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Resumo 

Entendido como lócus da precarização, o trabalho feminino têm se estabelecido 

enquanto alegoria para o estudo das formas de exploração no mercado de trabalho, uma 

vez que encarna os atributos de atividade sem regulações públicas e salvaguarda de 

direitos, essencialmente doméstica e mal remunerada. Neste sentido, a Venda Direta 

(VD) como arranjo ocupacional voltado para a inserção feminina abriga estas 

características, especialmente no cenário pós reestruturação produtiva. Portanto, esta 

pesquisa se propôs a compreender como trabalhadoras desta atividade em específico 

desenvolvem os sentidos e significados do seu trabalho. Utilizou-se o arcabouço 

teórico-metodológico da Teoria da Atividade, especificamente o proposto por 

Engestrom fundamentado na Psicologia Histórico-Cultural de Vygostky, e o processo de 

significação do trabalho, ao entender que os sentidos, os significados e a atividade são 

construtos integrados que organizam o desenvolvimento psicológico. Esta pesquisa teve 

caráter exploratório e compreensivo, de desenho misto e se objetivou a entender como 

se processa a significação através das mediações que atravessam a atividade de VD em 

seus termos reais e concretos em duas fases concomitantes. Participaram da pesquisa 

270 trabalhadoras em sua primeira fase e 6, em sua segunda fase. Nestas, foram 

aplicados questionário socioprofissional e entrevistas semiestruturadas. Os dados 

produzidos foram analisados através das estratégias de estatística descritiva, além de 

Análise de Conteúdo Temática Os resultados indicam a interrelação entre os 

componentes da atividade e a construção da significação, especialmente aos níveis do 

sujeito e objeto da atividade. 

 

Palavras-chave: Processo de Significação; Venda Direta; Trabalho; Trabalho Feminino; 

Informalidade 
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Abstract 

Understood as the locus of precariousness, female labor has established itself as an 

allegory for the study of forms of exploitation in the labor market, since it embodies the 

attributes of activity without public regulations and the protection of rights, essentially 

domestic and poorly paid. In this sense, the Direct Selling (VD) as an occupational 

arrangement aimed at the female insertion incorporates these characteristics, especially 

in the scenario after productive restructuring. Therefore, this research aims to 

understand how the workers of this specific activity develop the senses and meanings of 

their work. This study is based on the theoretical-methodological framework of the 

Theory of Activity, advocated by Engestrom on Vygotsky's Historical-Cultural 

Psychology, and the process of meaning making, were used to understand that the 

senses, meanings and activity are integrated constructs that organize psychological 

development. This research was exploratory and comprehensive, with a mixed design 

and aimed to understand how meaning are processed through the mediations that cross 

the VD activity in its real and concrete terms in two concomitant phases. This research 

included 270 female workers in their first phase and 6 in their second phase. In these, a 

socio-professional questionnaire and semi-structured interviews were applied. The 

results indicate the interrelation between the components of the activity and the 

construction of the meaning, especially at the levels of the subject and object of the 

activity. 

 

 

Keywords: Meaning Making; Direct Selling; Work; Women’s Work; Informality, 
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INTRODUÇÃO 

Entre 2012 a 2013, durante meus estágios obrigatórios de graduação em 

Psicologia, me deparei nas instituições que passei com algumas trabalhadoras que, 

durante o expediente de trabalho, revendiam produtos aos colegas: itens de higiene e 

beleza e roupas, geralmente. Chamou minha atenção que não importava o cargo ou 

lugar que ocupassem na organização, fossem servidoras de carreira ou funcionárias 

terceirizadas, merendeiras ou professoras, sempre eram as mulheres que revendiam 

esses produtos através do modelo de Venda Direta. Ao mesmo tempo, uma empresa de 

cosméticos começou a crescer em Natal e várias amigas e familiares fizeram cadastro e 

começaram a revender. Surgiu a curiosidade: o que esse trabalho tem que é tão atrativo 

para mulheres? Que características e atravessamentos implicam na Venda Direta? Se há 

algo que o diferencia de outras categorias laborais, como elas compreendem o trabalho 

que realizam? Quais sentidos e significados desenvolvem? 

Para entender a dinâmica que sustenta essa atividade, é necessário dar alguns 

passos para trás e compreender a estrutura do mundo do trabalho que o cerca. Com a 

reestruturação produtiva e a passagem do modelo de produção taylorista-fordista ao 

toyotismo, na década de 80, o trabalho contemporâneo tem se estruturado enquanto 

precário, instável, temporário e terceirizado. O empreendedorismo, cooperativismo, 

trabalho voluntário e trabalho atípico tornam-se formas de substituição ao trabalho 

regulamentado. Geraram-se, neste sentido, níveis de remuneração mais baixos e 

modalidades de trabalho mais desregulamentadas, o que implicou no aumento do 

número de trabalhadores que saíram do espectro formal do trabalho e entraram no 

trabalho sem carteira assinada (Antunes, 2007).  

 Portanto, sob estímulo do capitalismo, e não em contraponto a ele, as famílias 

empobrecidas passam a ter algum nível de envolvimento com o setor informal como 
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alternativa ao desemprego: assim sendo, torna-se alternativa ao emprego e se realiza o 

processo de capitalização. O setor informal é, na realidade, um sistema não formalizado 

de reprodução social, no sentido de não se encontrar nas vias formais do emprego e não 

enquanto estrutura sem norma (Woortmann, 1984). 

Em relação ao trabalho feminino propriamente, este, historicamente, tem se 

configurado nas formas mais precarizadas de inserção laboral. A participação das 

mulheres se realiza dependente do tipo de trabalho que executam e derivam de 

atividades entendidas como femininas e relacionadas com o cuidado doméstico, 

alojamento e alimentação, educação, saúde e serviços pessoais. A relação entre o 

Capitalismo e a garantia de serviços domésticos não valorizados empreende a 

fragilidade do trabalho doméstico, não remunerado e não reconhecido, uma vez que 

permite que as empresas paguem menos a seus trabalhadores, para que estes não 

necessitem “terceirizar” esse tipo de serviço  (Hirata, 2010). 

As mulheres recomeçam a inserir-se massivamente no mercado de trabalho 

brasileiro a partir da década de 70, uma vez que, para a manutenção da família tornou-se 

necessária a reorganização do trabalho familiar, considerando que o pai de família não é 

mais capaz de suprir totalmente os recursos que sua família precisa. (Woortmann, 

1984). A necessidade econômica se intensificou com a deterioração dos salários reais 

dos trabalhadores e obrigou as esposas a buscar uma complementação para a renda 

familiar (Bruschini, 1994). Com o aumento da oferta de bens de mercado, o trabalho 

informal é inserido dentro da família não apenas como complemento à renda do marido 

e subsistência, mas se insere em “projetos de ascensão social e acumulação” 

(Woortmann, 1984). 

