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 RESUMO 

 

A atividade de venda direta de cosméticos é um meio de adquirir renda ou na melhor das 

hipóteses, complementar a renda oriunda do trabalho formal, uma vez que este na maioria das 

vezes, paga um salário que não atende as necessidades das mulheres aqui investigadas. Fato 

que faz com que a informalidade no mercado de trabalho cresça significantemente no Brasil. 

As principais questões abordadas neste trabalho são, uma breve análise a cerca do consumo de 

produtos de beleza e de como este mudou no decorrer das décadas, a forma de venda, do de 

porta em porta para os catálogos e pronto entregas. A caracterização do trabalho informal no 

contexto teórico e o vulgo “bico”. O objetivo desta pesquisa é estudar o trabalho informal 

relativo a venda direta de produtos cosméticos com o cadastramento feito pelas empresas de 

cosméticos de suas consultoras, suas caracterizações e consequências, como a forma de 

flexibilização e precarização do trabalho, no mercado contemporâneo. Outra pretensão é 

realizar uma breve revisão teórica a cerca da emancipação da mulher e a divisão sexual do 

trabalho, principalmente no trabalho informal. 

 

Palavras-chave: Cosméticos, Mulheres, Trabalho informal, Divisão sexual do trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO                          

 

         O consumo de produtos de beleza, higiene pessoal e artigos de beleza sempre foi grande 

no Brasil, principalmente entre o público feminino, e explorar esse mercado de trabalho para 

complementar a renda familiar ou mesmo considerar a atividade como profissão são práticas 

sociais vivenciadas no mundo inteiro e, no Brasil, não poderia ser diferente. Quem nunca 

ouviu falar dos mascates ou do caixeiro-viajante, dependendo de sua região? Nossas avós, ou 

mesmo uma conhecida mais velha, provavelmente já falou sobre eles, de como elas em sua 

época, adquiriam um pó de arroz, uma água de colônia ou mesmo uma peça de fazenda. O 

tempo mudou, as distâncias se encurtaram e hoje não é mais preciso esperar a visita do 

mascate; podemos comprar nossos produtos de beleza do catálogo ou do pronto-entrega que 

nossa vizinha vende, ou de uma colega de trabalho, de uma amiga e até mesmo de nossas 

mães, porque elas vendem, viraram revendedoras de produtos de beleza. Este tipo de atividade 

é lucrativa e geralmente transforma a consumidora em revendedora.    

         O trabalho informal, vulgarmente chamado de "bico", é uma atividade para completar a 

renda familiar, porém é um trabalho que movimenta milhões anualmente no Brasil e, por ter 

esta característica não empregatícia não é considerado trabalho. Embora este tipo de atividade 

contemple todas as camadas sociais e de gênero, tem o seu maior número nas camadas 

populares e um baixo percentual do sexo masculino. Em sua maioria são mães, esposas, donas 

de casa que trabalham fora ou não, mais que em seu trabalho formal tem um ganho 

insuficiente. Por se tratar de um trabalho informal, este tipo de atividade permite uma maior 

flexibilidade de quem o pratica. Necessariamente não precisa de grau de escolaridade, o que 

possibilita quem apenas foi alfabetizada, se tornar uma consultora da marca escolhida. O 

perfil, no entanto, é praticamente feminino, é uma atividade que possibilitam a cabeleireiras, 

costureiras, professoras, assistentes administrativas, dentre outras, ter uma segunda renda, um 

segundo ganho. O "bico", como vendedora de cosméticos é uma atividade comercial que pode 

ser desenvolvida de dentro do conforto de seu lar, apenas entre seu ciclo familiar e de 

amizade.          

        O que caracteriza o trabalho informal, no setor de venda direta, não possui uma 

definição única ou especifica para que suas características sejam claramente compreendidas. 

Baker (1984), Hart e Stapleton (1992) diferenciam a venda direta de outras formas de 

distribuição, pelo atendimento ao requisito de que estas não possuem nenhum intermediário 
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como atacadistas ou varejistas. Já para Ostrow e Smith (1988), a venda direta se caracteriza 

por ser uma venda realizada de porta em porta, por telefone ou em reuniões familiares.  

Estudar a informalidade, no entanto, significa entender as relações trabalhistas que foram 

impostas pelo sistema capitalista e que não estão contempladas ou amparadas pela 

consolidação das Leis do Trabalho.   

        Segundo o IBGE (2003), o setor informal se propaga de acordo com o nível de 

desenvolvimento e a estrutura de cada país, "caracterizando-se pela produção em pequena 

escala e, baixo nível de organização, e pela quase inexistência de separação entre capital e 

trabalho, enquanto fatores de produção". No Brasil, a informalidade é uma característica 

nacional. Pessoas que perderam o emprego ou que vivem em situação de miséria devido a 

baixos rendimentos, veem no trabalho informal uma saída para a sua sobrevivência. Tais fatos 

é marcado pela a história da mulher no mercado de trabalho no Brasil e no mundo, são 

décadas de lutas por reconhecimentos e valorização.   

         O conceito de divisão sexual do trabalho analisado por Helena Hirata e Daniele Kergoat 

(2007) tem como cenário a França de 1970, e evidencia a luta do movimento feminista da 

época. No entanto, social e historicamente o movimento ganhou notoriedade em diversas 

nações, na luta da divisão de classe e de gênero. A divisão do trabalho, do espaço e do tempo 

e de como estão distribuídos entre os dois sexos, além de como é construída essa relação do 

homem e da mulher, notoriamente está vinculada a questões de gênero. A mulher, ao longo da 

história, vem ocupando cargos subalternos e recebendo salários inferiores aos dos homens, 

mesmo quando essas ocupam a mesma função no mercado de trabalho. Encontrar na 

informalidade um jeito de complementar a renda sempre foi aceito pela mulher como meio de 

sobrevivência, e esta tem alcançado sucesso e gerado grande renda.   

        A socióloga Ludmila Costhek Abílio decidiu investigar esse amplo mercado em sua tese 

de doutorado. Em uma entrevista à Brazil Beauty News.com em 2014, relata que focou sua 

pesquisa na empresa Natura e suas mais de 1,6 milhão de consultoras. Segundo informações 

no site da empresa, o Brasil é o 5º mercado mundial de vendas diretas, com mais de 4 milhões 

de revendedoras de cosméticos. Em uma pesquisa publicada pela revista Pequenas empresas, 

grandes negócios (revistapegn.globo.com) de setembro de 2014, a Avon, empresa pioneira no 

ramo de cosméticos, alcançava uma marca de 1,5 milhões de revendedoras no Brasil. O 

consumo de produtos de beleza alcança um nível de venda elevadíssimo no Brasil, sendo a 

Avon, uma das preferidas e de grande popularidade nos lares nacionais. Temos também a 

brasileiríssima, Natura e outra americana, a Mary Kay, que conquista cada vez mais 

consumidores e populariza seus produtos.    



8 

 

   

        O objetivo desta pesquisa é estudar o trabalho informal relativo à venda direta de 

produtos cosméticos, suas características e consequências, como a flexibilidade na forma de 

“contratação” e na jornada, o que facilita, para muitas, a jornada dupla de trabalho para se 

sustentar. Essas trabalhadoras vivem uma luta diária de sobrevivência, fruto de empregos de 

baixa remuneração ou vínculos sem estabilidade, o que vem acarretando uma grande 

necessidade de complementar a renda da família. Muitas são donas de casa de baixa formação 

escolar e donas de uma grande responsabilidade de sustentar o lar e os filhos. Há ainda as que 

buscam novas relações sociais, e usam o sistema/atividade de venda direta para fazer novos 

contatos ou mesmo melhorar sua autoestima. Há também as que são consumidoras dos 

produtos; estas são mais interessadas nos descontos que obtêm como 

representantes/vendedoras do que na revenda em si. Ao se cadastrarem, passam a consumir os 

produtos com preços com descontos. Para tanto, selecionei as marcas mais populares de 

cosméticos, e que alcançam todas de uma forma ou outra, todas as classes sociais. O foco 

serão as empresas AVON, NATURA e MARY KAY, esta última por ter alcançando um 

grande público consumidor nos últimos anos. A intenção, contudo, é contribuir com algum 

entendimento sobre o trabalho informal, relativamente sobre a venda e o consumo de 

cosméticos por mulheres na cidade de Goiânia.  

           A primeira etapa da pesquisa consistiu em localizar as mulheres que se dispuseram a 

falar comigo, as quais, chamo de colaboradoras. Suas características se enquadram no projeto 

de pesquisa a ser investigado. Uma de minhas colaboradoras já foi minha colega de curso, 

cuja história de vida sempre me emocionou muito. Duas são minhas amigas pessoais de longa 

data e duas conheci quando surgiu a necessidade de investigar. Elas são Vendedoras, 

Consultoras e Diretoras Sênior de vendas diretas. A mais jovem tem 33 e a mais velha 64 

anos. Todas as nossas conversas, entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro e 

novembro de 2017, embora antes, no mês de maio eu tenha participado como convidada, de 

um dos encontros organizados pelas coordenadoras, gerentes e Diretoras de venda da região 

sul, dos produtos Mary Kay. O encontro ocorreu no salão de um prédio comercial no setor 

Aeroporto, espaço que eu soube ser locado pelas organizadoras do evento. O encontro foi 

animadíssimo, nos ofereceram lanches e brindes, e foram apresentados os novos produtos, 

planos de venda e as novidades do mercado. As entrevistas com minhas colaboradoras 

aconteceram nas casas delas, geralmente nos finais de tarde e, muitas dúvidas ou assuntos não 

abordados, conversamos novamente via o aplicativo WhatsApp por mensagem de texto e 

áudio, o que me facilitou bastante, devido à pouca disponibilidade de tempo de minha parte e 

delas também. As colaboradoras moram no Jardim Novo Mundo, Conjunto Residencial 
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Aruanã I - Goiânia, Conjunto Itatiaia – Goiânia, Jardim Helvécia – Aparecida de Goiânia e 

Parque Alvorada –  Senador Canedo. Das cinco entrevistadas, quatro são casadas e uma é 

divorciada, quatro tem filhos e uma pretende ter em breve. Meu objetivo com essa pesquisa é 

averiguar suas experiências de vida no mundo do trabalho informal de venda de cosméticos, 

conciliado com o trabalho formal, bem como suas duplas ou até tríplices jornadas de trabalho 

ou afazeres domésticos na vida cotidiana.  

         As entrevistas não seguem um roteiro estruturado, embora a princípio eu o tenha 

elaborado. Optei por termos um diálogo, onde cada uma se sentisse livre para narrar sua 

trajetória e suas experiências de vida. Assim, a conversa fluiu mais espontânea e agradável, o 

narrar se tornou mais íntimo, sem preocupação e mais subjetivo. Todas as informações 

colhidas foram tratadas na perspectiva da pesquisa qualitativa, utilizando a modalidade 

história de vida (ÁVILA; PORTES, 2012), por entender que a investigação apenas descritiva 

em si, apresenta limitações que talvez inviabilizem uma compreensão holística dos sujeitos do 

estudo e, dos processos e ações sob análise.   

