
Venda Direta

A venda direta percorreu um longo caminho desde sua humilde origem doméstica nos EUA dos 
anos 1950. Os principais representantes independentes de hoje administram empresas modernas e 
altamente eficientes que costumam deixar os varejistas tradicionais no chinelo. Há três tipos principais 
de modelos de venda direta: Party Plan, Marketing de Rede e Híbrido, cada um com seu nicho no 
setor. Ser bem-sucedido significa definir e atender metas. Fazer isso o mantém atento e engajado em 
seu negócio. Assim que inicia um negócio, existem muitas dicas e macetes preciosos que podem ser 
aplicados para realmente maximizar seu lucro.

TRÊS TIPOS DE VENDAS DIRETAS
Venda direta se refere à venda de produtos ou serviços longe de um ponto de atendimento fixo. Esses 
produtos são comercializados e vendidos diretamente por representantes de vendas independentes, 
também conhecidos como consultores, representantes, distribuidores e vários outros nomes.

Adquirindo um kit básico por uma pequena taxa, as vendas diretas oferecem à pessoa comum um 
modo de ter renda com um modelo comercial estabelecido e uma linha de produtos comercializáveis. 
Funciona quase como uma minifranquia, mas sem o investimento inicial. É uma oportunidade de baixo 
risco para ganhar mais dinheiro do que seria possível ao começar do zero sozinho.

Há três tipos de modelos de vendas diretas:

• Party Plan: Foca a venda eficiente para grupos de pessoas reunidas, ao vivo ou online, por 
um anfitrião que elas conhecem diretamente. Esses encontros costumam ser chamados de 
reuniões e têm as características festivas de um evento entre amigos. Tais reuniões são 
organizadas na casa de um cliente, e esse cliente é conhecido como anfitrião. Por tradição, 
ele é recompensado com uma série de produtos gratuitos e com desconto, assim como 
ofertas exclusivas para ele. O anfitrião chama amigos para participar da reunião como con-
vidados. Em geral, a reunião consiste em bebidas leves, socialização e uma apresentação 
feita pelo representante.

A finalidade da reunião em casa é proporcionar uma experiência de compra divertida e 
relaxante com amigos. Esse modelo dá o poder da recomendação pessoal do anfitrião 
para os produtos e facilita a aprovação social, que significa o peso da influência que um 
grupo de pessoas tem. As festas do modelo Party Plan são bem eficientes em gerar ven-
das, atrair recrutas e ensinar outras pessoas a vender. Um poder claro do modelo Party 
Plan é a facilidade de entender como vender produtos para clientes.

• Marketing de Rede: É uma estrutura corporativa planejada para mover os produtos 
de consumo em uma rede de representantes independentes via uso pessoal e vendas 
para consumidores finais. Quando uma empresa com Marketing de Rede desenvolve sua 
equipe de vendas, seu foco é criar uma rede de consumidores. A empresa não diferencia 
as pessoas que se associam como representantes independentes para ganhar dinheiro e 
as que se associam meramente para ter desconto em seus produtos pessoais.
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Um ponto forte do modelo Marketing de Rede é que as empresas podem expandir muito 
e vender quantidades enormes de produtos em uma grande rede de pessoas que, em 
muitos sentidos da palavra, se associaram como membros. Muitos membros fazem uma 
assinatura para receber produtos todo mês, um sistema geralmente chamado de envio 
automático. Esses novos pedidos contínuos em uma rede de pessoas afiliadas à empresa 
de forma consentida podem levar a um aumento consistente nas vendas, contanto que as 
pessoas na rede continuem a ver os benefícios do produto.

• Híbrido: Como se pode imaginar, o plano Híbrido combina as práticas do Marketing de Rede 
e do Party Plan. Nas empresas Híbridas, como no modelo Party Plan, os representantes 
independentes têm anfitriões que reúnem amigos e familiares para uma demonstração 
do produto, ao vivo ou online. Mas no Híbrido, a ênfase está muito mais na oportunidade 
comercial do que nas vendas do produto. Os planos de compensação tendem a pegar 
emprestados os elementos tradicionais do Party Plan e do Marketing de Rede. Como no 
Marketing de Rede, esses produtos servem bem para o envio automático, o modelo de pedi-
dos por assinatura em que representantes independentes e clientes têm pedidos de reposi-
ção mensais enviados para suas casas automaticamente.

Nas empresas híbridas, em geral o envio automático oferece um desconto ao cliente (às 
vezes chamado de taxa do cliente preferencial). Alguns programas oferecem um envio auto-
mático ínfimo ou gratuito para os clientes que recomendam outros clientes por meio de 
programas de indicação. Tais programas também podem incluir um envio automático gra-
tuito para representantes independentes que têm certa quantidade de clientes no envio 
automático, significando que o próprio consumo mensal do produto pelo representante 
é coberto. Esses programas, que combinam a visão focada no cliente do Party Plan com a 
abordagem de envio automático do estilo Marketing de Rede, foram muito bem-sucedidos 
e levaram a um aumento de assinatura para as empresas e os líderes envolvidos.