Apesar de o “milagre econômico” ter proporcionado o aumento na participação 

feminina no setor secundário e em funções burocráticas de escritório e uma diminuição 
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da proporção de mulheres ocupadas como empregadas domésticas, as ocupações 

exercidas pela maioria das mulheres brasileiras apresentam algumas características 

comuns. De um modo geral, ainda foram ocupações com características ditas 

"femininas": servir, alimentar, limpar, cuidar em caso de doença, educar. Caracterizam-

se também, por seu caráter subalterno e por terem menor prestígio e remuneração do 

que as atividades exercidas pelos homens (Brumer, 1988).  

Na década de 80, contudo, o país sofre com a recessão gerada por uma forte 

crise econômica, ocasionando a elevação das taxas inflacionárias, aumento do 

desemprego e deterioração da qualidade de vida dos trabalhadores (Antunes, 2007, 

2013; Rosso, 2013; Vasapollo, 2006), fazendo com que as mulheres retornem de forma 

mais contundente ao mercado, porém através do viés da precarização do trabalho – 

trabalho em meio período, sem regulamentação (Bruschini, 1994). Apesar de o trabalho 

feminino estar em ascensão, o mesmo não pode ser dito em relação ao emprego 

feminino (formalização do trabalho), mantendo-se no nível de 1/3 dos trabalhadores 

totais desde a década de 70, uma vez que são incorporadas de forma majoritária pelas 

atividades informais, não remuneradas e pelo trabalho doméstico (Bruschini, 2007). 

 Diante destas transformações e permanências, surge e ganha espaço no Brasil a 

Venda Direta (VD) como possibilidade de trabalho, sobretudo feminino. A Venda Direta 

tem origem nos vendedores ambulantes e na formação de centros urbanos na Idade 

Média. A conceituação moderna mais aceita pelos teóricos do setor é a de que Venda 

Direta é a “venda face-a-face fora de um estabelecimento de varejo fixo”, que pode ser 

realizada porta a porta, através de party plan (reuniões na casa de um cliente, com 

convite a outros clientes em potencial, para explicação e demonstração de produtos), no 

local de trabalho ou qualquer outro desde que haja o estabelecimento de uma relação 

pessoal entre vendedor e cliente, com foco na venda ao consumidor final (Peterson & 
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Wotruba, 1996). Propicia o fomento ao empreendedorismo individual e ao trabalho por 

conta própria como estratégia para vencer a escassez de empregos no mercado de 

trabalho contemporâneo (Abílio, 2011a).  

Esse tipo de arranjo ocupacional surgiu no Brasil em 1942, com a criação da 

Hermes, a primeira empresa de atuação nacional especializada em venda de artigos por 

reembolso postal. A partir do investimento em infraestrutura para tornar o segmento 

industrial brasileiro mais atrativo, durante os governos de Getúlio Vargas e Juscelino 

Kubitschek, criou-se o substrato para o surgimento de filiais de empresas multinacionais 

e indústrias brasileiras de vendas diretas, como a Yakult (1967), AVON (1969), Natura 

(1970), que abriram mercado para que outras empresas do segmento pudessem se 

instalar no país, formando atualmente um mercado amplo e heterogêneo (Almeida, 

2007). 

O mercado de Venda Direta é um dos mais lucrativos mundialmente: só em 2014 

movimentou cerca de 182 bilhões de dólares e cresceu 6,4% nos períodos acumulados 

de 2011 a 2014. O comércio nas Américas é o segundo mais importante do setor, 

correspondendo a 37% das transações comerciais globais. Cerca de 45% dos 

trabalhadores em Venda Direta são oriundos de países emergentes e os produtos mais 

vendidos sob esta modalidade são os cosméticos e cuidado pessoal (34%), artigos de 

bem estar (29%), bens domésticos e duráveis (13%), roupas e acessórios (7%), livros, 

brinquedos, utilidades e serviços financeiros (3%) (WFDSA, 2015). O Brasil é o quinto 

mercado mundial, com participação de 7% do setor.  

 Como mencionado, a VD é estruturalmente mais atrativa para as mulheres por 

“resolver” o paradoxo determinante em sua inserção no mercado: desejo de autonomia e 

emancipação versus a preocupação com o casamento e a família (Almeida, 2007). Se 

por um lado, a VD permite ao trabalhador a complementação de renda necessária para 
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sua subsistência e/ou manutenção dos padrões de consumo, por outro, constitui-se como 

forma de trabalho vulnerável e desprotegida (Miyata & Suzuki, 2012).  

Os trabalhadores não mantêm nenhum tipo de vínculo empregatício ou 

salvaguarda institucional com as companhias para as quais trabalham, balizando sua 

atividade apenas como uma espécie de revendedores autônomos fidelizados, uma vez 

que não existe legislação trabalhista que regulamente esse trabalho propriamente no 

Brasil. Apesar de as companhias de VD propagarem que este é um ramo especialmente 

atrativo para donas de casa ou pessoas que aliam a atividade com outro trabalho, como 

um acréscimo de renda, os revendedores só conseguem sucesso no ramo se fizerem 

desta sua atividade principal ou se a conciliarem com outras em nível surpreendente 

(Abílio, 2011a, 2014).  

Segundo Biggart (1989), a VD se transmuta em alternativa aos destinos 

precários do emprego feminino, às oportunidades que se dão às mulheres das classes 

sociais menos favorecidas e com baixo nível de escolaridade, tornando-se resposta e 

tentativa de fuga a condições estruturais do trabalho feminino, mas que na realidade só 

se realizam na exploração desse trabalho. É característica desta ocupação a indistinção 

entre tempo de trabalho e não trabalho, aumento do tempo de trabalho não pago e da 

rotatividade, menor remuneração e qualificação, atributos próprios do trabalho precário, 

sobretudo doméstico.  

 Portanto, a VD se manifesta enquanto estratégia de resistência e manutenção das 

formas mais subordinadas e mal remuneradas de trabalho, historicamente construídas, 

voltadas para a mulher (Miyata & Suzuki, 2012).  A esses fatores, somam-se a 

possibilidade de flexibilização do trabalho, sem mediações públicas e o não 

desenvolvimento de identidade profissional, uma vez que o trabalho não é visto como 

trabalho por parcela considerável de revendedoras (Abílio, 2011).  
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Problematizando o campo da Psicologia, especialmente a Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, apesar da própria estrutura do trabalho na sociedade 

brasileira basear-se nas modalidades precárias, desprotegidas e informais, o foco deste 

domínio do conhecimento esteve voltado sobretudo para a categoria emprego, não 

necessariamente para o trabalho. Pesquisas que se orientem ao estudo do trabalho 

precário e informal como fator de desenvolvimento e/ou adoecimento/sofrimento 

psicológico são pouco comuns na literatura (Bendassolli & Coelho-Lima, 2015; Sato, 

2011). 

