uma das técnicas de coleta de dados foi realizada uma pesquisa documental que, 

conforme esclarece Oliveira (2007, p. 69), “caracteriza-se pela busca de informações em 

documentos que não receberam nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de 

jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação”. 

Os documentos coletados referem-se às informações no site da empresa e ao material 

desenvolvido pela Natura para divulgar a promoção de Dia das Mães de 2011, disponibilizado 

pela gerente de vendas Kreisleriana Salvatti. 

Apesar da pesquisa documental estar muito próxima da pesquisa bibliográfica, o 

elemento diferenciador está na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica remete para as 

contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando para as fontes secundárias, 

enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda não receberam tratamento 

analítico, ou seja, as fontes primárias (OLIVEIRA, 2007). 

Além disso, foi realizada a técnica de observação direta, durante as reuniões de 

consultoras da Natura realizadas no primeiro semestre de 2011. Ao todo, a pesquisadora 
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participou de seis reuniões das oito realizadas. Destaca-se a reunião especial do dia 25 de 

março de 2011, realizada no Hotel Morotin, em Santa Maria, para divulgar às consultoras o 

ciclo de vendas referente ao Dia das Mães. A observação direta, segundo Kotler (2006, p.105) 

é “observar as pessoas utilizando os produtos, fazendo compras, indo a hospitais, usando 

transporte público, usando o celular”. Desta forma a pesquisadora pode observar alguns fatos  

que aconteceram nas reuniões. 

Por fim, foi utilizada também a técnica de entrevista estruturada com duas 

profissionais da natura, Jimena Berlanga, responsável pelo relacionamento com a comunidade 

acadêmica da Natura e Luciana Ferreira, gerente de datas comemorativas da Natura. Essas 

entrevistas foram realizadas via e-mail, nos dias 11 de março de 2011 e 26 de maio de 2011, 

respectivamente. A entrevista via e-mail, segundo MAURICIO (2009), deixa o entrevistado à 

vontade para pensar com calma antes de responder e, normalmente, produz reflexões ricas – 

eventualmente mais ricas do que na situação cara a cara. Para o autor, perde-se o contato 

físico com a fonte, mas se ganha em densidade. Ou seja, não há distorção de palavras, ficando 

tudo registrado. Após o recebimento da entrevista, foi feito um cruzamento com o referencial 

teórico apresentado gerando os resultados finais deste trabalho.  

 

 



  

 37 

6. ANÁLISE E RESULTADOS: NATURA                                                   

 

6.1. HISTÓRICO DA NATURA 

 

Conforme informações contidas no site da empresa
1
, a Natura foi pensada anos antes 

de sua fundação. Essa empresa foi idealizada por um jovem de 24 anos de idade, Antônio 

Luiz da Cunha Seabra que na época era gerente do setor de barbeadores elétricos de uma 

empresa multinacional americana. Seabra mantinha diálogos sobre beleza com sua irmã que 

tinha vontade de ser esteticista. Logo, seu setor fechou e Seabra foi convidado a gerenciar um 

setor novo da empresa, porém decidiu que era hora de procurar novas oportunidades. 

 Seabra foi apresentado para Jean-Pierre Berjaut, que trabalhava na época como 

esteticista em São Paulo. Sua empresa se chamava Bionat, um laboratório de cosméticos. 

Seabra logo foi convidado para trabalhar em seu laboratório, pois sempre manteve interesse 

em conhecer as fórmulas de cosméticos.  

Seabra trabalhou por dois anos com Jean-Pierre, após esse período, decidiu montar sua 

própria empresa de cosméticos. Seabra tornou-se sócio da empresa Bionat de Jean-Pierre, em 

que 20% pertencia a Seabra, e a Jean Pierre, filho do ex-patrão de Seabra, era destinado 80%.  

No final de 1969, nasceu a Jeberjeaut Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. Nos quatro 

meses seguintes, ainda no ano de 1970, a razão social dessa empresa mudou para Natura, pois 

justificava a visão que ele buscava em sua empresa de cosméticos. Hoje, a fábrica da empresa 

está instalada na cidade de Cajamar, no estado de São Paulo.  

A missão da empresa de Seabra, segundo o site da Natura, é “criar e comercializar 

produtos e serviços que promovam o Bem-Estar/Estar-Bem. Bem-Estar é a relação 

harmoniosa agradável do indivíduo com o outro, com a natureza da qual faz parte, com o 

todo”. É dessa forma que a empresa se propõe a mostrar sua missão ao público externo, 

promovendo o bem estar entre as pessoas. 