DEFININDO METAS PARA TER SUCESSO NA  
VENDA DIRETA
Para desenvolver um negócio bem-sucedido de venda direta, é preciso estabelecer sua definição de 
sucesso. Isso significa decidir qual é sua visão do negócio e definir metas para chegar lá:

• Criando sua visão: Visão é a imagem geral de onde você se vê e o que o motiva. Manter 
sua visão como prioridade pode ajudar a destacá-lo; pouquíssimas pessoas desenvolvem 
uma visão, uma imagem do que realmente querem na vida. Torne essa imagem muito 
clara. Não imagine apenas mais tempo livre e dinheiro. Seja detalhista. Pinte uma imagem 
para o que realmente quer em termos de tempo e dinheiro. Talvez queira comprar uma 
casa nova, acabar com as dívidas ou ajudar seu cônjuge a se aposentar. Anotar sua visão 
e colocá-la em destaque em um quadro de avisos é um bom modo de manter a visão viva.



Venda Direta

• Definindo metas como marcos para o sucesso: Visão e metas contribuem para o sucesso, 
mas não são a mesma coisa. Sucesso é alcançar sua visão atingindo as metas definidas. 
Metas são marcos no caminho para o sucesso. As metas são um modo de dividir sua visão 
em etapas gerenciáveis. Considere com atenção sua visão. Quais etapas, ou metas, o 
levarão lá? Por exemplo, se quer levar as pessoas que ama à Disney, precisa determinar 
quanto custará a viagem. Assim que souber a quantia, poderá planejar facilmente como 
conseguirá isso em comissão.

• Chegando ao destino: Quando você toma uma decisão, o desejo aumenta, você acompa-
nha os detalhes e chega ao destino. Pode precisar parar e pedir informação (significando 
que precisa de ajuda de seu superior ou de um amigo de confiança), mas não desiste 
nunca. O sucesso é uma jornada, uma estrada percorrida. Você terá lombadas, obstáculos 
e desvios ao longo do caminho. Se não souber aonde está indo, os desvios encontrados 
na vida poderão levá-lo a direções diferentes. Com o destino em mente, além de escrito 
e afixado em sua casa ou escritório como lembrete, conseguirá passar pelos desvios e 
desafios, e ainda irá na direção desejada.

• Continuando determinado: Sucesso requer determinação. Diga para si mesmo que não 
desistirá. Não mesmo. Quando uma reunião é cancelada, não pense Ah, bem, acho que 
tenho a noite de folga, para então relaxar assistindo TV. Ao contrário, faça algumas ligações 
e agende outra reunião (ou duas). Caso tenha poucas metas de vendas para uma viagem, 
não relaxe assistindo TV; pelo contrário, recupere as vendas com mais agendamentos, 
reuniões individuais ou pedidos de novo atendimento.

GANHANDO MAIS DINHEIRO COM SEU NEGÓCIO 
DE VENDAS DIRETAS
A maioria das pessoas entra nas vendas diretas para ter renda, claro. Há muitos meios de gerenciar seu 
negócio e muitas oportunidades diferentes para gerar vendas. Você pode utilizar todas as sugestões a 
seguir ou focar apenas dois ou três serviços:

• Reuniões em casa: Quando pessoas participam de uma reunião e interagem com outros 
convidados, sentem muita energia se divertindo juntas. O equilíbrio certo da diversão, da 
empolgação de ver amigos fazendo compras parecidas, das informações dadas em uma 
rápida apresentação e do bônus extra do conselho do especialista se combinam e criam 
uma aprovação social (a força das recomendações pessoais). Essa aprovação pode criar 
vendas mais fortes, resultar em mais agendamentos e até facilitar o recrutamento de 
novos membros da equipe.
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Veja os elementos de uma reunião bem-sucedida: sempre crie um desejo pelo produto 
organizando uma reunião e oportunidade. Cumprimente os convidados conforme che-
gam e deixe-os animados com a noite à frente. Abra os trabalhos se apresentando, plante 
uma oportunidade e sementes de acolhimento. Apresente os produtos e foque vender 
seus benefícios, não os detalhes. Agende uma apresentação em que a oportunidade de 
organização pareça divertida e atraente para os outros convidados. Faça uma apresenta-
ção de recrutamento na qual desenvolva o desejo de participar da empresa e ter renda. 
Sempre verifique o serviço completo, onde examina os produtos com as pessoas para 
garantir que não percam nada, e ofereça oportunidades para organização e participação.

• Consultas individuais: A venda individual é uma excelente maneira de conseguir novos 
clientes, anfitriões de reuniões e recrutas. Oferece a oportunidade de descobrir as neces-
sidades dos futuros clientes e cuida de sua apresentação para lhes oferecer uma solução 
específica. Essa experiência pessoal é perfeita para desenvolver relações, portanto, tam-
bém ajuda a prepará-lo para um novo atendimento. É um excelente momento para sentar 
com alguém pessoalmente e discutir sobre uma oportunidade de negócios.