       Notadamente, muitas pessoas procuram aprender mais. Mesmo não se tratando de sua 

área de atuação, por ter formação em outras áreas ou, às vezes, não tendo nenhuma formação, 

alguns indivíduos procuram melhorar suas habilidades no desempenho de suas atividades, 

muitas vezes na informalidade. Para esses fins, o Governo Federal, em parceria com órgãos 

como SENAC e SENAI, vem oferecendo cursos de formação de profissionais em diversas 

áreas de serviços, inclusive de vendedor (a), o que seria uma oportunidade para as vendedoras 

de cosméticos que queiram aprender alguma técnica de venda. Acredito que a intenção do 

governo, ao oferecer cursos de formação à população, é formar novos e pequenos empresários 

que legalizem e implementem a inserção no mercado formal de trabalho, abrindo novos 

negócios e gerando empregos.    

          Os cursos oferecidos pelo SENAI em sua maioria são totalmente gratuitos e abertos à 

população. Segundo o SENAI, o curso de vendedor (a), objetiva desenvolver habilidades 

voltadas para o processo de vendas, bem como suas respectivas etapas, tais como 

demonstração do produto, negociação, fechamentos de vendas, no mercado empresarial e 

varejista e mais em outros processos que sucedem as vendas. Um curso oferecido por uma 

instituição de renome e que visa preparar o indivíduo, tornando-o um profissional é de grande 

valia para o vendedor autônomo, visto que, segundo os especialistas, a habilidade em vendas 

não é um dom natural, mas sim uma capacidade que pode ser desenvolvida por qualquer 

pessoa, desde que se aprenda as técnicas corretas. Nesse sentido, “o curso de vendedor tem 
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um conteúdo pragmático contemplado por técnicas de abordagem, argumentação e 

fechamento de vendas”. Nele, “ganha-se também metodologias de comunicação corporal, 

rapport 1 e coleta de dados, técnicas que, quando utilizadas corretamente, permitem ao 

vendedor entender, por exemplo, as verdadeiras necessidades do cliente, realizando a venda 

consultiva, sabendo adequar as características do produto às necessidades do cliente”. (site - 

SENAI, 2014).         

             Segundo informações do site do Senai, o público-alvo do Curso de vendedor gratuito 

no Senai, destina-se a profissionais de marketing e vendas já inseridos, portanto, no mercado 

de trabalho, com as pessoas interessadas em atuar no comércio e industrias no geral. Devido à 

ementa que comporta noções de argumentação e persuasão, o curso é também indicado para 

pessoas interessadas em desenvolver habilidades de negociação para fins pessoais ou 

profissionais. Ainda de acordo com a página do site, o ramo de vendas, atualmente, é uma 

área promissora que tem certa carência de profissionais qualificados. Muitos que trabalham na 

área não possuem conhecimentos sobre as ferramentas de vendas e nem sabem lidar com 

objeções a ponto de convencer um cliente a comprar. Acreditam, então, que a certificação de 

vendedor possibilita um destaque no mercado e amplia as chances de contratação ou 

promoção nesse setor, já que muitas empresas oferecem planos de carreira para seus 

vendedores. De acordo com as informações divulgadas no site do SENAI, a média de salário 

recebida por um vendedor pode variar bastante de acordo com o segmento, empresarial ou 

comercial, que o profissional estiver inserido. De um modo geral, o profissional recebe um 

salário fixo, que pode variar entre 800 a 1000 reais, além de uma comissão, que gira em torno 

de 0,1% a 10% sobre o volume de vendas de cada mês. Dependendo da área de atuação, as 

comissões podem ultrapassar com facilidade os 2000 reais, mas é claro que isso varia e 

dependerá do esforço do profissional para fechar as vendas durante o mês.   

        Os dados oferecidos em relação à média salarial obtida por vendedores, embora variam 

mês a mês, estão de acordo com as informações que obtive com minhas entrevistadas, embora 

também, nenhuma delas tenha feito qualquer curso voltado à área de vendas.    

 2. A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO E A INFORMALIDADE  

         Historicamente, o ser humano nasce com "dons" para comercializar; já eram mercadores 

nossos antepassados, nas mais remotas civilizações. Nos dias atuais, vender não poderia ser 

                                                 
1 RAPPORT, palavra originalmente francesa, significa “trazer de volta” ou “criar uma relação” e está diretamente 

ligado à empatia, confiança e harmonia dentro de um processo de comunicação. 
https://supervendedores.com.br/vendas/rapport-em-vendas/o-que-e-rapport-e-como-aplicar-rapport-em-venda.  
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diferente. Nas últimas décadas, o mercado de trabalho formal, no Brasil e no mundo se 

modificou. Com os adventos da globalização e uso de novas tecnologias, o mercado tornou-se 

excludente, necessitando de menos mão-de-obra e maior qualificação profissional dos 

funcionários. As inovações tecnológicas implementadas no Brasil foram indispensáveis para a 

reestruturação da indústria, e originaram modificações nas formas de contratação. Essas 

transformações no cenário econômico brasileiro têm efeitos diretos sobre o mercado de 

trabalho e atingem as classes menos favorecidas. Com redução das contratações, o resultado é 

altas taxas de desemprego, o que favorece o trabalho informal.   

O aumento extraordinário de flexibilidade e adaptabilidade possibilitada pela 

nova tecnologia contrapôs a rigidez do trabalho à modalidade do capital. 

Seguiu-se uma pressão contínua para tornar a contribuição do trabalho a mais 

flexível possível. A produtividade e a lucratividade foram aumentadas, mas 

os trabalhadores perderam proteção institucional e ficaram cada vez mais 

dependentes das    condições individuais de negociação e de um mercado de 

trabalho em mudança constante. (CASTELLS, 1999, p.350)  

  

          Embora as mudanças no mercado de trabalho brasileiro tenham atingido todos os 

gêneros, a mão de obra feminina sempre esteve em uma condição marginalizada. Para 

Bruschini (1998, p.4), o fato da mulher estar culturalmente ligada a um modelo de família 

patriarcal, “segundo o qual cabem às mulheres as responsabilidades domésticas e 

socializadoras”, enquanto que é o homem, o provedor do lar, tais questões, afetam a posição 

da mulher no mercado de trabalho, o reconhecimento de sua qualificação e conquista. Todos 

os fatores estão ligados a questões domésticas, à conciliação de dupla jornada da mulher, o 

que tem grande importância também para a consolidação do mundo capitalista. Por ser a 

mulher considerada uma criatura dócil e habilidosa na execução de diferentes atividades, tem 

ocupado funções diversas no mercado de trabalho, embora na maioria das vezes seja chefiada 

por homens. A descaracterização da mão de obra feminina se dá justamente porque a mulher 

sai de casa, do serviço doméstico não remunerado, para o mercado de trabalho como uma 

ajudante, assistente do trabalho masculino. O seu trabalho não é considerado mais que um 

reforço ao orçamento familiar, seu salário é quase sempre inferior ao do homem mesmo 

cumprindo a mesma jornada de trabalho. Apesar de ocupar os postos de trabalho e ser 

responsável por produzir um grande referencial no mercado de trabalho, os baixos 

rendimentos obtidos por elas e as desigualdades salarias entre os sexos só reforçam o que por 

décadas, fortaleceu a conflitante discriminação sexual. Os movimentos operários constituem 

um universo masculinizado, a divisão sexual do trabalho se faz notar em tudo que é 

assegurado ao homem. A garantia dos direitos trabalhistas e de “privilégios” foi negada à 
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mulher, resultando em uma completa desqualificação e desvalorização do trabalho feminino 

no mercado. Todos esses fatores só contribuem com um sistema que cresce a cada dia: o 

trabalho informal ganha cada vez mais espaço e adeptos no mercado socioeconômico dos dias 

de hoje.  

 

1. AS HISTÓRIAS DAS FUNDAÇÕES DAS EMPRESAS: 

 

3.1 A HISTÓRIA DA FUNDAÇÃO DA EMPRESA AVON EM 1886 - EUA   

           Considerada como “A Empresa voltada para as Mulheres” 2, a Avon foi fundada por 

David Hall McConnell em 1886, nos Estados Unidos, que na época era vendedor de livros 

porta a porta e que para fidelizar seus clientes, os presenteava com uma amostra de perfume, 

que logo após passou a ser seu negócio principal, pois as mulheres estavam mais interessas 

em comprar os perfumes do que os livros. Como já trabalhava com o sistema de venda porta a 

porta, para McConnell, não foi difícil implantar o mesmo sistema de vendas no ramo de 

cosméticos, que para a época considerou-se muito revolucionário a intenção de recrutar 

mulheres para vender perfumes porta a porta, pois era raro encontrar uma mulher que 

trabalhasse fora de casa, pois ainda não tinham nem direito a voto. Contudo, a visão de 

mercado e iniciativa de McConnell de criar um negócio voltado ao universo feminino foi bem 

além da realidade da época, tanto para o consumo como para o mercado de trabalho feminino, 

dando oportunidade para as mulheres se desenvolverem economicamente e socialmente. 

David McConnell foi um homem que trabalhou desde garoto, quando começou a tocar o 

negócio da família numa fazenda em Southwest Oswego, centro oeste do estado de Nova 

York. Mesmo com o trabalho no campo não desistiu dos estudos, pois tinha prazer em ir à 

escola, e que por algum tempo idealizou a carreira de professor de matemática. Em um dos 

verões durante o recesso escolar decidiu ser vendedor de livros, na Union Publishing House 

na cidade de Nova York, um trabalho temporário e bem diferente da rotina que tinha no 

campo, que lhe proporcionou a aptidão de vendedor porta a porta e que conforme seu 

trabalho, criava estratégias mais eficientes para abordar seus clientes (KLEPACKI, 2006). 

Depois de outro verão trabalhando como vendedor de livros resolveu parar seus estudos em 

Oswego, pois o trabalho era compensador e queria trabalhar em tempo integral. Com alguns 

anos de experiência nessa área, McConnell teve a oportunidade de comprar a editora de livros. 

                                                 
2 As informações a seguir são retiradas do site da empresa: http://www.avon.com.br/aavon/historia-da-avon. 

http://www.avon.com.br/aavon/historia-da-avon
http://www.avon.com.br/aavon/historia-da-avon
http://www.avon.com.br/aavon/historia-da-avon
http://www.avon.com.br/aavon/historia-da-avon
http://www.avon.com.br/aavon/historia-da-avon
http://www.avon.com.br/aavon/historia-da-avon
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Em 1886 já vendia livros há oito anos e ansiava por criar outros negócios, mas não se 

esquecendo de desenvolver novas estratégias de vendas para atrair novos clientes, já que o 

negócio de livros lhe remunerava muito bem. Uma de suas mais novas estratégias era 

recompensar seus clientes com brindes, e assim comprou algumas fragrâncias de um amigo 

químico, fortalecendo ainda mais suas vendas de livros. Conforme o passar do tempo 

percebeu que as mulheres, grandes compradoras de seus livros, começavam a pedir pelas 

fragrâncias e a partir daí surgiu sua nova oportunidade de negócio, o que tanto ansiava. A 

partir de um planejamento estratégico, avaliou minuciosamente o mercado de perfumes, 

concluindo que era um ramo que só tendia a crescer e que a probabilidade de sucesso era 

grande.    