Os valores da empresa sobre humanismo, criatividade, equilíbrio e transparência 

conforme a figura a seguir, serve como crença para mostrar os princípios da empresa através 

de suas atitudes. Os valores da empresa facilitam a articulação da missão e visão da empresa. 

 

 

                                                           
1
  Disponível em: <http://natura.comunique-se.com.br/natura_si/show.aspx?id_materia=9338>. Acesso 

em 12/04/2011 
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Figura2: Valores Natura. 

 

Fonte: Site NATURA, 2011.  

 

A declaração de visão da Natura, segundo seu site é: 

 

A natura será um dos líderes em seu mercado, diferenciando-se pela qualidade das 

relações que estabelece, por suas crenças e valores expressos de forma radical 

através de produtos, serviços e comportamento empresarial  que promovam a melhor 

relação da pessoa consigo mesma, com a natureza e com todos que a cercam 

(NATURA, 2011).  

 

Conforme a visão da empresa, percebe-se que esta se destaca pelas suas qualidades e 

pela forma como se interessa pela sociedade. Além disso, é através de um bom 

relacionamento que a empresa demonstra em sua visão o constante envolvimento perante a 

sociedade e todos seus colaboradores. O posicionamento da Natura é construído com ênfase 

nos sentimentos, emoções, sensações, sempre com o foco no bem estar bem das pessoas. 

Outro fator muito importante é que a empresa conta com um Centro Avançado de 

Tecnologias em Paris, na França, tornando-se mais próxima de um dos mercados de 

cosméticos mais inovadores e exigentes do mundo, origem de diversas marcas famosas. Além 

disso, é relevante destacar que a empresa tem cerca de 40% de ações disponíveis no Novo 

Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa).  
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6.2 A VENDA PESSOAL NA NATURA 

 

A empresa de cosméticos Natura trabalha com uma proposta diferenciada, fazendo o 

uso do modelo de negócios através da venda direta por consultoria. Segundo dados no Anexo 

A, a empresa contabiliza mais de 1.200 milhões de consultores e consultoras no país. A 

empresa conta com sete Casas de Natura no estado de São Paulo, que são espaços físicos para 

os consultores e para todos os interessados que queiram conhecer e experimentar os produtos 

da empresa, este espaço serve ainda para desenvolver treinamentos com os consultores.  

Fora do Brasil, a Natura tem escritórios comerciais na Argentina, Colômbia, Chile, 

França, México e Peru. Além disso, a empresa atua em outros países por meio de 

distribuidores locais como Bolívia, Guatemala, Honduras e em El Salvador. Conforme dados 

da entrevista, a empresa possuía em dezembro de 2010 aproximadamente 7.036 profissionais. 

Sobre o processo de gestão da empresa, o site traz a seguinte informação: 

  

A Natura promove permanentemente cursos sobre produtos e técnicas de 

atendimento, além de cursos avançados importantes para o desenvolvimento e 

capacitação da consultora natura e sua valorização profissional. A Natura também 

desenvolve inúmeros materiais de apoio que facilitam o atendimento personalizado. 

Amostras, folhetos e demonstradores das linhas de maquilagem e perfumaria dão 

apoio ao processo de consultoria (NATURA, 2011). 

 

Deste modo, são oferecidos diversos cursos pela empresa, como técnicas de vendas 

diretas, maquiagem, curso de cuidados com a pele, uso adequado dos produtos. Estes são de 

grande valia para o conhecimento da consultora, que também é vendedora, porque fornecem 

informações extras que não estão escritas no catálogo. Assim, podem explicar para as 

consumidoras com mais precisão as características dos produtos.  

Na Natura, as reuniões
2
 servem ainda para motivar os consultores a venderem 

determinada linha de produto. Eles recebem treinamentos, que possibilitam conhecer os 

produtos e os benefícios oferecidos por cada linha. As consultoras da empresa são convidadas 

a assistir às reuniões que acontecem normalmente de 21 em 21 dias, período de um ciclo, 

nome destinado ao tempo vigente de duração de cada campanha de vendas. Essas reuniões são 

realizadas pela gerente de vendas com a intenção de demonstrar os produtos que estão sendo 

lançados pela empresa, de modo que as consultoras tenham acesso a eles após o término da 

reunião para experimentação. É uma forma também de se sanar dúvidas, saber sobre 

características e adquirir dicas importantes de como realizar a venda do produto.  

                                                           
2
Informações coletadas durante as reuniões de consultoras, na etapa da observação direta. 
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 Constantemente acontece distribuição de amostras gratuitas para as consultoras, que as 

recebem no término da reunião. Esta estratégia de entregar a amostra no final da reunião é 

uma forma de segurar as consultoras até o final e fazer com que elas assistam a apresentação 

dos produtos.  