• Feiras e eventos do revendedor: As feiras podem ajudá-lo a entrar em contato com sua 
comunidade e encontrar pessoas que não conheceria de outro modo. Observe que even-
tos menores e mais baratos tendem a dar um maior retorno sobre o investimento. Decida 
a finalidade desse evento em particular e não se distraia com outras coisas. Se seu foco 
é fazer agendamentos, não foque a venda de produtos. Concentre-se em interagir com 
as pessoas para fazer agendamentos. Se sua meta é ganhar o bastante para pagar seu 
estande conforme expande seus contatos, foque vender o produto que tem em mãos. 
Se a meta é recrutar, verifique se todas as suas conversas incluem a mensagem: “Estou 
buscando pessoas para se juntarem a mim.”

• Por aí: Encontrar novas pessoas, ou fazer networking, é importante porque nunca sabe-
mos onde se encontra um novo negócio. Sempre esteja preparado para conversar com 
pessoas à sua volta. Estar preparado significa estar pronto mental e fisicamente. Você 
quer parecer profissional, ter seu comercial de trinta segundos preparado e ensaiado, 
assegurando que os itens de marketing estejam à mão. Se alguém pergunta o que você 
faz, complemente a resposta com materiais de marketing, como cartões promocionais, 
catálogos e cartões de visita.

• Online: Na grande reunião online, use exatamente as mesmas habilidades de uma reunião 
em casa. A diferença está em como as utiliza. Para ter êxito nas reuniões virtuais, é pre-
ciso interagir com os convidados, animar o evento e mostrar como seu produto realmente 
atende a uma necessidade deles. As reuniões online bem-sucedidas também demonstram 
como organizar uma reunião é empolgante e gratificante e como se tornar um representante 
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atende à necessidade de cada convidado. Não há dúvidas de que as reuniões online podem 
dar um grande impulso ao seu negócio. Elas permitem se aproximar de pessoas fora de sua 
vizinhança e oferecem o melhor para você e seus anfitriões. Não é preciso sair de casa; você 
pode colocar as crianças na cama, sentar e fazer a reunião virtual.

• Captação de recursos: A captação é um mercado de US$19 bilhões. A melhor parte dos 
programas de captação de recursos é que as pessoas querem apoiar a comunidade. A cap-
tação pode apresentar você e seus produtos a um público totalmente diferente. Muitas 
empresas oferecem um programa de captação que divide seu lucro normal, de modo que 
a maior parte vai para uma escola, uma organização ou qualquer beneficiado escolhido. 
Ou você pode desenvolver seu próprio programa. Foque oferecer uma dúzia de itens prin-
cipais em um panfleto, em vez de usar o catálogo inteiro. Veja se o recibo tem uma opção 
de cancelamento para um futuro contato e se os produtos são entregues com a inclu-
são de suas informações de contato. As pessoas oriundas de um contexto corporativo de 
longo prazo acham muito positivo e atraente esse modelo de fazer negócios.

• Novo atendimento: É uma parte do negócio que muitas pessoas deixam de fora e é 
muito dinheiro sendo perdido. O novo atendimento é mais do que apenas publicar no  
Facebook “estou fazendo um pedido, alguém deseja algo?” É um cuidado real com o cliente, 
que significa contatá-lo por telefone com uma conversa simples e breve, garantindo que 
ele esteja bem e gosta dos produtos e determinando se precisa de algo mais ou gostaria 
de experimentar a oferta mensal. Se sua empresa não oferece uma oferta mensal, crie 
uma só para seus clientes. Ou examine as compras anteriores de cada um e sugira algo 
adequado. O novo atendimento pode se tornar um fluxo de renda independente. Você 
também pode reservar cerca de quinze a vinte minutos por dia para essa tarefa.

• Experiência de compra pessoal: Pense em fornecer esse serviço e vender produtos. Por 
exemplo, as pessoas que vendem produtos para estoque de alimentos podem dizer aos 
futuros clientes algo como: “Mediante uma taxa, posso vir e organizar a despensa.” Então o 
cliente paga e você aparece, mostra como organizar e recomenda produtos que deveriam 
ser usados, e diz que ele pode aplicar a taxa como um crédito no pedido. Os representan-
tes que oferecem utensílios de cozinha podem se oferecer para melhorar as cozinhas. Os 
que oferecem roupas podem também oferecer serviços de organização do guarda-roupa 
por estação. Para muitas empresas, é adequado oferecer tal serviço duas vezes ao ano.

• Exposição móvel: Sua miniexposição móvel é uma excelente oportunidade para vender seu 
produto pessoalmente enquanto anda por aí. Uma tarde fora no shopping pode se trans-
formar rápido em uma venda, um agendamento ou novo recruta para sua equipe. Você 
pode criar rápido um kit de exposição móvel colocando três catálogos (minicatálogos ou 
brochuras) em uma bolsa grande com cinco a oito amostras e pacotes de anfitrião e de 
oportunidades.