          Assim nasceu a Califórnia Perfumes Company em 1886 em Manhattan EUA, com uma 

coleção de cinco fragrâncias, o compromisso com a qualidade dos produtos e a garantia de 

satisfação, com devolução do dinheiro, em caso de insatisfação do cliente, eram a base de 

marketing da nova empresa. Uma das estratégias estabelecidas era concentrar investimento 

nas melhores fragrâncias, com uma embalagem mais simples e melhorando, está 

gradativamente conforme o crescimento das vendas, que se dava por meio de catálogos, o que 

acontece até hoje (KLEPACKI, 2006).   

         Em 1892, David McConnell, deixou o negócio de livros para investir mais tempo na 

nova empresa que se expandia, concentrando esforço e tempo no desenvolvimento de novas 

fragrâncias, em seu laboratório caseiro.  A base de negócios da Avon desde o início, era e é 

investir no potencial feminino e colaborar para a mudança do papel das mulheres na 

sociedade. Florence Albee foi a primeira revendedora da Avon, numa época em que o 

trabalho feminino era escasso, a realidade do mercado de trabalho feminino se limitava ao 

ambiente doméstico, e que as mulheres nem haviam conquistado seu direito a voto. Florence e 

McConnel começaram uma rede de revendedoras de cosméticos, porta a porta, sistema de 

vendas muito eficaz e lucrativo no ramo de livros, e que viria a ser mais próspero no ramo de 

cosméticos. McConnel acreditava que através do contato pessoal, relacionamentos e bons 

produtos, criariam uma rede de revendedoras dos cosméticos, e focou seu novo negócio na 

parceria e prospecção de mulheres para realizar tal atividade. Acreditava no potencial 

feminino de diálogo e relacionamento, pois as mulheres seriam mais atenciosas e gostariam de 

criar redes de relacionamento. Essa foi a base do negócio de venda porta a porta da Avon, 

valorização da mulher e dos relacionamentos. O que não se pode esquecer de mencionar que 

na época essas mulheres revendiam apenas perfumes, inicialmente com no máximo cinco 

fragrâncias. Como o sucesso dos perfumes Avon foi grande, nos Estados Unidos, em 1950, 
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houve então, a expansão dos negócios para os demais cinco continentes, proporcionando a 

transformação da empresa. A partir daí a Avon deixa de ser uma multinacional e passa a atuar 

como organização global. Em New York, Estados Unidos, está a matriz da empresa que 

funciona como centro de negócios, e as filiais (tais como a Avon do Brasil, e dos outros 

países) atuam como divisões autônomas.  

Segundo informações do site, os produtos de todas as filiais são testados pela matriz, de 

acordo com as exigências de cada mercado local, proporcionando às unidades a realização de 

pesquisas técnicas e mercadológicas, comercialização de matérias primas e produtos 

acabados. Os produtos da Avon são testados pelos mais avançados laboratórios internacionais, 

seguindo rigorosamente as mais eficientes normas de qualidade; a empresa possui atualmente 

mais de trezentos cientistas, desenvolvendo as mais revolucionárias tecnologias aplicadas em 

cosméticos. Os produtos produzidos pela Avon são:  perfumes, maquiagem, cremes, loções, 

produtos para o cabelo, pele e cuidados diários, e outros.   

 

3.2 AVON NO BRASIL   

          A Avon instalou-se no Brasil em 1958, inovando e criando oportunidade de trabalho 

para as mulheres brasileiras com o objetivo de “ser a empresa que melhor entende os desejos e 

as necessidades das mulheres” (AVON, 20083). E desde então, segundo as informações, vem 

desenvolvendo um trabalho de oferecer sempre os melhores produtos e uma estrutura que 

permita que os produtos cheguem as revendedoras e aos consumidores.  

  

O trabalho das revendedoras proporcionou transformações na vida dessas 

mulheres, que através dele adquiriram autoconfiança, autoestima e 

realizações nas oportunidades que descobriram com essa opção de trabalho, e 

adquiriram também mais confiança e autoestima, ao melhorar 

financeiramente sua realidade, (MORAES, 2008).  

  

  

          Em 2008, a Avon completou 50 anos de atividades no Brasil, gerando oportunidades de 

trabalho e conquistando o respeito das revendedoras, funcionários, consumidores e da 

sociedade brasileira. Sobre a prosperidade da Avon no mercado nacional, Luís Felipe 

Miranda, presidente da Avon Brasil, diz que “essa evolução é motivo de orgulho e também de 

responsabilidade, porque o nosso compromisso é o de sempre fortalecer esses 

relacionamentos, produzindo novos rumos para o futuro”. A Avon do Brasil se tornou a 

                                                 
3

 Encarte publicitário dos 50 anos da Avon Cosméticos, 2008 (Folheto).  
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segunda unidade da corporação, pois conquistou a posição de ter o maior número de 

revendedoras, com um contingente de aproximadamente, um milhão e duzentos e vinte mil 

revendedoras autônomas em seu aniversário de 50 anos no Brasil em 2008; com uma força de 

vendas dessa grandeza não deixaria de ter tais resultados:   

• No Brasil a cada dois batons vendidos um, era da empresa Avon.   

• A cada dois produtos anti-idade (cremes) vendidos um, era da linha Renew Avon.   

• seu faturamento bruto em 2005, foi de aproximadamente R$ 4 bilhões.   

• possuía cerca de 6 mil funcionários.   

          Atualmente, ainda segundo informações nos sites sobre ranking das líderes em vendas 

diretas de cosméticos, a Avon continua líder em vendas e popularidades e é uma das empresas 

que afirmam promover o empoderamento das mulheres, alegando que seu criador acreditava 

na conquista de uma renda independente para a mulher. Assim, atualmente o país representa a 

maior operação da campanha e detém sua maior força de vendas. A Avon possui Fábrica e 

Centro de Distribuição em São Paulo, no Ceará; na Bahia, possui o Centro de Distribuição.           

As campanhas de vendas duram em média 19 dias, e durante todo o tempo estão interagindo 

1,5 milhão de revendedores autônomos, realizando vendas, fazendo demonstração de novos 

produtos, conquistando novos clientes e desenvolvendo novos relacionamentos em milhares 

de lares brasileiro. Esses revendedores são capacitados e informados por meios de vários 

canais de comunicação e ferramentas na internet, além dos encontros pessoais, em reuniões de 

vendas agendadas e organizadas pelas gerentes, a cada campanha.  

         Segundo informações no site, Avon Online, teve início em meados de 1996. A empresa 

inova mais uma vez e passa a ser a primeira indústria no segmento cosmético, a vender seus 

produtos online. Outra conquista da Avon na década de 90 foi a diversificação de sua linha de 

produtos, a empresa passou a acrescentar roupas, acessórios, livros, relógios, produtos para 

casa, produtos infantis, entre outros nos seus catálogos de vendas.    

  

 

3.3 A HISTÓRIA DA EMPRESA NATURA 

 

        A empresa Natura 4 a foi fundada em 1969, por Luiz Seabra, hoje um de seus três 

presidentes. Inicialmente, Luiz Seabra abriu uma loja e uma pequena fábrica em Vila 

Mariana, bairro de São Paulo, e somente em 1974, adota o Sistema de Vendas Diretas. Já em 

                                                 
4  As informações a seguir foram retiradas do site da empresa NATURA: 

https://www.natura.com.br/anatura/sobre-a-natura/historia.  
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1982, expande sua distribuição para o Chile. Segundo a própria empresa, a consolidação da 

imagem da marca se dá a partir dos anos 1990, ao lançar os conceitos da “Mulher bonita de 

verdade”, e do “Bem estar bem”. Ainda na década de 1974, a empresa Natura passou a operar 

também em outros países, tais como:  Peru e Argentina, posteriormente, passa a operar na 

Colômbia, Venezuela, México e França.  

         A opção de fazer da Natura, uma empresa de distribuição porta a porta através do 

trabalho de consultoras, surgiu depois de seu fundador Luiz Seabra, passar pela experiência de 

atender no balcão de sua loja e ainda visitar os clientes, atividade que fazia três vezes por 

semana.   

 

Em sua atividade como revendedor, indo à casa das clientes, Seabra teve que 

lidar com seus preconceitos, já que, para ele, no princípio, seu trabalho era 

semelhante ao de um cabeleireiro. Seabra afirma que se tratou de uma 

“experiência existencial” atender as clientes, a partir da qual a Natura fez a 

opção do formato de distribuição de produtos através das consultoras, 

atividade que até hoje caracteriza a empresa e na qual, atualmente, está 

mobilizado um exército de 1,5 milhão de pessoas (DeAguiar, 2014, p. 106). 

    

 

       Ao longo dos anos, a empresa cresce ao engajar nas campanhas publicitaria e 

lançamentos de novos produtos. Segundos os dados, tem atualmente mais de 177 mil 

consultoras no exterior. Em 1995, lança sua linha voltada para responsabilidade social, Crer 

para Ver. Em 2000 é lançada a linha Ekos, atualmente, um dos carros-chefes da empresa no 

Brasil e no exterior, baseada no “uso sustentável da biodiversidade brasileira”. Em 2007, 

lança novos estudos voltados para sanar impactos ambientas.  

  

Em mais um passo para reduzir seu impacto ambiental, a Natura lança o 

Programa Carbono Neutro e se compromete com metas ousadas de redução 

das emissões CO2 em toda a cadeia produtiva. – Criamos a Tabela Ambiental 

que apresenta dados de origem e impacto das formulações e embalagens de 

nossos produtos. Uma novidade no mercado, a inciativa auxilia na 

comunicação da sustentabilidade e ajuda a sensibilizar para a causa 

(NATURA, 2017).  

  

           Apesar de dizer trabalhar de uma forma sustentável, comprometida com a preservação 

do meio ambiente e recursos naturais, no ano de 2010, a empresa foi multada em R$21 

milhões pelo IBAMA, em processos relativos ao uso indevido de patrimônio genético e 

conhecimento tradicional. Na época citada acima, a mídia repercutiu em torno da atuação 

indevida da empresa e nas ineficiências da legislação brasileira sobre o uso de patrimônio 

genético.   
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 A linha Ekos sintetiza a imagem da marca, combinando o exóticotropical 

brasileiro com a qualidade dos produtos. Tal uso da biodiversidade brasileira 

envolve a exploração de matéria-prima, que se dá associada a comunidades 

tradicionais, principalmente do Norte do país (segundo informação fornecida 

na visita à fábrica). Em 2006, a empresa inaugurou sua fábrica de massa de 

sabonetes no estado do Pará, anunciando também a intenção de estabelecer 

parcerias com agricultores locais e contribuir para o desenvolvimento de seu 

entorno. A empresa vai adquirir gradualmente matéria-prima diretamente dos 

produtores, exercendo na prática seu compromisso com o desenvolvimento 

sustentável. Cerca de 2.500 pequenos agricultores em 21 municípios do 

estado serão potencialmente beneficiados pela decisão. ‘“A fábrica concretiza 

tudo o que a empresa acredita em termos de uso sustentável da biodiversidade 

brasileira. As parcerias produtivas com comunidades locais, que obterão uma 

complementação de renda, também proporcionarão novos incentivos ao 

desenvolvimento do Pará’, afirma Eduardo Luppi, vice-presidente de 

Inovação da Natura”, 

(http://www2.uol.com.br/canalexecutivo/notasemp06/emp17082006 1.htm, 

acesso em 15.04.2011) (ABILIO, 2011, p. 55).  