As gerentes de relacionamento costumam realizar estrategicamente promoções que 

fazem o uso de brindes surpresa durante o ciclo de vendas para impulsionar as vendas. Deste 

modo, ela incentiva as consultoras a comprarem mais neste determinado período para 

venderem depois ao consumidor final, para ganhar um brinde, que na maioria das vezes é 

vendido, gerando assim o lucro total do produto. 

No caso da empresa, além das reuniões e treinamentos, há também outra forma 

bastante interessante de divulgação de um produto às consultoras, que é o “Ser 

consultoria” e/ou informativo. O referido informativo apresenta ao consultor os principais 

lançamentos da empresa, as novidades, os produtos que não vão ser mais comercializados; 

além de informações técnicas que auxiliam na venda, configurando-se em um importante 

meio de comunicação entre a empresa e seus colaboradores.  

 O “Ser consultoria” é assim chamado por fazer parte do material de apoio ao 

consultor da Natura, distribuído junto com o catálogo da empresa, a qual realiza a 

comunicação interna sobre seus determinados produtos. Esse material contém também 

informações importantes que o consultor deve saber, como, por exemplo, o tempo de 

duração do ciclo de vendas da revista.  

 Através das informações coletadas durante a técnica de entrevista que foi realizada 

com a gerente de datas comemorativas da Natura, Luciana Ferreira (2011), conseguiu-se mais 

informações sobre a CIM da empresa, que foram adicionadas à análise: 

 

A Natura costuma utilizar diversos canais de comunicação com seu canal. Entre eles 

podemos citar a Revista Natura, o Blog Consultoras, o Portal do Conhecimento 

(uma intranet voltada para as consultoras que e nele há o treinamento dos produtos, 

folders específicos para data, entre outros.). Fora estas ferramentas utilizamos os 

canais de mídia de massa como TV aberta, Internet (site natura), Casas Natura, e 

mídia impressa. Há também um esforço direcionado para o PR (assessoria de 

imprensa) que é realizado nos grandes lançamentos e nas datas comemorativas. 

 

Destaca-se na entrevista da gerente, a revista Natura, que é distribuída em todos os 

ciclos para as consultoras por Correios ou transportada, junto com a caixa de encomendas e as 

Casas de Natura, que, segundo o site da empresa, servem para estimular a experimentação dos 

produtos e promover o treinamento de consultoras e consultores. 

Especificamente sobre a venda pessoal, perguntou-se à gerente sobre datas 
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comemorativas da empresa, quantos aos pontos fortes e os pontos fracos desta ferramenta na 

experiência da Natura. Recebeu-se como resposta que a venda pessoal é um canal com muitos 

pontos fortes, entre eles a sua capilaridade, que diz respeito a chegar a todos os lugares do 

Brasil e do mundo. Também foi citado como um ponto forte o relacionamento da empresa 

com esta ferramenta, porque através da venda pessoal consegue-se gerar contato, 

experimentação de produtos e conhecimento da empresa e da filosofia da Natura de promover 

o bem estar bem.  

Destaca-se que a gerente acredita que a ferramenta essencial para auxiliar as vendas 

pessoais é a própria revista Natura, cuja tiragem é acima de dois milhões. Como o ciclo da 

Natura dura 21 dias, mesmo em datas comemorativas observa-se que a empresa foca na 

comunicação previamente com as consultoras através do envio da revista para suas casas e 

entrega na reunião. No caso específico da campanha de Dia das Mães, a empresa começou a 

apresentar a campanha para as consultoras no início do mês de março 2011, e as vendas de 

estojos iniciaram no dia 30 do mesmo mês. Essa estratégia foi feita para que as consultoras 

conseguirem adquirir os produtos previamente da data comemorativa para chegarem a tempo 

de satisfazer seus clientes com a pronta entrega. 

Sobre o planejamento da CIM, a resposta da gerente de datas comemorativas foi: “na 

verdade, toda a comunicação da empresa é voltada para a venda pessoal e comunicamos tanto 

com o consumidor final através de mídia de massa e comunicação dirigida para nosso canal 

de vendas”.  Dessa forma, percebe-se que a empresa foca a CIM na venda pessoal, onde 

dirigem as informações tanto para os intermediários, as consultoras, através das revistas, 

quanto para os clientes finais, através da televisão.  

 A gerente afirma que o informativo Ser Consultoria é um dos materiais de trabalho da 

empresa mais importantes para os consultores. Ele é o canal para se tomar conhecimento dos 

lucros que a consultora poderá obter com as vendas dos produtos, ferramenta que ajuda a 

consultora a gerenciar o seu negócio. 