 Especificando o constructo teórico que servirá de base para este estudo, o 

arcabouço teórico e metodológico que subsidiará essa análise é o da Teoria da 

Atividade, preconizada por Leontiev (1988; 1978).  Essa proposição teórica se 

fundamenta na Psicologia Histórico-Cultural de Vygotsky e se baseia na premissa de 

que os sentidos, os significados e a atividade são constructos integrados que organizam 

o desenvolvimento psicológico. O sentido é pessoal e desenvolvido ao longo da 

trajetória do sujeito, enquanto soma de todos os fatos psicológicos que determinada 

palavra desperta em nossa consciência, enquanto o significado é partilhado e elaborado 

culturalmente, como “sínteses das práticas sociais conjuntas, a forma ideal de existência 

no mundo objetal” (Asbahr, 2014).  

 Há de se considerar, contudo, que essas formas de representação são, na 

realidade, uma unidade teórica que se desenvolve em íntima e contínua relação: os 

sentidos/significados se influenciam, se transformam dialeticamente e formam a 

consciência. A atividade é o que permite essa transmutação entre realidade objetiva e 

subjetiva, uma vez que ela medeia a passagem das condições históricas e sociais a uma 

produção própria do sujeito. O foco desta investigação é, portanto, na consciência 

mediada por objetos e ferramentas produzidas pela cultura (Zanella, 2004). Nesta 



20 
 

perspectiva, consciência e atividade formam uma unidade dialética e o estudo da 

atividade torna-se primordial no entendimento de como o homem orienta sua existência 

(Asbahr, 2005).  

De acordo com Tolfo et. al (2011), é de extrema importância entender quais são 

os significados atribuídos ao trabalho frente a suas constantes mutações na sociedade 

contemporânea, além de compreender os sentidos pessoais elaborados pelos 

trabalhadores. Sob esta crença, a questão de pesquisa desta dissertação se orienta ao 

entendimento de como a população específica significa seu trabalho.  
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1. O setor de Vendas Diretas 

 

1.1. Definição do setor 

 

Apesar de ser o método de distribuição comercial mais antigo de que se tem notícia 

na humanidade (Almeida, 2007; Alturas, 2003; Brodie & Stanworth, 1998; M. R. 

Carvalho, 2008; Cruz, Troccoli, Peixoto, & Ponte, 2013; Peterson & Wotruba, 1996), a 

Venda Direta (VD) ainda não é tão bem entendida e precisa de definições. Entre 

algumas dessas definições “incompletas”, existem as de que pode ser expressa como a 

venda sem intermediários; venda através de party plan (reuniões na casa de um cliente, 

com convite a outros clientes em potencial, para explicação e demonstração de 

produtos); como uma estratégia de marketing; como venda personalizada, entre outras 

(Peterson & Wotruba, 1996). 

Contudo, a conceituação mais aceita pelos teóricos do setor, já mencionada na 

introdução, é a de que Venda Direta é a “venda face-a-face fora de um estabelecimento 

de varejo fixo”, porta a porta, através de party plan, durante o trabalho principal ou em 

qualquer lugar desde que se estabeleça uma relação pessoal entre o representante e seus 

clientes (Alturas, 2003; Brodie & Stanworth, 1998; Peterson & Wotruba, 1996; Vander 

Nat & Keep, 2002), por isso, também pode ser chamada de “Venda por 

Relacionamento” (Cruz et al., 2013). Revenda de produtos industriais é excluída da 

definição. 

 Há, ainda, três perspectivas que podem estruturar o estudo sobre o tema: 

perspectiva operacional; tática e estratégica das Vendas Diretas (Peterson & Wotruba, 

1996). Na perspectiva operacional, a Venda Direta pode ser entendida como venda face-

a-face enquanto processo baseado na comunicação interpessoal e que é diferente de 
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marketing direto, uma vez que não envolve o uso de mala direta ou infomerciais, por 

exemplo. Além disso, sob essa definição, a Venda Direta é uma forma de venda que 

ocorre fora de um estabelecimento comercial tradicional e neste sentido, as vendas 

podem ocorrer em casa, no trabalho ou em lugar neutro, sendo assim, um tipo específico 

de venda pessoal (diferente da que se opera em lojas de varejo fixo, por exemplo). 

 Entre as formas de marketing, a Venda Direta parece ter alguns benefícios, como 

a flexibilidade e a quantidade de informações trocadas entre vendedores e clientes, uma 

vez que a interação ocorre de forma mais livre e é baseada em alguma relação pessoal já 

estabelecida (ou pretendida) com os clientes. Além disso, pode se dar de acordo com a 

conveniência do consumidor, tanto em relação a horários quanto a lugares (Peterson & 

Wotruba, 1996). Por conseguinte, torna-se possível para as empresas a apresentação de 

um produto inovador sem ponto de venda fixo, com menores custos de propaganda e 

maior cobertura geográfica (Cruz et al., 2013). 

 Sob a perspectiva tática, a Venda Direta é entendida em termos das formas 

variadas em que se pode executá-la. No que se refere ao tipo de vendedor, por exemplo, 

este pode ser em tempo integral ou em meio período; contratado pela organização ou 

revendedor independente. Em relação às vendas, as organizações podem ser orientadas 

à venda imediata, geralmente quando o produto revendido é relativamente caro e de uso 

em longo prazo (aspiradores de pó, enciclopédias), ou ao relacionamento com clientes, 

com bens de consumo mais baratos e menos duráveis (Brodie & Stanworth, 1998; 

Peterson & Wotruba, 1996); se elas acontecem na forma de party plan ou não; se os 

clientes são pré-notificados; se os revendedores realmente trabalham3 com isso ou são 

apenas clientes cadastrados para comprar os produtos com preços mais acessíveis; se os 

revendedores têm posse física dos produtos que revenderão (sob a modalidade de 

                                                           
3A questão do reconhecimento da atividade do revendedor em Venda Direta enquanto trabalho 
será problematizada em seção posterior: A Venda Direta e sua perspectiva crítica. 
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pronta-entrega ou encomenda) e se o pagamento e entrega são feitos diretamente à 

empresa ou ao vendedor. 

 Por fim, na perspectiva estratégica, a Venda Direta pode ser compreendida 

enquanto modo de distribuição de mercadorias4, efetivada pela ausência de lojas, com 

foco no consumidor final. Na realidade, o papel de varejo é incorporado na atividade do 

revendedor, uma vez que é ele o responsável por promover, vender e distribuir os 

produtos aos seus clientes, na maioria das organizações (Peterson & Wotruba, 1996). 

 Além disso, é uma forma de acessar o mercado, já que a venda não é limitada 

pela ida intencional do consumidor a uma loja e pode acontecer em qualquer lugar; há a 

promoção ativa dos itens de forma personalizada (cada revendedor, por já manter algum 

tipo de contato com o cliente, conhece suas preferências); além de ser uma das 

estratégias mais efetivas para entrar em mercados emergentes5, por demandar poucos 

custos com infraestrutura (Peterson & Wotruba, 1996). 