  

 

        Por se tratar de uma empresa nacional, há muitas informações sobre a empresa Natura 

em questões ligadas a vínculos empregatícios de funcionários de sua fabricas, parceiros 

vinculados a extração de matérias primas, meio ambiente e outros negócios, porém estes são 

assuntos para uma outra pesquisa. O meu trabalho só está relacionado à questão de venda 

direta e as consultoras.  

 

 

3.4 A HISTÓRIA DA EMPRESA MARY KAY 

  

        Fundada em 19635, com um investimento de apenas U$ 5.000 dólares, a Empresa Mary 

Kay, leva o nome de sua fundadora, Mary Kay Ash. A empresa cresceu e se tornou umas das 

maiores companhias de vendas diretas de produtos de beleza e cuidados com a pele no 

mundo. No Brasil, figura-se em terceiro lugar no ranking nacional. “Mary Kay, foi uma 

mulher visionaria empreendedora, muito à frente do seu tempo”. Quando Mary começou o 

seu negócio, ela estava aposentada, depois de 25 anos de trabalho, sempre com vendas diretas. 

Para ela, tudo começou com uma pequena loja em Dallas no Texas. Ela começou com cinco 

produtos e um grande sonho, e acontece que até hoje, seus sonhos inspiram milhares de 

mulheres a transformar suas vidas pelo mundo.   

                                                 
5 As informações a seguir foram retiradas do site da empresa Mary Kay: 

https://www.marykay.com.br/pt-br/aboutmary-kay/company-and-founder. 

https://www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay/company-and-founder
https://www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay/company-and-founder
https://www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay/company-and-founder%22HYPERLINK%20%22https:/www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay/company-and-founder
https://www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay/company-and-founder
https://www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay/company-and-founder
https://www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay/company-and-founder
https://www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay/company-and-founder
https://www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay/company-and-founder
https://www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay/company-and-founder
https://www.marykay.com.br/pt-br/about-mary-kay/company-and-founder


18 

 

   

  
Hoje, com milhões de Consultoras de Beleza Independentes, a Mary Kay 

oferece cerca de 300 produtos nas categorias de maquiagem, cuidados com a 

pele e fragrâncias em mais de 40 países ao redor do mundo e uma carreira 

independente repleta de reconhecimento com a missão de enriquecer a vida 

das mulheres e valores sólidos e atemporais como Regra de Ouro (Faça aos 

outros o que você gostaria que fizesse a você), Faça-me sentir importante 

(Reconheça as pessoas ao seu redor), Equilíbrio de prioridades (Deus em 

primeiro lugar, família em segundo e carreira em terceiro) e Espírito de 

Ajuda (Colabore com os outros, sem esperar nada em troca). (Mary Kay, 

2017).  

 

          Fiel aos seus ideais, Mary recebeu numerosas premiações e reconhecimento por seu 

prestigio ao longo de toda sua vida, e até após a sua morte em 22 de novembro de 2001, tem 

sido lembrada e homenageada pelo seu brilhantismo.    

         Em termos de vínculos e captação de novas consultoras, a Mary Kay não é diferente de 

outras empresas do ramo; o processo é o mesmo, todas as/os trabalhadores/as entram para a 

empresa por indicação e seguem ou não uma carreira, dependendo do grau de interesse e 

disponibilidade de cada consultora. Presente no Brasil desde 1998, com sede em Barueri São 

Paulo, a empresa conta com mais três centros de distribuições de seus produtos em outros 

Estados, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco.   

 

4. CONVERSANDO COM ELAS – TRABALHADORAS FORMAIS NO TRABALHO  

INFORMAL  

           Grande parte das mulheres com quem eu converso não são mais tão jovens e passaram 

ou passam por dificuldades dentro e fora de casa, numa luta diária com dificuldades 

econômicas e enfrentamento árduo com atividades de trabalho mal remunerado. A luta para 

conseguir acertar as contas no final de cada mês é a preocupação principal de quase todas. 

Além disso, há a necessidade de ter independência financeira do marido, ou ainda, prover 

algum lazer aos filhos ou a si mesmas. Uma boa parcela dessas mulheres precisa ter muita 

perseverança para alcançar seus objetivos e tornar-se profissionais bem-sucedidas, naquilo 

que se dispuserem a fazer. Como já dito, a dupla ou muitas vezes, a tríplice jornada de 

trabalho em que muitas se encontram, às vezes as desestimula. O cansaço, a falta de tempo e 

de condições para se dedicarem aos estudos extemporaneamente (porque algumas só tiveram 

oportunidade de voltar a estudar depois de adultas e mães) ou mesmo dedicarem-se a outra 

profissão, as direcionam a procurar na informalidade um meio de conseguir mais recursos 

financeiros. Procurar desenvolver “um bico”, um trabalho informal que possa ser realizado 
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paralelamente à sua profissão ou ocupação principal, nas horas vagas ou mesmo durante seu 

expediente de trabalho sem causar danos ou prejuízo e que venham a lhe render um dinheiro 

extra. Embora não seja tão fácil para todas arcar com a responsabilidade de se tornarem 

revendedoras ou consultoras de produto cosméticos, a venda direta desses produtos tem sido 

campeã para o grupo de pessoas que acumulam funções cotidianamente.  

         Todos os dias somos expostos a inúmeras imagens produzidas pela mídia, seja de um 

comercial de poucos segundos a filmes de várias horas de duração, e a aparência é 

extremamente valorizada quando se trata da exposição do corpo.  Os veículos midiáticos 

encontraram no corpo humano a posição perfeita para divulgar produtos de beleza, acessórios 

e muitos outros. A mídia se tornou massificadora da paixão pela moda e tornou, a boa 

aparência, algo essencial na sociedade (GARRINI, 2007). Esse veículo de comunicação que é 

a mídia, é a grande ferramenta usada nos dias de hoje pelas revendedoras de produtos 

cosméticos, que abandonaram a porta em porta usada pelos mascates. Os (as) cliente veem o 

produto no comercial, em seguida já fazem a compra com a revendedora que, muitas vezes, já 

tem a mercadoria em mãos porque dependendo do produto, já o adquiriu do fornecedor 

antecipadamente, prevendo a venda que é certa.  

         Para Mary Douglas (2009), o consumo é um sistema de significações onde as 

necessidades supridoras são simbólicas.  

Coisas como moda, objetos, publicidade, bens, televisão, produtos, serviços, 

shopping são marcas indeléveis no espírito do tempo e formam um sistema 

de consumo, dando ampla visibilidade à vida social cotidiana. (DOUGLAS, 

2009, p.16).   

  

           Sendo assim, os bens são algo necessário para estabelecer as relações sociais e culturais, 

fazendo do consumidor um construtor mediador de relações.   

         O quadro6 a seguir, informa os dados das minhas colaboradoras na ordem em que suas 

histórias são descritas. 

  Colaboradoras   

Laura  45 anos  Pedagoga-Consultora  Jardim Helvécia - Ap. Goiânia   

Gabriela   33 anos  Professora-Diretora Sênior  Jardim Novo Mundo - Goiânia  

Joana   64 anos  A Dona do Salão  Conjunto Aruanã I - Goiânia  

Elaine 42 anos  Avó-universitária   Conjunto Itatiaia - Goiânia  

Ana   50 anos  Agente Comunitária de Saúde  Parque Alvorada - Sen. Canedo  

 

                                                 
6 Obedecendo as normas é código do comitê de Ética em Pesquisa da UFG, os nomes de minhas colaboradoras 

foram trocados por nomes fictícios. 
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   A Pedagoga-Consultora  

          

Laura, colaboradora nesta pesquisa, é também minha amiga há alguns anos, e embora 

tenhamos um vínculo de amizade, procurei transcrever sua história com cuidado, atenta aos 

fatos por ela narrados, e não os sob a minha perspectiva.  

        Aos 45 anos, Laura é Pedagoga com Especialização em Educação Infantil pela Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás, profissão que ela adora, diz se sentir realizada com o que faz, 

embora ainda não seja uma profissional concursada, um sonho que ainda não conseguiu 

realizar. Embora ela seja professora, para completar sua renda insatisfatória de salários 

mínimos na rede privada de educação, Laura precisou como muitas outras mulheres, ir em 

busca de uma nova fonte de renda. Foi assim, que ela conheceu os produtos da empresa de 

cosméticos Mary Kay, com uma colega de trabalho que lhe disse ser consultora, e que para ela 

era uma boa opção de renda. Então ela, Laura, resolveu também se tornar uma das consultoras 

da marca de cosméticos, agregado segundo ela, o útil ao agradável, uma vez que os produtos 

são de ótima qualidade e os lucros com as vendas vinham ajudar muito a sua situação 

financeira.    

    

 Conheci a Dani, hoje minha diretora, na escola onde trabalhávamos. 

Sempre que conversamos eu reclamava que tinha que achar um meio 

de ganhar mais um pouco pois o meu salário era muito pouco para 

suprir minhas necessidades, então ela me convidou. Só que a 

princípio, eu fiquei desanimada, né, isso foi há três anos atrás. E aí 

eu resolvi vender porque eu sempre mexi com vendas, vendas de 

alguma coisa, já vendi lingerie (roupas intimas) vendia roupas, tudo 

que aparecia eu vendia, também já fui vendedora (trabalho em lojas 

departamento de eletrodomésticos e joalheria) durante dozes anos. 

Então, meio que você se acostuma a vender alguma coisa, então fiz 

meu cadastro, entrei para a equipe e gostei. Comecei a usar os 

produtos e vendia muito, tomei gosto pela coisa. Gosto muito de 

trabalhar com os produtos, tenho um bom ganho e não pretendo sair 

tão cedo. Tenho minhas clientes certas, mesmo quando eu não vendo 

reponho meu estoque. Minha clientela é grande, acho que pelo fato 

de minha família ser numerosa, isso me ajuda muito, por que eles já 

sabem que eu tenho os produtos. No mais, eu só quero ir 

aumentando minha clientela, na medida do possível, da minha 

disponibilidade de tempo. Eu gosto da Mary Kay, por que é o 

seguinte, cada consultora, ela faz parte de um grupo, né. Eu tenho a 

Dani como minha diretora, e eu não tenho cobranças para vender, 

por que quando a gente entra, você faz seu salário, se você não 

vender, você não tem dinheiro, então a questão é vender, quanto 

mais, melhor. Ela, a Dani, me incentiva muito a vender para que eu 

ganhe dinheiro e não porque ela precise bater meta. Então, um dos 

motivos que me levam a estar ainda na empresa, continuar 

vendendo, é que eu não sofro pressão! Eu não tenho que cumprir 

meta. Se eu vender muito bem, eu ganho prêmios, mas essa coisa de 

brindes e prêmios, não me atrai. O que me atrai mesmo é o que eu 
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ganho, o que posso está ganhando com minhas vendas, por que eu 

preciso de um rendimento mensal maior.                          