 Sobre o site da empresa, a informação obtida na coleta de dados foi que os sites são 

direcionados para ajudar a mostrar os produtos e suas composições, além de gerar 

interatividade com os consultores de vendas e consumidores finais. Não é muito utilizada a 

opção de venda online, porque segundo a empresa, a demanda é pequena e o foco é a venda 

pessoal. 

 Concordando ainda com o que se obteve no referencial teórico deste trabalho, a Natura 

utiliza a ferramenta de merchandising editorial ou product placement em novelas, como 
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enfatiza a Gerente de Datas Comemorativas da Natura “estas ferramentas ajudam a explicar 

um pouco do conceito da empresa ou de produtos, pois são de inserções que nos permitem 

explorar um pouco mais de textos através do contexto dos integrantes da novela”. 

 Perguntou-se também para a entrevistada sobre as lojas físicas que a empresa possui, 

se elas interferem na venda pessoal. Essas lojas servem para ajudar os consultores e não é 

objetivo final da empresa gerar vendas. A gerente relatou ainda que “essas lojas são no 

formato concept store para apresentação e experimentação dos produtos, onde as consultoras 

podem utilizar para conhecer mais sobre algum produto, experimentar ou ainda apresentar os 

produtos para suas clientes”. Sobre a agência de publicidade da empresa, foi identificada a 

agência Taterka, da cidade de São Paulo, que atende a natura desde 2008 (ANEXO G). 

 

 

 

6.3 A REUNIAO DE DIA DAS MÃES 

 

A pesquisadora tem acesso às reuniões e assim foi possível observar e descrever como 

foi realizada a reunião neste período. A reunião aconteceu no dia 25 de março de 2011 no 

Hotel Morotin, localizado no centro da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, comandada 

pela gerente de relacionamento Kreisleriana Salvatti. Como estímulo à presença e 

permanência na reunião, foi divulgado que haveria a distribuição de brindes para as 

consultoras, entregue apenas no término. Esse brinde foi uma caixa de sabonetes da linha 

Todo o Dia Algodão, embalagem com duas unidades. 

Na entrada da reunião, foi entregue um encarte extra, para a consultora analisar os 

lucros e os brindes em cada pontuação adquirida. Houve também distribuição de amostras de 

perfumaria para incentivo de vendas. Nas mesas, que servem de suporte para as consultoras 

realizarem seus pedidos, havia um material de apoio indicando todas as informações 

referentes aos brindes da campanha. 

A reunião de trabalho foi realizada para apresentação dos estojos de Dia das Mães. A 

empresa nomeia como estojos os produtos vendidos em datas comemorativas que são 

adquiridos com um investimento financeiro menor e ainda com produtos exclusivos para este 

período. Esta reunião de Dia das Mães foi especial, porque o ambiente estava todo 

decodarado com flores e arranjos, além de diversos produtos para experimentação.  

Todos os estojos estavam sobre a mesa, expostos conforme aparecem na revista 
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(catálogo), para a consultora conseguir visualizar, tocar e experimentar os produtos. Deste 

modo, foi possível saber como os produtos estão embalados, uma estratégia da empresa que é 

de grande valia para as consultoras. Logo, quando encerra a promoção dos estojos, as 

consultoras têm liberdade para venderem seus produtos separados dos estojos, ou juntos, 

como preferirem, e com o preço que acharem adequado, a empresa não interfere nesta parte. 

Pode-se, assim, conseguir um lucro maior que o esperado na venda do estojo. 

A gerente de relacionamento entregou para as consultoras que deixaram pedidos de 

estojos no ato da reunião uma embalagem com algumas bolachas de chocolate decoradas, 

produzidas artesanalmente, que serviram como um agrado. Essa forma da gerente de 

relacionamento tratar as consultoras pode tornar o relacionamento mais agradável, e 

proporcionar maior afetividade entre ambas às partes. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
  Após a realização desta pesquisa, acredita-se que os objetivos propostos foram 

atingidos, pois possibilitou a observação direta em reuniões de trabalho, coleta de material de 

apoio para identificação e entrevista.  

 Sobre as reuniões de trabalho, a Natura investiu em uma  reunião especial com as 

consultoras para a divulgação da campanha de Dia das Mães, reunindo, nessa ocasião, 

diversas ações e apoio para a venda pessoal. Esta reunião foi a que mais atraiu consultoras no 

período do primeiro semestre de 2011, conforme observação direta e conversas com a gerente 

de vendas, Kreisleriana Salvatti. O espaço alugado para a reunião ficou lotado em todos os 

horários. Desta forma, fica visível como a Natura se preocupa em fortalecer as relações com 

os consultores, proporcionando momentos agradáveis, tirando eles da rotina e aproveitando 

um espaço para experimentação e conhecimento. 