 Também é uma estratégia de fazer negócios, de modo geral. Para empresas 

começando no mercado, torna-se uma alternativa a ser considerada tendo em vista o 

pouco investimento necessário para iniciar no ramo (Peterson & Wotruba, 1996). Pela 

falta de pontos de varejo, torna-se um “mercado invisível”, com poucas informações 

propagadas pelas empresas sobre a indústria e seus agentes, além daquelas que as 

interessam 6 . Há pouco reporte governamental neste mercado, o que interfere no 

                                                           
4Peterson e Wotruba (1996) esquematizam o que seria Canal de Distribuição, em suas formas 
tradicionais e como ele acontece na Venda Direta. Um canal tradicional é composto por 
Produtor – (Atacadista) – Varejista – Consumidor, já o canal de Venda Direta é formado pelo 
Produtor – Revendedor – Consumidor. É importante notificar o quanto esse tipo de arranjo 
organizacional é lucrativo para as empresas que se vinculam a ele, uma vez que reduzem 
significativamente seus custos com varejo e pessoal. 
5O estudo de Schwartz (1992) sugere que o sucesso de uma organização de Venda Direta em 
determinado pais é inversamente proporcional ao nível de riqueza dos consumidores. 
6As organizações de Venda Direta têm associações próprias (World Foundation of Direct Sales 
Association [WFDSA], mundial, e Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta 
[ABEVD], no Brasil) e que desenvolvem estudos e ações conjuntas sobre o setor, mas não há 
tantas informações sobre o funcionamento das empresas em específico. 
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mapeamento da presença desse setor além do que suas associações informam (Abílio, 

2014; Peterson & Wotruba, 1996). 

 A empresa de Venda Direta pode se organizar ainda sob as modalidades 

multinível, mononível e firmas de distribuição, ou seja, pessoas jurídicas (Cruz et al., 

2013). No Marketing Monovível, os ganhos do vendedor se originam da diferença em 

relação ao preço de compra e preço de revenda e pode existir a figura do supervisor, que 

é alguém contratado pela corporação e que cumpre as funções de recrutador e gerente 

dos revendedores. AVON® e Natura® são exemplos de empresas de Venda Direta que 

seguem este modelo. 

 Em relação ao Marketing Multinível (MMN), há duas formas pelas quais o 

revendedor é remunerado: com as suas vendas, seguindo o modelo mononível, e através 

dos ganhos de sua rede subordinada, as pessoas que o revendedor colocou na empresa, 

por isso também pode ser chamada de Marketing em Rede (Braga, 2002; B. Carvalho, 

2012). Quanto mais pessoas o revendedor insere, mais sobe na hierarquia da 

organização, por isso é multinível. Os ganhos da rede são calculados por fórmulas 

matemáticas e variam de acordo com a empresa e a categoria em que o vendedor se 

encaixa. A Mary Kay® é uma empresa sob esta modalidade de organização. É 

importante citar que este é o modelo que apresenta maior crescimento e 

representatividade no setor.  

 As empresas que utilizam um sistema de firmas de distribuição são mais atípicas 

no modelo de Venda Direta. Essas pessoas jurídicas permitem que a organização tenha 

menor contato com os revendedores, e assim, implica em menos controle do canal. São 

firmados contratos com as empresas distribuidoras e elas ficam responsáveis por atender 

os revendedores. Há de se considerar que, mesmo havendo lojas fixas, não é o cliente 
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que as utiliza, mas o revendedor. Por isso, não se descaracteriza a venda fora de um 

varejo fixo (Cruz et al., 2013). A Hinode® é um exemplo deste tipo de organização. 

 Uma característica desse setor é que qualquer mercadoria, em tese, pode ser 

revendida através de Vendas Diretas. Contudo, as comumente negociadas sob este 

modelo são bens de consumo, como cosméticos, produtos de higiene pessoal, roupas, 

brinquedos, acessórios, suplementos alimentares e produtos para a casa (Almeida, 2007; 

Brodie & Stanworth, 1998; Cruz et al., 2013). Outra questão interessante é que, neste 

tipo de organização, os valores organizacionais estão centrados na moralidade e 

sociabilidade, impregnando a cultura organizacional (Biggart, 1989; Mayer, 2006). 

Essas ideias ajudam a dar sentido ao trabalho dos revendedores (Nelson & Lucchi, 

2014) e se baseiam em duas crenças que estruturam o trabalho neste ramo: 1) crença no 

empreendedorismo e na meritocracia (“sou tão bom quanto meu trabalho indica”); 2) 

crença no poder transformador dos produtos (são entendidos como diferenciados, 

exclusivos) (Biggart, 1989; Nelson & Lucchi, 2014). 

 A história dessas organizações também têm pontos em comum. Geralmente, o 

fundador das empresas é uma espécie de figura mítica, heróica, que consegue superar 

grandes dificuldades para abrir o negócio e essa figura continua a inspirar os 

revendedores, como modelo a ser seguido. São inseparáveis da organização e principais 

responsáveis pelo estabelecimento da cultura organizacional, em primeiro momento. 

Alcançaram sucesso através de seu próprio esforço, com criatividade e proatividade. O 

primeiro empreendedor é visto como aquele que colocou tudo em jogo, no 

desenvolvimento de um negócio pioneiro, aplicou seus investimentos, assumiu os riscos 

do fracasso e da perda financeira se o investimento não desse certo. Foram motivados 

por senso de responsabilidade social, no sentido de criar um negócio que pudesse, além 

de trazer retorno financeiro, desenvolver os indivíduos que a ele se engajassem, com 
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alta qualidade e vendedores bem treinados/educados, uma vez que os trabalhadores são 

vistos como parceiros, em uma espécie de “família corporativa” (Biggart, 1989; Mayer, 

2006) 

 Algo particular sobre esse modelo de negócio é que a literatura em 

Administração e Marketing, campos teóricos nos quais se esperaria facilidade em 

identificar publicações sobre o tema, não se debruça tanto sobre ele, sobretudo no 

Brasil. Contudo, publicações em sites de associações do setor ou mesmo financiadas por 

elas em revistas científicas são comuns nos Estados Unidos. O foco da maioria das 

publicações está no estudo do negócio a partir de consultores 7  e clientes, não 

propriamente nas definições de Venda Direta. 

 

1.2. Breve histórico 

 

Como citado na introdução, a Venda Direta tem por base a ocupação dos 

vendedores ambulantes na formação de centros urbanos na Idade Média e é apontada 

como método de revenda mais antigo que se tem notícia na humanidade (Biggart, 

1989). As feiras e feirantes dinamizavam a economia das comunidades e os primeiros 

mascates/caixeiros-viajantes levavam gêneros agrícolas e outros às populações. Esse 

tipo de atividade teve seu apogeu na época dos descobrimentos, em que os mercadores 

começaram a fixar-se em lojas e armazéns, além de aumentarem a oferta de produtos 

com a exploração do comércio das colônias do Novo Mundo (Alturas, 2003). 