  

          Dona de uma personalidade forte e determinada, Laura tem um perfil de vida que se 

encaixa também em várias outras investigações teóricas. Mãe de uma menina de seis anos, 

separada de seu cônjuge há dois anos, coube a ela desde sempre, os cuidados com a filha e o 

lar, além de trabalhar fora. Nunca pode contar com o ex-cônjuge nas tarefas do dia a dia, 

como também depois da separação é detentora da guarda integral da filha, e recebe uma 

pensão de R$ 200,00 reais mensais para o sustento desta.  Ela, Laura, foi criada na zona rural, 

filha de fazendeiros da região de Nova Roma – Goiás, nasceu e cresceu na fazenda até a idade 

escolar, quando seus pais resolveram levar os filhos para morar na Cidade de Formosa – GO. 

Lá ela estudou até o ensino médio, fez magistério, e teve seu primeiro emprego formal em 

uma pequena papelaria ainda na adolescência. Veio a residir em Goiânia em meados da 

década de 1990.     

           

Me identifico como uma mulher lutadora, corro atrás, cumpro com 

meus compromissos, sou católica, costumo ir à igreja aos domingos. 

Sou uma pessoa alegre, sou persistente. Fui criada em uma família 

onde a responsabilidade e o respeito para com o próximo prevalecia, 

e prevalece até hoje. Sou separada, sou mãe, tenho uma profissão... 

presto serviço em uma escola... meu pensamento de todos os dias é a 

esperança de um emprego fixo, para que eu possa dar um estudo 

digno para a minha filha. Me identifico e me realizo com minha 

profissão, amo ser professora, tenho prazer em trabalhar com a 

educação infantil, porque os alunos que eu tenho, me realiza como 

profissional porque ainda vejo no olhar deles a vontade de estudar, 

de aprender, e o carinho deles para comigo é gratificante. E como 

consultora de beleza me identifico também por que na maioria das 

vezes, “nasce” uma nova mulher, levando para outras as novidades 

do mundo da beleza, incentivando-as a descobrir que depois de um 

dia cansativo de trabalho, ali pode surgir uma mulher com a 

aparência modificada, gosto de fazer isso, me dá prazer usar os 

produtos. Sou mais uma consultora do que vendedora, acho que meu 

entusiasmo é que vende o produto. Para ser uma consultora é 

necessário conhecer os produtos, os tipos de peles das suas clientes, 

para que não ocorram irritações e futuras lesões. Enfim, nenhum 

incidente, a falta de informação pode trazer transtornos para a 

vendedora.  

 

 A Professora-Diretora Sênior   

            Gabriela é, sem dúvida uma pessoa maravilhosa, como ela mesma fala: “sou uma 

mulher de 33 anos, ainda com espirito de menina, muito brincalhona, muito carismática, gosto 

de estar cercada por pessoas”. Gabriela é professora da rede Municipal de Educação de 
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Goiânia, apesar de essa ser sua formação, ela define como sua principal profissão, sua 

ocupação como Diretora Sênior da empresa de cosméticos Mary Kay. Casada, sem filhos, ela 

mora em casa financiada, situada em condomínio fechado em Goiânia. Filha de pais 

separados, para ela, esse não foi um empecilho para não ter uma boa educação e convivência 

familiar: “fui muito bem-criada pelos meus pais, eu e meu irmão, apesar de eles serem 

separados, sempre investiram e cuidaram da nossa educação”.    

        Apesar dos cuidados familiares e da formação educacional, Gabriela não é de família 

rica, então, desde muito jovem, aprendeu que para se tornar uma pessoa independente, tinha 

que trabalhar.  

  

Na vida da gente, muitas coisas levam a tomar decisões, os 

percalços vêm para ensinar, amadurecer, crescer. Uma das coisas 

que decidi ser, desde muito jovem, foi ser independente 

financeiramente, sempre fui muito independente em tudo, aliás eu 

sempre fui muito dependente das pessoas, mas quando eu comecei a 

amadurecer como jovem, eu me tornei uma pessoa independente, 

aprendi a ir nos lugares sozinha, aprendi a perguntar as coisas para 

as pessoas, aprendi a me virar. E, quando as coisas começaram a 

apertar para o meu lado também, eu decidi a começar a trabalhar 

ainda muito jovem, para ter o meu dinheiro sem precisar depender 

dos outros. Infelizmente eu sou muito orgulhosa, eu sei que isso é 

um defeito, mas esse orgulho me fez crescer, do tipo não ter que 

ficar precisando dos outros, por que eu tinha raiva de ter que ficar 

pedindo as coisas para as pessoas, ficar pedindo ajudar, esmolando. 

Tudo isso me fez crescer mais rápido, ser aquela pessoa correta e 

correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu trabalho para 

manter meu padrão de vida, fazer quantas viagens eu conseguir por 

ano, por mês, adoro viajar, faço viagens com amigas, com a família, 

com meu marido, adoro ir ao cinema, ir as compras, ler. Então sou 

batalhadora, mas também me sinto realizada com minhas conquistas 

minha família, meus cachorrinhos. Infelizmente, quando penso em 

trabalho, tenho pensamentos negativos em relação à minha carreira 

de pedagoga. Eu acho que o meu trabalho com a Mary Kay si 

tornado meu maior investimento, minha maior ocupação, eu deixei 

de investir em minha carreira como professora, deixei de me 

especializar, fiz um mestrado e não voltei mais a estudar, tenho esse 

sentimento de tristeza em relação a mim, de saber que não estou 

mais dando o meu melhor como educadora, por que já fui bem 

melhor, não estou dizendo que sou ruim, penso que continuo sendo 

boa.. Infelizmente no momento eu ainda não posso largar meu 

emprego como professora, porque eu dependo financeiramente, 

querendo ou não, é um bom salário. Então enquanto der para 

conciliar as duas coisas eu vou conciliando.   

  

  

Os autores, Pamplona e Romeiro (2008), conceituam a atividade econômica do setor 

informal como sendo uma continuação do setor formal, segundo ao qual, as barreiras que 

separam os dois setores, são barreiras econômicas e sociais e não estrutural, barreiras legais. 
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Assim sendo, a atividade informal “ilegal”, é tida como consequência e não causa da 

economia informal.   

  
As unidades produtivas do setor informal, não são criadas para viverem na 

ilegalidade, perante o Estado, mas para garantir alguma forma de sustento 

para as famílias, que com a renda gerada, fica impossível cumprir com todas 

as normas, todos os impostos atribuídos a essa forma de trabalho sem 

ameaçar sua própria sobrevivência (MORAIS, 2008).  

  

  

 O mercado de trabalho, seja no âmbito formal ou informal, é desafiador, cabe a cada 

pessoa, descobrir e investir naquilo em que se sente capaz de executar ou moldar-se a situação 

no mercado em que se encontra inserido, “o estudo das interações que ocorrem no âmbito do 

comércio das vendas é tão somente uma forma de perceber as formas pelas quais o 

comportamento humano ocorre e representa uma oportunidade para a “compreensão dos 

processos pelos quais a vida em grupo é constituída mais genericamente”” (PRUS, 1989, 

p.26), (CASTILHO, 2005, p. 42).   

  

 

         A flexibilidade oferecida na atividade de venda direta e a forma de como se dá o vínculo 

com as empresas, são os maiores incentivos para a adesão das consultoras nas empresas de 

cosméticos, para Gabriela, essa possibilidade de conciliar seu trabalho formal com a venda de 

cosméticos fez toda a diferença. 

   

Quanto a Mary Kay, todo mundo entra na empresa por meio de 

indicação de alguém que já está cadastrada lá.  E a empresa funciona 

com duas vias de ganho, a gente ganha vendendo os produtos, o que 

nos gera um desconto de até cinquenta por cento (50%), do valor dos 

produtos, isso vai dependendo do valor do pedido que você coloca, e 

tem a outra via de ganhos que é a carreira, que é quando você 

oferecer oportunidades para outras pessoas fazerem parte do time 

Mary Kay, e a empresa também te bonifica para você ficar cuidando 

dessas pessoas, para você ensiná-las, treiná-las, tá ajudando essas 

pessoas que fazem parte do seu time, sua equipe. Eu entrei em 

outubro de 2013, através de uma colega que me ofereceu, eu topei 

por que eu já vendia Tupperwere (empresa de utensílios doméstico 

plásticos), já entendia de vendas e, eu queria também usar os 

produtos Mary Kay, eu teria a oportunidade de comprar com 

desconto, porem quando eu entrei na empresa, pensei... se eu gostei 

tanto assim de usar esses produtos, estou apaixonada, por que não 

outras pessoas não podem gostar¿ então quando eu fui fazer meu 

primeiro pedido eu investir em uma boa pronto entrega para eu 

começar, lembrando que com a Mary Kay a gente não fica vendendo 

com a revistinha (catalogo), a gente vendo com os produtos em 

mãos. Fiz o meu pedido e em quinze dias eu já tinha vendido todos 
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os meus produtos e estava com R$1.700,00 de lucros na mão. E aí, a 

gente começa a colocar tudo na calculadora, a fazer contas né! E 

com o passar do tempo eu fui vendo que eu estava ganhado muito 

mais vendendo os produtos da Mary Kay do que dando aulas... o que 

é muito sofrido. Infelizmente no nosso pais, a profissão de pedagogo 

não é valorizada, de professor em geral não é valorizado e a gente 

tem que se desdobrar para dar aulas em dois, três lugares para ter 

uma renda decente. E comigo não era diferente, eu trabalhava 

muito...muito. A  Mary Kay me ofereceu uma carreira, 

possibilidades de ganhos bem acima de meus padrões, se a empresa 

está disponibilizando para mim, ações... por que eu não posso 

conquistar! quando me falaram da carreira “olha, você não precisa 

ganhar só vendendo, você pode ganhar com o seu time Mary Kay”, 

eu achava que eu não tivesse perfil para isso, pensei que eu vou 

cadastrar as minhas clientes e não vou ter para quem vender, só que 

assim, é incrível, quanto mais gente você traz para o time, mais abre-

se portas... então, hoje já tenho quatro anos de empresa e sou muito 

realizada com a empresa, por que já foram quatro viagens que eu 

tive, uma inclusive internacional, tudo bancado pela empresa, 

premiações, eu nem sei dizer quantas: bolsas, relógios, óculos, 

eletrodomésticos, joias.  As atividades que a gente realiza na Mary 

Kay é, eu como líder, eu faço acompanhamento com as consultoras, 

dou treinamentos semanais, ligações, aula de auto maquiagem, isso 

como diretora, agora como consultora minhas atividades são vendas 

e indicações para cadastrar mais consultoras sempre.   