 Também foi possível conhecer mais sobre os incentivos que a empresa oferece aos 

consultores, como o treinamento que a equipe de vendas recebe, para entenderem o conceito, 

a mensagem e o posicionamento da empresa. O consultor é capacitado através de 

treinamentos para saber dicas de como oferecer o produto ao consumidor, passando para este 

os valores que a empresa tem. 

 Percebeu-se que a empresa dá grande importância a esta ferramenta no seu 

planejamento de comunicação e que todas as outras ferramentas são pensadas de forma a 

integra-se e apoiar a ação das consultoras.  

 Percebe-se, também, que a metodologia utilizada foi adequada, pois permitiu que os 

objetivos fossem verificados através da observação, das entrevistas e das coletas de materiais.  

 Neste trabalho final de graduação, foi possível vivenciar como a teoria é aplicada num 

caso real, congregando os conhecimentos teóricos e técnicos adquiridos ao longo do curso 

com a prática do mercado. Acredita-se que esta pesquisa foi importante para o aprendizado 

tanto para a acadêmica quanto para os futuros leitores deste texto, que poderão ter acesso à 

relação que se pode fazer entre a teoria e a prática.  

 O estudo sobre a CIM realizada para este trabalho possibilitou a idenficação na prática 

das estratégias utilizadas pela empresa Natura, auxiliando melhor o entendimento da teoria 

estudada. 

 Fica evidente conforme já diz a teoria que, antes de produzir qualquer campanha 

publicitária, precisa-se de planejamento, e se pensar de forma integrada pode-se obter 
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melhores resultados. Para isso, é imprescindível que se faça o planejamento estratégico, 

contendo, entre todas informações a análise SWOT, pois é através dela que podemos realizar 

um melhor levantamento de dados externos e internos. 

 A venda direta tem sido uma ferramenta muito utilizada por diversas empresas, porém 

existem poucas pesquisas que mostram as etapas, as definições e as preocupações desta 

ferramenta. Como ferramenta de comunicação, a venda pessoal, que é considerada tradicional, 

continua sendo utilizada e a tendência é que se mantenha, já que empresas de sucesso como a 

Natura apostam tanto nessa prática.  

 No entanto, além de todas as vantagens que já foram relatadas neste trabalho, vale 

abordar também que este modelo de venda ajuda até mesmo nas relações de amizades, a 

comunicação realizada com o consumidor e consultor. A venda pessoal assume este fato super 

importante de realizar a comunicação entre as pessoas.    

 É importante ainda ressaltar que este estudo serviu para pesquisar e analisar mais 

sobre uma grande empresa que é a Natura, conhecida nacionalmente e internacionalmente por 

trabalhar tão bem esta modalidade de venda direta. E não menos importante, serviu ainda para 

por em prática os conhecimentos adquiridos ao longo dos quatro anos da faculdade, onde foi 

possível identificar a teoria e a prática. 
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ANEXO A –  PRIMEIRO CONTATO NATURA 

 

 
De: Comunidade Academica  

Enviada em: sexta-feira, 11 de março de 2011 15:00 

Para: CAMILA CAVALCANTI 

Assunto: RES: TCC  
     

   
Olá  
   

  Muito obrigada pelo contato e interesse em pesquisar sobre nossa empresa.  

   

  O relacionamento com Meio Acadêmico é muito importante para nós, pois nos permite trocar experiências e 

multiplicar nossas melhores práticas.  
   

  Todas  as   informações   institucionais   públicas   da   Natura  estão disponibilizadas no nosso site: 

www.natura.net.  
   

  Ao acessá-lo você encontrará nossos relatórios anuais, informações sobre a  Empresa  , Crenças e Valores, 

História, Produtos e Serviços, Gestão de  
  Recursos  Humanos,  Práticas  de  Responsabilidade  Social,  Uso sustentável da Biodiversidade Brasileira e 

Carbono Neutro.  
   

  O Relatório Anual 2009 está disponível neste endereço: www.natura.net/sobre a natura / relatório anual 

2009.  
   

  Caso queira estudar os relatórios dos anos anteriores consulte o endereço: www.natura.net / investidores / a 

natura / relatórios anuais.  
   

  Sugerimos também a pesquisa no site de investidores: 

http://natura.infoinvest.com.br/index.asp?language=ptb.  
   

  Infelizmente, não é possível responder questionários individuais, enviar materiais de uso interno, amostras ou 

brindes.  
   