 Nos EUA, a revenda de artigos manufaturados era realizada por revendedores 

porta a porta. Vindos do norte e leste da Europa, esses vendedores eram chamados de 

yankee peddlers e transportavam produtos, notícias, serviços e contatos sociais (Alturas, 
                                                           
7 A caracterização do perfil encontrado na literatura sobre os consultores será definida mais 
claramente em seção posterior: o trabalhador em Vendas Diretas 
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2003). Eram os principais responsáveis por levar mercadorias tanto a varejistas quanto a 

consumidores. Contudo, a partir de 1840, com o aprimoramento das ferrovias e 

telégrafos, essa atividade perdeu grande parte do prestígio e importância que tinha, 

fazendo com que os revendedores tivessem lugar subalterno na economia americana. 

Depois da Guerra Civil Americana, os peddllers passaram a vender os produtos de 

apenas um fabricante, tornando-se efetivamente seu principal meio de distribuição de 

mercadorias, esboçando o que seria o modelo de Venda Direta (Biggart, 1989). 

  No início do século XX, a atividade ganhou novo fôlego. Com o surgimento das 

lojas de departamento, o fomento à revenda vinha das próprias manufaturas, que 

acreditavam na demonstração dos produtos como vantagem competitiva (a 

demonstração e o conhecimento em profundidade do produto garantiriam a venda), 

além de preferirem que seus produtos fossem anunciados sem concorrência. Através 

desse modelo, os revendedores distribuíam tanto bens de consumo como propagavam o 

“modo de vida urbano” para as zonas mais afastadas dos grandes centros. Os perfis de 

recrutados para essa tarefa eram os típicos farm boys, rapazes da zona rural que se 

encantavam pela possibilidade de “desenvolvimento pessoal”, representado pela 

promessa de ganhos financeiros, viagens pelo mundo e independência (Biggart, 1989). 

A Venda Direta permitia às organizações o controle sobre a venda dos produtos, ao 

mesmo tempo em que lhes dava o benefício da revenda pessoal (Alturas, 2003; Biggart, 

1989).  

Com o desenvolvimento da indústria de cosméticos, as empresas tiveram seus 

produtos anunciados nas lojas de varejo. Neste período, um vendedor de livros 

ambulante chamado David McConnell teve a idéia de impulsionar suas vendas 

oferecendo perfumes como brindes a seus clientes. Logo ele percebeu que os perfumes 

eram mais atrativos do que os livros em si e decidiu vendê-los. Surgiu assim a 
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California Perfume Company, que mais tarde se transformaria em AVON, a primeira 

empresa de Vendas Diretas nos moldes modernos. Como a AVON não conseguiu entrar 

no mercado varejista, decidiu recrutar suas próprias vendedoras, as AVON ladies, para 

fazer a venda de seus produtos. Outras empresas, futuramente, utilizam essa estratégia 

para definir seu negócio e incrementaram com outras características, como a party plan 

(Alturas, 2003).  

 No Brasil esse modelo surge em 1942, com a Hermes, ao promover a venda a 

distância através de catálogos por reembolso postal, nos quais eram vendidos relógios 

suíços e outros artigos importados. Com o incremento à industrialização promovido 

pelo governo Vargas na década de 50, multinacionais foram atraídas pelo investimento 

na infraestrutura do país. Em 1959 se instala a primeira fábrica de uma empresa de 

Venda Direta no Brasil, a AVON, e assim se iniciam as atividades da empresa aqui 

(Almeida, 2007).  

 A expansão e consolidação do ramo no Brasil se dá a partir de 1966, com a 

chegada da Yakult e posteriormente a construção de sua fábrica em território nacional, 

em 1968. Em 1969, surge a primeira empresa de Venda Direta brasileira, a Natura e em 

1976 a party plan, com a Tupperware. Em 1986, a Nu Skin chega ao Brasil, uma das 

maiores empresas do ramo. E nos anos 90 há o crescimento efetivo do setor no país, 

com a entrada da Amway, Nature´s Sunshine, Herbalife, Mary Kay e Fibrative. Além da 

venda de cosméticos e artigos para o lar, se inicia também a venda de complementos 

nutricionais e suplementos para alimentação saudável (Almeida, 2007). 

 

1.3.  Diferenciações  
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Para a compreensão deste mercado é necessário estabelecer algumas diferenças 

conceituais, que comumente são confundidas pelo leitor como sinônimos. Como 

sinalizado em parágrafo anterior, Marketing em Rede ou Marketing Multinível (MMN) é 

uma forma específica de Venda Direta que se caracteriza por ser um método de 

distribuição de produtos e serviços nos quais o rendimento do revendedor é dado por 

suas próprias vendas e de sua rede de recrutas diretos, inseridos na organização pelo 

próprio revendedor, ou indiretos, inseridos pelos recrutas diretos. Tipicamente inclui 

vendas em casa, solicitações porta a porta, catálogos e se baseia mais na capacidade de 

venda dos revendedores do que em propaganda; poucos custos comparados com lojas 

de varejo e fomento ao relacionamento entre vendedores e clientes (Vander Nat & Keep, 

2002). 

 A forma como a estrutura de remuneração é arranjada na empresa de Marketing 

Multinível define qual o foco da ação do revendedor: se recrutar ou vender (Vander Nat 

& Keep, 2002). Obter sucesso individual na Venda direta é difícil, então as empresas 

mantêm treinamentos contínuos para a nova massa de entrantes8. O MMN tenta superar 

essa dificuldade na medida em que valoriza a permanência do participante a médio e 

longo prazo. 

 O Esquema de Pirâmide (ou Esquema Ponzi) é uma forma de fraude (Alturas, 

2003; Peterson & Wotruba, 1996; Vander Nat & Keep, 2002; W. Keep & J. Vander Nat, 

2014) e se baseia na sugestão de uma oportunidade de negócio que não existe ou não é 

bem comunicada, de propósito, pela organização (Vander Nat & Keep, 2002; W. Keep 

& J. Vander Nat, 2014). Tem características similares ao MMN, mas implica em perdas 

financeiras para a maioria dos participantes. O principal diferencial entre os dois 

modelos é que, na pirâmide, os lucros são baseados nas receitas de investimento dos 

                                                           
8 Estatísticas indicam que o turnover no setor chega a quase 100% ao ano (Peterson & Wotruba, 
1996; T. R. Wotruba & Tyagi, 1991). 
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entrantes subordinados, não em vendas reais de produtos ou serviços. Os primeiros a 

participar têm taxas de lucro altíssimas e em curto prazo, enquanto os que entram em 

seguida, baseados na promessa de retorno imediato de seus investimentos, não 

conseguem manter esses padrões, o que leva o negócio impreterivelmente a bancarrota 

(Peterson & Wotruba, 1996; Vander Nat & Keep, 2002). 