  

         Como dito anteriormente, a Gabriela é uma pessoa encantadora, daquelas que prende a 

sua atenção, você para escutar o que ela diz e se entusiasma com o seu magnetismo pessoal. 

Como ela mesmo disse, “a pessoa que me apresentou a Mary Kay disse que não me venderia 

os produtos, e sim me cadastraria para eu mesma comprar, acho que ela viu potencial em 

mim”. Acredito que a pessoa em si, está muito relacionada ao meio e a atividade que executa, 

é isso é um componente essencial em muitas atividades, principalmente a de vendas.  

  

A despeito das qualidades físicas que as pessoas possam associar a alguns 

produtos em particular, as trocas são simbólicas em sua essência. Ao 

comprarem produtos as pessoas não estão somente comprando todas as 

imagens (conforto, estilo, prestígio, performance, credibilidade, salvação, 

novidade e outros) que elas associam com alguns produtos em particular, mas 

também todas as imagens que ela tem dos vendedores (incluindo-se lojas, 

indústrias, comércios) envolvidos (PRUS, 1989, p. 23).  

  

         O patamar que as empresas de cosméticos alcançaram, movimentando bilhões no 

mercado informal de vendas, nacional e internacionalmente possibilitam, apesar de não 

oferecer um vínculo empregatício aos seus funcionários, oferecem uma possibilidade de 

ganho e uma carreira vantajosa, o que em muitos casos, supera as expectativas do mercado 

formal de trabalho. Gabriela, minha interlocutora, é um exemplo dessa possibilidade. O seu 

trabalho na empresa Mary Kay, tem superado em muito seu vínculo com o emprego formal:  
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Então, como disse anteriormente, hoje a Mary Kay é minha renda 

principal. Foi graça à Mary Kay que sustentei a minha casa com 

marido desempregado durante um ano. Foi graças a ela que eu 

troquei de carro, construí garagem na minha casa, cobri os fundos da 

minha casa (tem um “puxadinho”) na área de serviços. Então, 

assim... comprei carro para o meu marido [risos], então, tudo foi com 

o meu dinheiro ganho com a Mary Kay, então posso sim, dizer que é 

a minha profissão principal. Sou muito realizada no que faço, sinto 

muito orgulho, não tenho vergonha de falar que vendo batom, pelo 

contrário! todo mundo me conheci como a Gabi da Mary Kay, onde 

eu vou. Eu pretendo sim, morrer fazendo Mary Kay, eu quero me 

aposentar desenvolvendo o trabalho com a Mary Kay por que a 

qualidade de vida que eu tenho hoje com esses produtos é bem 

diferente da que tenho com a sala de aula.  

  

  

           Diferentemente do vínculo estabelecido entre empregador-empregado, no emprego 

formal, onde a empresa exige que seu funcionário estabeleça uma separação rígida da vida 

social e familiar para que não interfira em seu rendimento profissional dentro da empresa, o 

vínculo com as empresas de vendas diretas são justamente o contrário, é dentro do círculo de 

amizades e interações com a família que a venda acontece, portanto, tais relações são de 

extrema importância, elas cooperam para a realização da venda e, consequentemente para uma 

carreira bem sucedida da consultora. Vê-se, logo na interação com minhas colaboradoras que, 

as que são de família mais numerosa e que mantêm um círculo mais abrangente de amizade, 

são as que conquistaram um maior rendimento na ocupação informal de venda de cosméticos. 

Sem contar que essas empresas, oferecem a oportunidade de suas consultoras gerenciar o seu 

próprio horário, o que possibilita que elas mantenham os dois vínculos de trabalho e ainda que 

conciliam as funções de donas de casa, “a oportunidade de gerenciar e escolher seus horários 

de trabalho, aparentemente dá à mulher a opção de conciliar o trabalho e as tarefas ligadas ao 

lar”. (CASTILHO, 2005, p. 21). Segundo a colabora, Gabriela, esse é um dos fatores que 

levam as vendas diretas a atraírem tanto, as mulheres no mundo todo.  

  

  

  
Sobre vínculos com minhas clientes, sim é de amizade... tem umas 

que faz pão de queijo para mim, tem cafezinho especial no dia em 

que eu vou visita-las. Sou muito amiga de minhas clientes, elas me 

tratam com maior carinho e eu também as trato com carinho, assim, 

elas me indicam muitas outras clientes, tem dia que estou em casa e 

recebo ligações de pessoas que diz ter pego meu contato com 

clientes minhas, então tem amizade envolvida sim, é maravilhoso.... 

minha interação familiar também é ótima, eles me apoiam muito. O 

marido que as vezes fica com ciúmes ne, a gente sai de casa toda 
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elegante, toda bonita e ainda volta com dinheiro no bolso [risos], 

eles não gostam muito de vez em quando, e eu sei que é por que a 

minha renda hoje, ultrapassa muito a dele aqui em casa. Isso para 

um homem nem sempre é gratificante.   

     

             

  

  

          A avó-universitária  

   

  Uma de minhas colaboradoras é uma jovem mulher, e já é avó, tem uma história muito 

comovente de como superou as dificuldades, a pobreza extrema, e, os preconceitos sociais, 

misturado ao machismo do marido, para trabalhar e estudar, indo do ensino básico, depois de 

se tornar mãe até chegar ao ensino superior.  

         Elaine é uma pessoa simples, típica brasileira classe média baixa, casou-se cedo, aos 14 

anos, vive em união estável com o pai de seus três filhos, um menino e duas meninas há 28 

anos, que seguindo o exemplo da mãe, também já são pais, fazendo de Elaine, aos 42 anos, 

avó de quatro netos. Filha de empregada doméstica, solteira e analfabeta, como a mãe, Elaine 

não tinha oportunidade de estudar na infância; o trabalho doméstico foi prioridade em sua 

vida. Elaine, que hoje é formada em Ciências Sociais, diz que tudo começou muito cedo em 

sua vida, tanto do sonho de estudar como do processo de se casar e constituir uma família.  

Segundo ela, batalhou muito para chegar onde chegou.  

  

Minha história não é diferente das histórias da maioria das meninas 

pobres da periferia das cidades do interior. Desde pequena, eu 

gostava muito de estudar, de aprender, ficava empolgada quando 

conseguia resolver alguma atividade escolar sozinha, só com as 

instruções dadas pela professora em sala de aula. Sou filha mais 

velha de oitos irmãos, sou filha de mãe solteira e, os adultos que 

tinham na minha casa, que eram, minha mãe, avó e tia, nenhuma 

sabia ler nem escrever. Se me recordo bem, perdi dois anos de aula. 

Minha mãe me tirava da escola para cuidar dos meus irmãos, 

começava faltando às aulas, depois que não tinha mais jeito parava 

de ir e perdia o ano. Com doze anos eu ainda cursava a 4ª serie, do 

ensino fundamental, dessa vez fui eu que decidi parar, tinha que 

trabalhar para ajudar no sustento da casa. Três anos depois arrumei 

filho e fui morar com o pai dele. Com isso, fiquei dezoito anos sem 

estudar.   

             

        Além de se sentir envergonhada por não ter estudado, Elaine sentia necessidade de ter 

conhecimento, tinha consciência de sua situação, porem vivia um drama doméstico com seu 

marido que não compartilhava de suas ideias:  
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Às vezes eu falava para o meu marido que eu queria voltar a estudar. 

Tinha vergonha de não ter terminado nem o ensino fundamental. 

Queria aprender para poder instruir melhor nossos filhos, e meu 

marido ou fingia que não ouvia e me deixava falando sozinha, ou me 

respondia apenas, “nem pense nessa possibilidade, não permitirei 

que você invente esse negócio de estudar, já te deixei trabalhar, 

estudar nem pensar” então, o tempo foi passando. Anos depois, eu 

estava trabalhando como copeira em um órgão público já fazia uns 

sete anos, e meu chefe sempre me incentivava a voltar a estudar. 

Dizia que eu estava nova, que eu tinha que procurar melhorar, e o 

estudo era o único meio de crescermos como profissionais.   

  

  

           Bruschini e Lombardi (2009) classificam o trabalho feminino contemporâneo no Brasil 

em dois contingentes de mulheres: as mulheres com pouca ou falta total de escolaridade são 

as que “se inserem no mercado de trabalho em um polo no qual se incluem as posições menos 

favoráveis e precárias, quanto ao vinculo de trabalho, à remuneração, à proteção social ou às 

condições de trabalho propriamente ditas” este contingente representa “40% da força de 

trabalho feminina”. O outro contingente é de mulheres quiseram ou tiveram a opção de se 

escolarizar, tais mulheres ocupam hoje cargos no mercado de trabalho que décadas atrás era 

ocupada somente por homens.   

           A promessa de ocupar uma posição melhor dentro da empresa onde trabalhava, foi o 

incentivo que faltava para que Elaine voltasse as salas de aula “se você voltar a estudar irei 

organizar para que você ocupe um cargo melhor” dizia me chefe. Enfrentando todas as 

diversidades, imposições feitas pelo marido, tríplice jornada de ocupação, dividindo-se entre 

casa, trabalho e escola, Elaine estudou do ano de 2004 até concluir o ensino médio.   

  
Terminei o ensino fundamental pelo EJA. Já no ensino médio eu 

optei por fazê-lo normal, primeiro, segundo e terceiro, até terminar. 

Achei que seria mais proveitoso. O EJA é um método bom para 

quem tem urgência no certificado de conclusão, que ocorre em um 

tempo bem menor. Se o ensino público normal deixa muito a 

desejar, imagine o EJA, o tempo é muito curto, não se aprende quase 

nada. Mas foi muito bom, o conteúdo que eu via de forma resumida 

no EJA, contribuiu muito, para a evolução da vontade que eu sentia 

em aprender.   

  

  

          Para Eliane Gonçalves (2004), já há algum tempo, no mundo inteiro, as mulheres vem 

conseguindo elevar seus índices de escolaridade; sua expectativa de vida também vem 

aumentando e sua participação no mercado de trabalho já é bastante expressiva. No entanto, 

ainda há um longo e tortuoso caminho a percorrer:  
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É sabido que algum grau de desigualdade de gênero existe em todas as 

sociedades conhecidas, não importa seu nível de desenvolvimento 

econômico.    
Entretanto, permanecem como uma “casta” inferior, sendo tratadas como 

seres pela metade, e não seres inteiros, capazes de decidir sobre a própria 

vida, dados os preconceitos, as exclusões e as violências que se impões a elas 

cotidianamente, não só no Brasil e na América Latina, mas em praticamente 

todos os rincões do planeta. (GONÇALVES, 2004, p.7).    

  

           

           Hoje, já formada em Ciências Sociais, Elaine se sente realizada em relação aos estudos 

“sou uma mulher de classe média baixa, que sonhava com uma formação superior. A 

graduação nos empodera, nos dá status”.   