  Para ajudá-lo a conhecer melhor a empresa, a Natura conta com um programa de visitas à fábrica em Cajamar 

para estudantes. Caso queira agendar a visita, por favor, enviar email para visitas@natura.net.  
   

  Caso prefira, visite também as Casas Natura, um espaço de experimentação e vivência da marca Natura, 

disponível em 7 endereços (Vergueiro, Santo Amaro, Itaquera, Osasco,       Guarulhos, Santo André e 

Campinas).  
   

  No  site  Natura  você encontrará imagens e vídeos que poderão ajudá-lo a  conhecer  melhor  a  empresa e 

 nossos produtos. A Natura não autoriza qualquer  tipo  de  uso  de  imagens ou vídeos de seu acervo sob 

qualquer forma.  
   

  A NATURA autoriza o uso do logo Natura, apenas para exposição no trabalho e desde que vinculado ao 

mesmo.  
   

  Informamos que a Natura não confere autorizações para publicação de trabalhos sobre a empresa. Entretanto, o 

aluno poderá valer-se de informações públicas divulgadas através dos nossos Relatórios Anuais em seus 

trabalhos, sendo que as opiniões nele expressas serão de exclusiva responsabilidade do aluno.  

http://www.natura.net/#_blank
http://www.natura.net/sobre#_blank
http://www.natura.net/#_blank
http://natura.infoinvest.com.br/index.asp?language=ptb#_blank
mailto:visitas@natura.net#_blank
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  Importante ressaltar que não haverá nenhum tipo de análise crítica da Natura (concordância, discordância ou 

opinião) sobre o conteúdo do trabalho.  
   

  Qualquer informação, dado, tese, trabalho ou projeto enviado à Natura será tratado como de conhecimento 

público, sem qualquer tipo de responsabilidade para a companhia.  
   

  Para maiores informações sobre o mercado de cosméticos consulte os sites: www.abevd.org.br e 

www.abihpec.org.br.  
   

  Disponibilizamos ainda, o Serviço Natura de Atendimento ao Consumidor (SNAC), onde você poderá obter 

informações sobre os nossos produtos e a nossa empresa. Nos contate através do site da Natura 

(www.natura.com.br) ou pelo telefone 0800-11-5566.  
   
Agradecemos o contato e desejamos nossos sinceros votos de sucesso à iniciativa.  
   
Perfil Natura  
   
Ao longo de 40 anos, construímos uma empresa de cosméticos, fragrâncias e produtos de higiene pessoal 

reconhecida por uma proposta de valor diferenciada: a partir do modelo de negócios da venda direta, que gera 

renda e oportunidades para mais de 1.200 milhões de consultoras e consultores, levamos aos nossos 

consumidores produtos que promovem o bem estar bem; despertam os sentidos, a consciência; e estabelecem 

novas ligações do indivíduo consigo, com o outro e com o mundo.  
   
Para tanto, procuramos manter um comportamento empresarial orientado para a criação de valor sustentável, por 

meio da construção de relações de qualidade com a sociedade, e temos um compromisso com o equilíbrio entre 

os impactos econômicos, sociais e ambientais de nossos negócios.  
   
Nossa sede está instalada em Cajamar (SP) e possuímos escritórios comerciais em cinco regiões do Brasil e nos 

seguintes países: França, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México.  
   
Atuamos ainda, por meio de distribuidores locais, na Bolívia, na Guatemala, em Honduras e em El Salvador. Em 

dezembro de 2010, os colaboradores diretos em todas as nossas operações somavam aproximadamente 7.036 

profissionais.  
   
Possuímos fábricas em Cajamar (SP) e Benevides (PA), onde desenvolvemos, desde 2006, óleos obtidos de 

palmeiras oleaginosas nativas e noodles (massa vegetal para sabonetes). Nossos centros de distribuição estão 

localizados em São Paulo, Matias Barbosa (MG), Jaboatão dos Guararapes (PE), Canoas (RS) e Simões Filho 

(BA), Uberlândia, Castanhal (Belém - PA).  
   
Contamos ainda com centros de pesquisa e tecnologia junto às nossas fábricas em Cajamar e Benevides e, desde 

2006, o Centro Avançado de Tecnologia de Paris, na França, nos torna mais próximos de um dos mercados de 

cosméticos mais inovadores e exigentes do mundo.  
   