 Para que não pudesse ser reconhecido como fraude de imediato, esse tipo de 

sistema sofisticou-se ao longo do tempo. Em seu início, não havia a venda de produtos, 

apenas a sinalização de uma “oportunidade única de negócio”. Atualmente, são 

utilizados produtos com pouca ou nenhuma valorização de mercado, uma vez que o que 

interessa são as receitas dadas para que se possa iniciar no “negócio”. Quando o sistema 

quebra, os entrantes se deparam com muitos produtos para vender, sem possibilidade de 

retorno ou troca e que não tem valor de mercado (Vander Nat & Keep, 2002). No Brasil, 

manifestações recentes de pirâmides financeiras foram as operadas pelas empresas 

Telexfree, com venda de telefonia VoIP9 , e BBOM, com venda de rastreadores para 

automotivos. 

 

1.4. Organização e Estrutura  

 

O mercado de Venda Direta é um dos mais lucrativos mundialmente. Só em 2014 

movimentou cerca de 182 bilhões de dólares e cresceu 6,4% nos períodos acumulados 

de 2011 a 2014. O comércio nas Américas é o segundo mais importante do setor, 

correspondendo a 37% das transações comerciais categorizadas pela WFDSA e nas 

                                                           
9 VoIP, ou voice over IP, é uma é uma tecnologia desenvolvida para a comunicação de voz e 
sessões multimídia utilizando a internet. Aplicativos como Skype®, WeChat® e Viber®, além 
de empresas de telefonia como a CaboTelecom® utilizam desta tecnologia em seus serviços. 
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quais o Brasil é o quinto, com cerca de 7% do mercado mundial10. É estimado que 99 

milhões de pessoas estejam engajadas no trabalho nesse ramo, o que representa um 

crescimento de 3,4% em relação ao ano anterior. 45% dos trabalhadores em Venda 

Direta são oriundos de países emergentes e os produtos mais vendidos sob esta 

modalidade no período foram cosméticos e cuidado pessoal (34%), artigos de bem estar 

(29%), bens domésticos e duráveis (13%), roupas e acessórios (7%), livros, brinquedos, 

utilidades e serviços financeiros (3%) (WFDSA, 2015). De acordo com pesquisa da 

consultoria Ernst Young, (2005) há um representante de venda direta para cada 120,9 

habitantes no Brasil. 

Para regulamentar a indústria de Venda Direta mundialmente criou-se nos Estados 

Unidos em 1978 a World Federation of Direct Selling Associations, uma organização 

voluntária e não governamental atuante em 170 países. Mais de 60 associações 

nacionais e regionais são ligadas a ela, inclusive a entidade brasileira – Associação 

Brasileira de Empresas de Venda Direta (ABEVD).  Sua missão é “construir o 

entendimento e apoio para a venda direta a nível mundial ao desenvolver, manter e 

promover os mais elevados padrões globais de conduta responsável e ética; defender as 

posições da indústria e interesse com os governos, mídia e os principais influenciadores; 

servir como um recurso global confiável para obter informações sobre a venda direta e 

facilitar a interação entre os executivos de vendas diretas sobre questões de importância 

para a indústria.” (WFDSA, 2015). 

No Brasil, a ABEVD teve início em 1979, sob o nome Domus (casa, em latim) 

enquanto Associação de Empresas de Vendedoras de Mercadorias a Revededoras a 

Domicílio, com a AVON, Natura, Vogue, Christian Gray, Jafra e Yakult como membros 

fundadores da associação. A regulamentação do setor estava no foco das primeiras 

                                                           
10 De acordo com a WFDSA, os maiores mercados do setor em 2014 foram Estados Unidos 
(22%), China (17%), Japão (9%) e Coreia do Sul (9%).  
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discussões da instituição no que diz respeito ao desenvolvimento de projetos de lei que 

facilitassem as exigências para o registro de pequenas empresas e firmas individuais nas 

juntas comerciais, além da possibilidade de registro simultâneo das empresas em todas 

as agências governamentais – inclusive a Previdência Social (Almeida, 2007).  

Até 1998, a organização não desenvolvia ações coletivas. Com a instiuição dos 

comitês de trabalho, os profissionais das empresas associadas elaboravam metas a serem 

seguidas pelo setor em geral, dando objetividade e transparência na gestão das 

empresas. Além disso, uma das preocupações do setor era a definição do negócio de 

Vendas Diretas para que não houvesse deturpações fraudulentas no modelo. Neste 

contexto é que surgem os códigos de conduta da Domus (Almeida, 2007). Atualmente, 

são mais de 65 empresas associadas (ABEVD, 2015).  

Algumas estatísticas do setor no Brasil sugerem crescimento em ritmo mais ameno 

do que em anos anteriores. Enquanto taxas passadas já indicaram crescimento na casa 

dos dois dígitos (Almeida, 2007), em 2014 a ABEVD registrou R$ 41,66 bilhões em 

volume de negócios e crescimento de 0,2% em relação a 2013 11 . Seu número de 

revendedores segue estável, com 4,5 milhões. Contudo, o crescimento acumulado no 

Brasil é de 30% em relação aos anos de 2010 a 2014. Para incentivar o 

desenvolvimento, o mercado em Venda Direta aposta na diversificação de produtos em 

VD (ABEVD, 2015).  

Mais do que organizar, essas instituições ajudaram a consolidar o mercado, 

principalmente no que se refere a características presentes em quase todas as empresas 

do setor, e que formam a essência do mercado: oportunidades de carreira, especialmente 

para mulheres; comprometimento com qualidade e acreditar no produto; dedicação para 

educação e treinamento; filosofia baseada na orientação familiar; aderência a um canal 

                                                           
11 Apesar de ascendente, o crescimento do setor reduziu significativamente. Em 2013, as taxas 
indicavam aumento de 7,2%.  
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de distribuição em venda direta; demonstração dos produtos; comportamento 

socialmente responsável e a crença forte em ser supremo (Mayer, 2006).  

Em relação à regulamentação da profissão de trabalhador em Venda Direta é a lei 

4.886/65, dos revendedores comerciais autônomos, que regula e legitima o exercício no 

Brasil e da lei 6.586/78, que classifica o comerciante ambulante para fins trabalhistas e 

previdenciários. Ou seja, em âmbito nacional, não há diferenças tampouco 

especificidades entre as duas modalidades comerciais12. Enquadra-se nessa categoria 

profissional, de acordo com o 1º artigo da referida lei: 

“pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que 
desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais 
pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, 
agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos 
representados, praticando ou não atos relacionados com a execução 
dos negócios”  
 

Estabelece-se também nesta legislação que os revendedores têm obrigação de estarem 

filiados aos conselhos regionais13. Além dos artifícios previstos em lei, o representante 

comercial e, por conseguinte, o vendedor em regime de Venda Direta goza do instituto 

da Substituição Tributária, no qual os impostos devidos pelas transações comerciais das 

mercadorias são pagos pelo fabricante e não pelo revendedor.  