  

Trabalhei como recepcionista por 12 anos, porém, no momento estou 

atuando como trabalhadora informal, revendo produtos de 

perfumaria e cosmético da marca Natura. Não me identifico com o 

que faço, não gosto de vendas, gosto do trabalho fixo, onde eu 

levanto cedo, saio de casa, converso com pessoas. Não tenho o dom 

de convencer ninguém, nem gosto disso, por isso não gosto de 

vendas. Vendo e não vendo natura, na verdade dou comissão para 

algumas pessoas trabalharem para mim, é assim, a Natura paga 30%, 

dou 20% para minhas revendedoras. Não vou atrás de nenhum 

cliente, alguns que sabem que eu vendo, vêm atrás de mim, senão 

minhas amigas vendem e eu tenho o lucro de apenas 10%. 

Engraçado que eu vendo natura há 15 anos e até hoje não consegui 

parar, talvez eu devesse fazer um curso na área.   

  

             Mesmo com toda as lutas por melhores condições de vida e de trabalho, Elaine acredita 

que o pior já tenha passado, “atualmente minha jornada é dupla, mais já fiz tríplice jornada 

pois sou mãe, cuido de dois netos, sou esposa, dona de casa, trabalhei fora por 17 anos e 

terminei o curso de bacharel em Ciência Sociais”. Atualmente desempregada, tendo como 

renda apenas o lucro da atividade como revendedora Natura, função que ela diz não gostar, 

afirma que: “todo trabalho que dá retorno é gratificante, não tenho o dom para conquistar 

clientes, mas é o que está me ajudando, pois já vai fazer um ano que sai do emprego”.  
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            A dona do Salão          

  

            Joana, já é uma senhora, tem 64 anos é mãe e avó, tem um casal de filhos adultos, um 

neto de criação e mais um que nascerá em breve. Segundo Joana, a vida foi generosa com ela, 

casou cedo com um bom homem, conseguiram comprar casa, carro, pagar a escola dos filhos 

e ter estabilidade econômica. Porém, nem sempre foi assim; sendo a quarta filha de uma 

família de oito irmãos, filha de doméstica e pedreiro, desde muito cedo seguiu os passos da 

mãe para ajudar nas despesas da casa. Moradora do setor Pedro Ludovico, andava até os 

setores “nobres”, Marista, Bueno, para trabalhar de doméstica; aos 15 anos já trabalhava em 

apartamentos nesses setores. Quando conheceu seu marido, um adolescente com 

responsabilidade de pai de família, pois vinha de uma família mais humilde do que a dela (o 

pai do marido havia abandonado a família, deixando a mãe com os seis filhos) não via como a 

vida poderia melhorar, tanto sua vida como a do namorado era muito sofrida.  

  

Quando conheci o Manuel, eu trabalhava de doméstica e ele em uma 

padaria, estudávamos a noite e trabalhávamos o dia todo. Éramos 

jovens ainda, mas no meu tempo casávamos cedo, mesmo sem ter 

condições, não era como hoje que as pessoas, primeiro estudam, 

arrumam bom emprego, eu não tinha essa expectativa, só queria 

casar, ter meu marido, minha própria família. Mas a vida foi dando 

certo, meu marido arrumou emprego na Celg, e até faculdade ele fez, 

eu não quis mais estudar, completei a 8 série e preferir ficar em casa 

cuidando dos meus filhos, só não conseguia ficar sem fazer nada, 

tipo precisava de ganhar meu próprio dinheiro, ajudar nas despesas 

com as crianças e comprar meus produtos de beleza por que sempre 

fui vaidosa. Então eu comecei a fazer unhas, aqui mesmo em casa, 

as clientes, as primeiras eram minhas vizinhas, parentes e depois fui 

fazendo mais e mais clientes. Depois eu quis ser cabeleireira, fiz um 

curso para aprender a cortar e escovar, comecei a atender aqui 

mesmo em casa, ficávamos na área, fui comprando os produtos de 

profissional e trabalhando. Desde então, sou cabeleireira [risos], 

nunca me faltou clientes e aos poucos fui ganhando confiança de 

profissional, fiz alguns cursos de aperfeiçoamentos, mas, o mais 

importante e a experiência, essa você vai adquirindo. Não fiquei 

rica, mas pude ajudar nas despesas com meus filhos, no nosso 

cotidiano, viagens, cinema, algumas regalias pude oferecer aos meus 

filhos, como o privilégio de estudar, os dois fizeram faculdade, a 

minha filha fez UFG, mais meu filho tivemos que pagar a PUC, e 

eles não precisaram trabalhar, puderam só estudar, coisa que minha 

família não pode me dá, nem a do Manuel. (Joana, 64)  

  

         Concordando com Joana, minha colaboradora, a vida lhe foi “generosa” ela conseguiu 

conciliar uma profissão dentro de casa, onde pôde cuidar da vida familiar, dispensar cuidados 

aos filhos e com a casa. Ao mesmo tempo, Joana engrossa as estatísticas do perfil da mulher 
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descrita no texto de Bruschini, a mulher como responsável pela manutenção do modelo 

patriarcal de família, segundo o qual cabem às mulheres as responsabilidades domésticas e 

socializadoras da casa, “bem como a persistência de uma identidade construída em torno do 

mundo doméstico, condicionam a participação feminina no mercado de trabalho a outros 

fatores além daqueles que se referem à sua qualificação e à oferta de emprego, como no caso 

dos homens”.   

  

Não foi fácil, ainda hoje não é, como meu salão é aqui em casa, eu 

muitas vezes tive que pedir “permissão” as minhas clientes para 

atender meus filhos quando eles eram pequenos, mesmo eles sendo 

boas crianças, tinham necessidades que eu não podia ignorar, tinha 

que parar o que eu estava fazendo e ir cuidar deles. Minhas clientes 

sempre foram compreensivas, as poucas que não gostaram também 

nunca falaram nada. Essa também eram minhas condições, se 

alguma não se sentisse satisfeita era só não voltar.  Minhas 

obrigações domésticas também ficavam para depois, quando eu 

tinha tempo, cozinhava, limpava, fazia tudo, mas quando o serviço 

exigia eu também deixava tudo para depois e atendia a cliente. 

(Joana, 64 anos).  

   

          Analisando o perfil da minha colaboradora Joana, evidencia-se que de um modo geral, a 

mulher está fadada a seguir um certo padrão social e cultural:   

  

A constante necessidade de articular papéis familiares e profissionais limita a 

disponibilidade das mulheres para o trabalho, que depende de uma complexa 

combinação de características pessoais e familiares, como o estado conjugal e 

a presença de filhos, associados à idade e à escolaridade da trabalhadora, 

assim como a características do grupo familiar, como o ciclo de vida e a 

estrutura familiar. (BRUSCHINI, 1998).  

  

           No caso de vendas de cosméticos, para a Joana que já tem o seu estabelecimento 

comercial, o salão de beleza, nada poderia ser mais natural que ela também vendesse produtos 

de beleza, uma junção do útil ao agradável.  

  

Sobre vender cosméticos, vender para mim se tornou natural aqui no 

salão, é um verdadeiro ponto de comercialização [risos], vendo 

vários produtos, mas só sou cadastrada mesmo como vendedora da 

Avon, e não vou nas reuniões, fui pouquíssimas vezes. Até achei 

divertido, mas acho uma perda do meu tempo, prefiro não ir, antes 

era mais difícil porque tinha que passar o pedido para a sua 

representante, sua gerente, mas agora, nos últimos anos é tudo mais 

fácil por que você faz tudo online, acessa o site e envia o seu pedido. 

Foi bom até por que eu aprendi a mexer no computador, criei minha 

independência até nisso. Os outros produtos, como a Natura, Mary 

Kay, Demillus, Odorata e outras, eu apenas vendo em parceria com 
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outras pessoas que são minhas vizinhas e amigas, elas deixam aqui 

no salão o catalogo, eu vendo para minhas clientes e elas dividem as 

comissões comigo. Acho bom assim, ganho menos, mas também me 

isenta da responsabilidade de passar pedido e também de cumprir 

meta de venda quando a empresa exige. Vender é bom, e como sou 

viciada em cosméticos facilita para mim, compro meus Renew com 

desconto, compro presentes para minhas amigas e parentes. Como 

tenho família grande, tem sempre alguém fazendo aniversário, e no 

final de ano, sempre nos reunimos para confraternizar, daí gosto de 

presentear meus sobrinhas e irmãs, levo produtos, geralmente os que 

comprei em promoções, para jogarmos Bingo. Esses produtos são 

minhas contribuições para as brincadeiras que realizamos, então faço 

o maior sucesso!   

  

       Segundo Joana, seus filhos não veem mais com bons olhos o fato dela continuar a 

trabalhando, acham que ela deveria parar e descansar, só “curtir a vida”, no entanto ela é de 

outra opinião, “eu trabalho porque gosto e quero, quando eu quero viajar, fecho o salão é vou, 

o dia que não estou disposta e não agendei nenhuma cliente antecipada, eu também não 

trabalho, não vejo razão para largar de trabalhar”. Segundo ela, pedir dinheiro para o marido 

ou filhos é muito desconfortante e depois, segundo ela, “quem vai me dar cem reais para eu dá 

em um Renew, sem reclamar!” [risos].   

          

A Agente Comunitária de Saúde  

  

         Ana é minha única colaboradora que não é goiana, dona de um sotaque carregado e um 

jeito espontâneo de se comunicar, veio do Estado do Maranhão há dezesseis anos. Casada, 

mãe de um casal de adolescentes, trabalha como Agente Comunitária de Saúde há treze anos, 

função que desempenha com muita dedicação e eficiência. Ana é evangélica e a todo instante 

está falando da bíblia e da religião, dando graças pelo o emprego e pela melhoria de vida 

adquirida depois que chegou em Goiânia. Ela fala bastante do tempo em que chegou, da 

péssima condição financeira e dos anos que trabalhou como empregada doméstica antes de 

conseguir o emprego atual.       

  

Sou muito grata por tudo, minha vida mudou muito nos últimos 

anos, depois que nós resolvemos nos mudar aqui para Goiás. Não foi 

fácil nos primeiros anos, assim como não era fácil nossa vida lá na 

nossa cidade, Lago da Pedra – MA. Em cidade pequena no interior 

do Estado, a vida é mais difícil, temos menos oportunidades, as 

dificuldades com emprego, salário, educação, principalmente 
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quando seus filhos vão ficando maiorzinho e você tem aquele sonho 

de dar uma vida melhor para eles, se você não pode da, pelo o 

menos você precisa procurar um lugar onde eles possam ter acesso, 

conquistar por eles mesmos. E foi o que fizemos, juntamos as malas 

e vimos, já tinham parentes aqui, de modo que facilitou bastante o 

fato de não termos dinheiro. Meu primeiro emprego aqui foi de 

doméstica, trabalhei três anos para uma mulher que me escravizava 

das seis e meia da manhã às cinco da tarde por um salário mínimo 

para fazer de tudo na casa, de segunda a sexta e no sábado eu saia às 

doze horas. Aguentei, por que eu precisava, não conhecia a cidade 

de Goiânia, esse foi o primeiro emprego que arrumei aqui e tinha 

medo ainda de perder, não tinha tempo nem de procurar outro. Com 

filhos pequenos em casa, morando de favor, meu marido pedreiro, 

fazendo bicos, sem estabilidade. Eu não via outro jeito, senão 

continuar...Então por isso eu sou tão grata a esse emprego que tenho 

hoje. Quando surgiu a oportunidade de eu fazer a prova do concurso 

e ser Agente de Saúde, foi a melhor coisa que já tinha me 

acontecido.   