Para estimular a experimentação de nossos produtos e promover o treinamento de consultoras e consultores 

contamos com as Casas Natura. Em 2010, foram inauguradas duas novas Casas no Brasil, uma em Santo André 

(SP) e outra no bairro Itaquera, em São Paulo (SP). Nas Operações Internacionais, foram abertas três novas 

unidades: uma em Lima (Peru) e duas na Argentina, nas cidades de Córdoba e San Justo. No total, contamos 

com 7 Casas Natura no Brasil e 14 no exterior.  
Somos uma empresa de capital aberto desde 2004, com cerca de 40% de nossas ações disponíveis no Novo 

Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBovespa).  
 
Receita Líquida  
R$ 5,14 bilhões  
  
Margem EBTIDA  

http://www.abevd.org.br/#_blank
http://www.abihpec.org.br/#_blank
http://www.natura.com.br/#_blank
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24,5% (R$1.256,8 milhões)  
 
Ações Natura (NATU3)  
Valorização de 37% (volume médio diário negociado de R$33 milhões)  
*valor em 20/12/2010: R$47,70  
  
Market share  
23,6% de market share no Brasil  
 
Venda Direta  
1.221 mil consultoras e consultores (1.029 mil no Brasil e 192 mil nas operações internacionais)  
  
Colaboradores  
7.036 no Brasil e nas operações internacionais  
  
Índice de Inovação  
65,7% (191 produtos lançados)  
  
Preferência da marca  
49% (fonte: Brand Essence/Ipsos)  
  
Redução de GEE (Gases do Efeito Estufa)  
-7,3%  
  
Arrecadação Programa Crer pra Ver  
R$10 milhões   
  
Sugiremos a pesquisa dos conteúdos abaixo:  
Dicas de sites:  
www.natura.net/carbonneutral  
 

http://www2.natura.net/Web/Br/Inst/src/TabMeioAmbiente.asp  
www.wikihistorias.com.br  ( aqui você encontrará a linha do tempo Natura )  

 
www.blogconsultoria.natura.net  
  
youtube.com/naturabemestarbem  
  
youtube.com/videosnatura  
  
www.youtube.com/user/blogcampanhasNatura  
  
www.natura.podbr.com  
  
www.naturaekos.com.br  
 
www.naturacrerparaver.com.br  
 
www.bomdehumor.com.br  
  
naturaoscarfreire.com/blog  
  
www.cuidedapele.com.br  
  

http://www.natura.net/carbonneutral#_blank
http://www2.natura.net/Web/Br/Inst/src/TabMeioAmbiente.asp#_blank
http://www.wikihistorias.com.br/#_blank
http://www.blogconsultoria.natura.net/#_blank
http://youtube.com/naturabemestarbem#_blank
http://youtube.com/videosnatura#_blank
http://www.youtube.com/user/blogcampanhasNatura#_blank
http://www.natura.podbr.com/#_blank
http://www.naturaekos.com.br/#_blank
http://www.naturacrerparaver.com.br/#_blank
http://www.bomdehumor.com.br/#_blank
http://naturaoscarfreire.com/blog#_blank
http://www.cuidedapele.com.br/#_blank
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www.naturaaguadeviver.com.br  
  
www.naturacabelos.com  
  
www.amoremmovimento.com.br  
  
www2.natura.net/web/br/hotsite/tododiatodanoite/src/hidratacao.asp  
  
www.adoromaquiagem.com.br  
  
www.naturamusical.com.br  
  
www.naturaconecta.com.br  
  
Atenciosamente,  
  
Jimena Berlanga  
Relacionamento com a Comunidade Acadêmica  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naturaaguadeviver.com.br/#_blank
http://www.naturacabelos.com/#_blank
http://www.amoremmovimento.com.br/#_blank
http://www2.natura.net/web/br/hotsite/tododiatodanoite/src/hidratacao.asp#_blank
http://www.adoromaquiagem.com.br/#_blank
http://www.naturamusical.com.br/#_blank
http://www.naturaconecta.com.br/#_blank
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                     ANEXO B –  ENTREVISTA COM GERENTE NATURA 

 

1. Quais são as ferramentas de comunicação integrada de marketing que a empresa Natura 

costuma utilizar? 

A Natura costuma utilizar diversos canais de comunicação com seu canal. Entre eles 

podemos citar a Revista Natura, o Blog Consultoras, o Portal do Conhecimento (uma 

intranet voltada para as consultoras que e nele há o treinamento dos produtos, folders 

específicos para data, entre outros.). 

Fora estas ferramentas utilizamos os canais de mídia de massa como TV aberta, 

Internet (site natura), Casas Natura, e mídia impressa.  

Há também um esforço direcionado para o PR (assessoria de imprensa) que é 

realizado nos grandes lançamentos e nas datas comemorativas. 