 

1.5. O trabalhador em Vendas Diretas 

 

Sobre o perfil dos trabalhadores neste setor, a literatura aponta que, geralmente, 

são representantes não contratados, trabalhadores autônomos para os quais as 

oportunidades de trabalho não dependem de características pessoais, background 

cultural, competências ou formação prévia em sua atuação (Almeida, 2007; Alturas, 

                                                           
12 A 6.586/78 legisla, inclusive, para todos os fins da 4.886/69. 
13 Uma das questões do Questionário Sócio-Demográfico pretendeu investigar essa relação, pois 
é responsabilidade da empresa que seus representantes estejam filiados aos conselhos. Apesar da 
obrigatoriedade jurídica, poucas revendedoras se cadastram (Abílio, 2004).  
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2003; Brodie, Stanworth, & Wotruba, 2002a; Brodie & Stanworth, 1998; Cruz et al., 

2013). Os trabalhadores neste setor não necessariamente querem ser empreendedores 

individuais uma vez que este tem como característica importante permitir ao sujeito uma 

situação híbrida entre o emprego e o emprego por conta própria (Brodie, Stanworth, & 

Wotruba, 2002b; Brodie & Stanworth, 1998) . Atrai especialmente mulheres, 

trabalhadores em meio-período e aqueles que podem conciliar, ao mesmo tempo, o 

trabalho convencional e a atuação em Vendas Diretas (Alturas, 2003; Brodie & 

Stanworth, 1998). 

 Especificamente sobre o perfil do líder nas vendas diretas, o estudo de Nelson e 

Lucchi (2014) indicou que os líderes em VD têm perfis de valores pessoais diferentes 

daqueles encontrados em empresas convencionais. Na realidade, tinham valores 

semelhantes aos encontrados na equipe de vendedores, com foco nas relações e no 

trabalho de vendas. Esses dados podem sugerir que a Venda Direta dá mais 

oportunidades de crescimento e liderança a pessoas que não teriam perfil gerencial 

(Nelson & Lucchi, 2014). 

 O estudo de Brodie et al. (2002a) foi o único encontrado que se propôs a 

investigar as características dos revendedores que participam de empresas multinível e 

mononível, pelas diferentes naturezas dessas organizações.  É importante considerar, 

contudo, que este é relativamente antigo e seus dados podem estar desatualizados. 

Segundo os autores, os revendedores em MMN tem atividades gerenciais e 

administrativas, relativas à sua rede subordinada, que o trabalhador em sistema 

mononível não tem. Os revendedores mononível tendem a ser mais novos, terem menor 

renda, menor grau de escolaridade e menor experiência de trabalho tanto nas Vendas 

Diretas como no mercado, de forma geral (apesar de terem maior experiência em 

vendas). Também são os que mais têm outras ocupações além das atividades em Venda 
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Direta e os menos prováveis de se engajar em mais de uma organização no setor, apesar 

de serem os que menos indicaram intenção de deixar o ramo. Paradoxalmente, são os 

que mais investem horas de trabalho neste setor e que reconhecem essa atividade como 

seu trabalho principal. 

 A pesquisa também tentou diferenciá-los nas dimensões características do 

trabalho, satisfação no trabalho, comprometimento organizacional, expectativas 

encontradas (confronto entre o que era esperado no trabalho e o que se efetivou) e 

imagem do setor de Vendas Diretas. Em relação às características do trabalho, o único 

fator no qual houve diferença significativa entre os vendedores foi o provando a si 

mesmo para os outros, onde os trabalhadores mononível tiveram maiores escores. Na 

dimensão comprometimento organizacional, os trabalhadores na modalidade multinível 

demonstraram significativo maior comprometimento do que os da outra modalidade.  A 

dimensão das expectativas teve diferença significativa em um fator, crescimento pessoal 

e bem estar, no qual os trabalhadores multinível tiveram respostas maiores. No quesito 

imagem da Venda Direta, ambas as modalidades tiveram imagens positivas do setor, 

mas sem diferenças entre eles. A dimensão satisfação no trabalho não mostrou 

diferenças significativas. 

 Entre as diferenças relativas às populações estudadas, o aspecto referente às 

características do trabalho nos quais se evidencia a necessidade constante de provar a si 

mesmo perante os outros, como demonstrar responsabilidade, ganhar atenção e suporte 

dos supervisores/gestores e respeito dos seus pares explica-se, segundo os autores, por 

serem mais jovens, com menos educação formal, com menor experiência e rendimentos 

do que os trabalhadores no modelo multinível. E então, características que envolvam a 

autoconfiança e autoestima precisariam ser desenvolvidas. Outra diferença indicada pela 

pesquisa, comprometimento organizacional, é elucidada através das diferenças na 
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estrutura do trabalho entre as categorias. No modelo mononível os trabalhadores são 

essencialmente responsáveis por seu próprio trabalho e seu foco está apenas nas vendas 

que precisa realizar, seu sucesso depende exclusivamente delas. O modelo multinível, 

contudo, tem outras atribuições de responsabilidades e maior acompanhamento da 

organização em relação ao revendedor. O comprometimento destes trabalhadores ainda 

é mediado pela rede que ele cria e precisa cuidar, uma vez que cada trabalhador monta 

sua própria “organização”. Os trabalhadores multinível parecem ter migrado de uma 

preocupação mais tática, de vender mais e realizar determinadas tarefas, para uma 

orientação mais estratégica, por facilitar a realização de seus objetivos através do 

gerenciamento do trabalho de terceiros. Por estar mais direcionados a criação de suas 

próprias redes de revendedores, não parecem ter foco no produto que vendem, uma vez 

que são os que mais participam de outras empresas de venda direta. 

 Alguns estudos em Venda Direta se voltam especificamente sobre a inserção de 

mulheres nesse contexto14 (Abílio, 2011b, 2012, 2014, Castilho, 2005, 2006, Miyata, 

2010, 2011, 2012, 2013; Miyata & Suzuki, 2012). Como delineado anteriormente, esse 

tipo de emprego “favorece” o engajamento de mulheres, uma vez que permite a solução 

do paradoxo autonomia e emancipação X casamento e família, ou seja, oportuniza a 

trabalhadora a possibilidade de se dedicar a uma modalidade de trabalho sem a 

necessidade de se engajar exclusivamente em emprego formal ou em segundo emprego 

formal na modalidade de meio-período (Almeida, 2007; Castilho, 2006). 

 O trabalho no campo é entendido como fonte de emprego por conta própria para 

as mulheres pobres e de empreendedorismo para as que são educadas, qualificadas e 

com mais recursos (Vyas & Batish, 2009). Entre os dados encontrados que se referem 

ao perfil das trabalhadoras no Brasil ou no mundo, recuperou-se a pesquisa de Vyas e 

                                                           
14 Alguns dos trabalhos citados assumem viés crítico do fenômeno, porém este não é o foco 
desta seção. Serão discutidos na sessão “A Venda Direta e sua perspectiva crítica”. 
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Batish (2009), na Índia, e a da empresa Ernst Young (2005) encomendada pela 

ABEVD15, no Brasil. As características sociodemográficas das participantes do primeiro 

estudo foram: idade entre 35-45 anos (54%); formação educacional até a graduação 

(72%); famílias nucleares (76%); donas de casa (72%) e renda familiar de 25 a 45 mil 

rúpias mensais, cerca de R$ 1849 a 2377 (48%). Em relação ao trabalho, 34% tinham de 

6 a 9 anos de empresa e pagaram de 79 a 237 reais de taxa de adesão, suas principais 

atividades eram inserir novos membros ou fazer clientes, comercialização de produtos, 

atendimento e organização de reuniões e manutenção de registros e promoção de 

vendas, oferecendo brindes e descontos . As razões pelas quais escolheram as empresas 

de Venda Direta são indicadas pelo sucesso de amigos no ramo, baixo investimento em 

montar seu próprio negócio, popularidade e natureza feminina dos produtos. O 

rendimento de 99% das revendedoras é de, no máximo, R$792 (17% ganhavam até 

R$264 e 82% entre R$264 e R$792)16.  