            

         A emancipação da mulher, sua ruptura de exclusividade com o trabalho doméstico, 

ainda está vinculada a subordinação de luta de classes e de gênero, porem nas últimas 

décadas, essa emancipação tem permitido à mulher conquistar sua independência financeira, 

tendo uma ocupação fora de casa.   

Eu amo minha profissão, não é uma maravilha não porque a gente 

trabalha batendo na porta dos outros, mas é um serviço público, me 

dar estabilidade. Faço minhas visitas, quem quiser me receber, entro, 

cumpro com minhas obrigações com a aquela família. Faço o 

possível para orientar e ajudar no que for possível e vou embora para 

a próxima casa. Quem não quiser receber a agente de saúde também 

não é obrigado, com o tempo, trabalhando no bairro a mais de dez 

anos, a gente já sabe quem precisa dos nossos serviços e quem não 

precisa, não nos recebe.  

  

 Segundo as estatísticas, as classes sociais de baixa renda estão alcançando novos 

status. O crescimento da economia agregada a mudanças de comportamento social e cultural 

da sociedade são fatores determinantes nesse processo, são fatores que elevam também o 

poderio de consumo dessa nova classe social.   

  

  

Outra parte que gosto muito, é do horário, temos que fazer até oito 

visitas por dia e fazer os relatórios, então meu tempo é meu, faço 

visitas sem preocupação com tempo, sem precisar correr, tenho 

minhas horas de descanso para ir em casa almoçar e no final da tarde 

trabalho mais um pouco. Ainda tenho a vantagem de vender minhas 

coisinhas [risos], acaba que também sou vendedora, vendo a Natura 

e Avon; a Mary Kay acho mais complicado porque são produtos 

mais caros e a gente tem que demonstrar, aqui no bairro os produtos 

ainda não são muito conhecidos e teria que ter mostruário, fazer 
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demonstração, convencer os clientes, agora os outros produtos todos 

já conhecem...   eu não tenho cadastro como vendedora de nenhuma 

empresa de cosméticos, mas eu vendo de tudo, sabe como¿ tenho 

umas pacientes que vendem, daí pego a revistinha (catálogo) delas e 

mostro para as outras pacientes durante a visita, elas fazem o pedido 

e depois eu levo de volta para a dona da revista, como estou sempre 

andando, da certinho, passo o pedido e depois passo entregado o 

produto e recebendo, se a cliente, paciente não está em casa naquele 

momento não tem problema que volto depois, isso já faz parte de 

minha rotina e é um jeito de ganhar mais um pouquinho. Geralmente 

ganho comissão de 20% sobre o que eu vendo, desse lucro compro 

uns produtos para minha filha que é adolescente e está sempre 

querendo as coisas, as vezes ainda sobra uns troquinhos a mais. 

Vendo também para as colegas de serviço aqui da Unidade Básica 

de Saúde, as doutoras e a dentista sempre compram alguma coisa e, 

assim vou levando. Acho que vender é um dom! me considero 

portadora desse dom, desde nova, ainda lá na minha cidade que 

vendo coisas. Lá eu vendia roupas, enxovais, revista Hermes e tudo 

mais que eu achava, estão já estou acostumada a vender, é natural 

para mim.   

  

  

           Segundo Juliana Castilho (CASTILHO, 2005, p. 42), o comércio e as vendas podem 

ser percebidos como a dinâmica teatral. “O estoque de conhecimento de cada indivíduo dá aos 

participantes da transação comercial informações sobre a melhor maneira para agir e as 

normas que orientam a relação entre o cliente e o vendedor”.   

 

 

5. ENFIM, CONSIDERAÇÕES  

           O desenrolar desta investigação permitiu uma maior compreensão sobre as condições 

de vida e a relação com o trabalho de minhas colaboradoras, o trabalho formal e as atividades 

desenvolvidas por elas no serviço informal, os considerados “bicos”. Embora, para uma delas, 

a ocupação informal tenha conquistado o lugar da profissão de sua formação, outras, no 

entanto não consideram tal possibilidade, acreditam que os vínculos e a estabilidade provinda 

de uma relação com o emprego formal, lhes trará maior conforto. Ademais, o que foi 

realizado, é uma análise da trajetória de vida de mulheres, inteligentes, independentes e 

batalhadoras, cheias de sonhos e conquistas. Donas de personalidades únicas, que desafiam 

todos os dias as relações sociais no âmbito doméstico e no mundo dos negócios. Considero o 

contexto da sociologia do trabalho, fundamental para dar visibilidade a existência e a 

importância de grupos específicos na sociedade. A necessidade de incluir e classificar as 

atividades ocupacionais tidas como informais, no mercado, assim como está o trabalho 

considerado formal, reconhecido pelas leis reguladoras é de demasiada importância. As 
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dificuldades atuais de se inserir no mercado de trabalho formal é que levam as pessoas à busca 

desenfreada por melhores condições de vida, encontrando sustento e aparo nas atividades 

informais, tais como o comercio de vendas diretas de cosméticos. O que essas empresas 

oferecem é o que falta no mercado de trabalho regulado, melhores condições de trabalho, 

melhores salários e flexibilidades o que possibilitaria para uma dona de casa, sobrecarregada 

com duplas ou muitas vezes tríplice jornada diária de atividades, ter acesso a melhores 

condições de vida. A sobrecarga de atividades diárias junta as desigualdades salarias e de 

gênero remete a mulher, ainda nos dias de hoje, a um retrocesso que não condiz com a 

evolução da humanidade como sociedade.   

         As escolhas e preferências das empresas de cosméticos por captar mão de obra feminina 

está diretamente vinculada às relações familiares e sociais em que essas mulheres estão 

inseridas. Essas atividades de vendas geralmente acontecem em ambientes familiares e de 

amizades. E são as mulheres que costumam manter um círculo maior de cordialidade entre 

colegas de trabalho e mesmo em família, geralmente são as responsáveis pelas interações do 

grupo. Outro fator de relevância é que o trabalho informal, principalmente para o trabalhador 

desempregado ou com péssimos salários, o que geralmente são as mulheres donas de casa, 

tende a ser uma solução, um meio de sobrevivência com condições que o mercado formal de 

trabalho não oferece. Além de oferecer ganhos acima das possibilidades encontradas no 

mercado formal que está cada dia mais excludente, o mercado de atividade informal, vendas 

diretas oferecem oportunidades para todas as faixas etárias e níveis de escolaridade, 

permitindo que as mulheres, mesmo aquela que não tiveram opção ou oportunidade de estudar 

e investir em uma carreira, obtenha renda.   

          A questão da informalidade das vendedoras-consultoras é prejudicial por não manter 

um vínculo empregatícios com as empresas em que são cadastradas. São empresas que 

faturam milhões com as atividades de suas credenciadas, e mesmo assim não pagam nada a 

elas em diretos trabalhistas. Todavia, para as que se encontram em tais situações, afirmam 

haver satisfação em desenvolver tal atividade, independente das condições de precarização 

das normas formais do trabalho.   
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Entrevistas  

      Documento sonoro no todo  

Laura, 45 anos: pedagogo-consultora Mary Kay – Aparecida de  

Goiânia, novembro de 2017. 2 arquivos mp³ (45 min.)  

                         

  

Gabriela, 33 anos: professora e diretora sênior Mary Kay – Goiânia, dezembro de 2017. 3 

arquivos mp³ (68 mim)  

  

  

Joana, 64 anos: dona de salão e revendedoras de diversas marcas de cosméticos – Goiânia, 

novembro de 2017. 2 arquivos mp³ (42 min).  

  

Elaine, 42 anos: avó universitária e consultora Natura – Goiânia, setembro de 2017. 1 arquivo 

mp³ (31 min).  

  

Ana, 50 anos: agente comunitária de saúde e revendedora Avon e Natura – Senador Canedo, 

dezembro de 2017. 1 arquivo mp³ (38 min).  
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 ANEXO I - Roteiro de Entrevista  

  

Dados pessoais:   

Idade:  

Escolaridade:  

Situação conjugal:  

Gênero:  

Ocupação do pai e da mãe:  

Religião:  

Primeira ocupação:  

Composição familiar: (n. Filhos)  

Condições de moradia (com quem mora, república etc.), condições do domicílio (próprio, 

alugado, cedido, em pagamento):  

Hábitos: lazer, religião, passeios, leituras, cinema, viagens  

Identidade   

Quem é você? Como você se identifica como pessoa, sua trajetória de vida, como foi sua 

formação...  

Você é casada, é mãe e trabalha, tem uma profissão. Quando você acorda cedo por exemplo, 

qual é seu primeiro pensamento em relação a essas três coisas: casa, filhos e trabalho?  

Identidade e Trabalho (aqui você pode me falar tudo que você puder sobre a empresa de 

cosméticos para a qual você trabalha, como funciona, como você entrou para a empresa, como 

se sente trabalhando para a empresa... há quanto tempo, os benefícios, as dificuldades...  

(Caracterizar as atividades, as funções, as relações de trabalho)  

Realização/orgulho do que faz e profissão.   

Você escolheu essa profissão, se sente realizada com o que faz, sente orgulho?  

Você executa duas atividades, uma como trabalho formal e a outra, uma atividade informal, 

qual das duas você consideraria ser sua profissão?   

Você acha que essa atividade, a informal, você poderá ou pretende fazer para a vida toda, isto 

é, depois que você se aposentar?     

Formação   

Quais os conhecimentos que você tem ou acha que é preciso ter para ser uma 

consultora/vendedora de cosméticos?   

Relação familiar e vida social   

Como outras mulheres, você também faz dupla jornada, como você é isso para você?  
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Você acha que essa atividade de vendedora cria uma relação, um vínculo de amizade com as 

pessoas para quem você vende, ou mesmo uma interação com a sua família?   Interações no 

trabalho (e também no mundo doméstico)  
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ANEXO II – TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA  

                                    

                                                        

  

  

                                              CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

                    PESQUISA 

PESQUISA  

  

 O respeito à dignidade humana exige que toda pesquisa se processe após 

consentimento livre e esclarecido dos sujeitos, indivíduos ou grupos que por si e/ou seus 

representantes legais manifestem a sua anuência à participação na pesquisa. Assim sendo:  

  

Eu,________________________________________________RG_________________CPF_ 

______________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

_____________________________________________, como sujeito. Fui devidamente 

informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) ______________________________ sobre 

a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu 

acompanhamento/ assistência/tratamento, se for o caso).   

   

Local e data:____________________________/______________________________   

   

  Nome e Assinatura do sujeito: _____________________________________________  

______________________________________________________________________  
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ANEXO 3 -GALERIA DE FOTOS E PRINTS  
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