 

2. Qual(is) dessas ferramentas a empresa foca mais e acredita ser a essencial? 

A Revista Natura é a mais importante, pois possui uma tiragem acima de 2milhões 

exemplares. 

 

 

3. Qual(is)  é(são) a (s) ferramentas(s) utilizada(s) para apresentar para as consultoras um 

lançamento? 

Estes citados acima. Mas o principal é uma mini revista que é enviada 

antecipadamente para todas as consultoras. 

    

4. Como é o fluxo de comunicação direcionada à força de vendas? Em específico, podes 

relatar o caso recente do período de Dia das Mães de 2011? 

Nosso fluxo é bem antecipado da data em si. Começamos a comunicar com o campo 

no início de março e as vendas abriram no dia 30 de março. Este time é necessário 

para que o canal possa adquirir os produtos e, tenham o tempo para fazer a entrega às 

clientes. 

 

5. Como a ferramenta de venda pessoal insere-se no planejamento da comunicação integrada 
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de marketing da empresa? 

Na verdade toda a comunicação da empresa é voltada para a venda pessoal e 

comunicamos tanto com o consumidor final através de mídia de massa e, comunicação 

dirigida para nosso canal de vendas, como comunicado acima. 

 

6. A empresa trabalha com alguns materiais que auxiliam a venda pessoal, como a revista e as 

amostras grátis. Existem outros materiais de apoio? Qual é a importância desses materiais 

para a empresa?  

Os materiais são os citados no item 01. Fora estes, fazemos um evento, que é o show 

room onde as nossas consultoras podem ter o contato e adquirir os produtos criados 

especificamente para o dia das mães, por exemplo. 

 

7. Qual a importância do Ser Consultoria para a força de vendas da empresa? 

Esta é uma ferramenta de extrema importância, pois é onde o canal toma 

conhecimento dos lucros que poderá obter com as vendas dos produtos natura. É uma 

ferramenta que ajuda a consultora a gerenciar seu negócio. 

 

8. Qual a importância do site para as estratégias de comunicação da Natura? Como ele 

influencia as vendas diretas? 

Os nossos sites ou hotsites hoje são direcionados para ajudar a mostrar os produtos e 

suas composições e, para ter alguma interatividade com o consumidor final ou com o 

canal. Nossas vendas on line hoje são mínimas, muito mais para termos e para 

atendermos a uma pequena demanda que hoje existe. Nossa principal venda é 

realizada via canal de venda direta. 

  

9. A Natura vem utilizando a ferramenta de merchandising editorial ou product placement em 

novelas brasileiras. Qual a importância desta ferramenta para a empresa? Como esta ação 

pode ajudar as consultoras? 

Essas ferramentas ajudam a explicar um pouco do conceito da empresa ou de 

produtos, pois são inserções que nos permitem explorar um pouco mais de textos 

através do contexto dos integrantes da novela. 

   

10. A empresa está trabalhando com algumas lojas físicas de atendimento ao cliente final. Até 
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que ponto essas lojas influenciam (ajudam ou dificultam) a venda pessoal do consultor? 

As lojas são para ajudar e não tem como objetivo final realizar a vendas. Nossas lojas 

são no formato concept store para apresentação e experimentação dos produtos e as 

consultoras podem utilizar os espaços para apresentar as linhas para suas clientes. 

 

11. Como é o relacionamento da empresa Natura com agências de publicidade? Existe alguma 

agência de propaganda responsável apenas pela comunicação da empresa com os consultores?  

Sim, nossa agencia hoje é a Taterka. 

 

12. Você pode citar alguns fatores importantes sobre venda pessoal, como pontos fortes e 

fracos, oportunidades a serem exploradas e ameaças? Podes contar a experiência da Natura 

com essa ferramenta? 

A venda pessoal é um canal com muitos pontos fortes, entre eles a sua capilaridade 

(consegue chegar a todos os lugares) , com a verdade da região. 

Também podemos citar o relacionamento, ponto forte e extremamente importante para 

a Natura, pois através da venda pessoal conseguimos não apenas gerar o contato e a 

experimentação dos nossos produtos, mas sim o profundo conhecimento da empresa e 

da filosofia Natura de promover o bem estar bem. 

 

Respostas: Luciana Ferreira, Gerente de Datas Comemorativas na Natura. 
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ANEXO D – MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DIA DAS MÃES 

 
                  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Legenda: Material de apoio. 
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ANEXO E – FOTOS REUNIÃO DE TRABALHO DIA DAS MÃES 
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ANEXO F - AMOSTRA GRATIS E SITE TATERKA 

 

Legenda: amostras grátis. 

 

 

 

 

 
Legenda: site agência Taterka. 