 Já no segundo estudo, as mulheres eram 94% da amostra, o que pode indicar,  

em certa medida, o perfil destas trabalhadoras aqui no Brasil. Cerca de 59% 

trabalhavam 12 meses ao ano, 80% tinham jornada de menos de 20h, 54% de menos de 

10h e 4% acima de 40h semanais. Suas idades estavam em torno de 18 a 49 anos, eram 

casadas e com média de três filhos, moravam na zona urbana e sua escolaridade média 

era o ensino fundamental (completo e incompleto). Apontaram como motivos pelos 

quais entraram no ramo a possibilidade de serem independentes, de terem uma fonte de 

renda adicional e possuírem seu próprio negócio. Nesta pesquisa, os trabalhadores 

elencaram como principais benefícios a oportunidade de comprar produtos com 

desconto (76%), ganhar mais dinheiro (69%), ter independência (63%), ter flexibilidade 
                                                           
15  Na realidade, não foi possível o acesso à pesquisa, apenas a citações dela em outras 
publicações(Abílio, 2011a; Almeida, 2007; M. R. Carvalho, 2008; Castilho, 2005, 2006, Miyata, 
2011, 2012, 2013). 
16 Para ajudar na comparação com o Brasil, o salário mínimo na Índia está cotado em cerca de 
R$ 429 (Pietá, 2013).  
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(53%). Além disso, os recursos são utilizados especialmente para manutenção com 

gastos diários (73%) e acesso a outras atividades, como  educação (45%). 

 

1.6. A Venda Direta e sua perspectiva crítica  

 

O fenômeno da VD não é entendido apenas em sua vertente administrativa, 

enquanto modelo de negócio sem outros comprometimentos sociais e laborais. A 

literatura mais encontrada no Brasil problematiza o trabalho nesse setor enquanto 

precário, especialmente por ser um ramo tipicamente feminino (Abílio, 2011a, 2011b, 

2012, 2014; Biggart, 1989; Castilho, 2005, 2006, Miyata, 2013, 2010, 2011, 2012; 

Miyata & Suzuki, 2012) e sua emergência não pode ser explicada apenas em termos 

sociais ou de mercado (Biggart, 1989). Assim como o trabalho feminino, o ramo da VD 

é entendido tradicionalmente enquanto lócus da precarização do trabalho, sob os 

aspectos da indefinição, perda de medidas no trabalho, atividades precárias e de baixa 

remuneração (Abílio, 2014). 

As características femininas no trabalho enquanto diferencial estratégico nas 

organizações é fator determinante na inserção e atratividade das mulheres neste ramo. A 

Venda Direta tem sido historicamente embasada pelos valores de atendimento 

personalizado, individualizado e empático, aspectos entendidos como próprios da 

mulher. Além disso, as organizações, especialmente do setor de cosméticos e cuidados 

pessoais, promovem a elevação da imagem da mulher e promoção da sua beleza como 

atrativo para o engajamento neste trabalho (Miyata & Suzuki, 2012).  

A atividade de revender no sistema de VD não é percebida como trabalho por 

grande parte das próprias revendedoras. Pela característica de ser uma via para 
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complementação de renda, como forma de comprar os produtos pagando menos (as 

consumidoras/revendedoras 17 ), como trabalho em meio período ou trabalho 

concomitante com outra atividade, as trabalhadoras tendem a descaracterizar sua 

atuação como emprego, privilegiando suas outras formas de atuação (Abílio, 2011a, 

2014), além de não saberem precisamente quanto ganham neste trabalho (Abílio, 2004, 

2014). As trabalhadoras que não tem clareza sobre sua atuação, sobretudo as 

consumidoras/revendedoras, “pagam para trabalhar”, ou seja, o que economizam em seu 

consumo não é suficiente para cobrir os gastos com a atividade (Abílio, 2011). Sendo 

assim, o papel familiar feminino continua tradicionalmente estabelecido, permitindo que 

a mulher trabalhe “sem trabalhar” (Abílio, 2011). 

A VD no Brasil é um trabalho sem regulações públicas e sem reconhecimento 

enquanto trabalho. Apesar de existir, como mencionado em seção anterior, a lei 

4.886/65, ela não diz respeito as idiossincrasias desta atuação, igualando- a 

revendedores comerciais autônomos. E mesmo o que é especificado para a categoria 

parece não ser respeitado. Apesar da obrigatoriedade jurídica, poucas revendedoras se 

cadastram (Abílio, 2011).  

Sob este aspecto, se fortalecem as possibilidades de inserção precária no mundo do 

trabalho, uma vez que essa atividade pode ser entendida especialmente sob a forma da 

viração18. O outro extremo diz respeito às trabalhadoras que, não conseguindo outra 

                                                           
17 Esse tipo particular de inserção no setor merece maior atenção, uma vez que as trabalhadoras 
não têm clareza em relação ao quanto se dedicam a atividade, sem ganhar retribuições 
financeiras por ela. Ter que comprar produtos além do que se gostaria para poder fazer um novo 
pedido, por exemplo, não parece ser uma questão importante para as trabalhadoras, apesar de 
terem a obrigatoriedade de comprar, no mínimo, determinado valor a cada pedido. Outros 
aspectos da atividade que ainda não a caracterizam como trabalho para as 
revendedoras/consumidoras são a elaboração do pedido, entrega de encomendas, fazer 
demonstração dos produtos ou do catálogo (Abílio, 2014).  
18 Viração é o fenômeno em que o trabalhador se insere sucessivamente em várias ocupações 
precárias e temporárias. No público feminino, as trabalhadoras se engajam, de forma alternada, 
nas modalidades de bico/trabalho doméstico/inserção de programas sociais (Abílio, 2011a) 
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colocação no mercado, fazem desta ocupação a atividade central de sua vida e dedicam-

se integralmente ao trabalho no setor. São especialmente pessoas de baixa escolaridade 

ou mulheres mais velhas, expulsas precocemente do mundo do trabalho formal (Abílio, 

2014; Miyata, 2010).   

No discurso das organizações de VD, estão presentes elementos de 

responsabilização dos trabalhadores por seu sucesso/fracasso, uma vez que estão 

baseadas no empreendedorismo pessoal. O fomento ao empreendedorismo é gerado 

como alternativa ao emprego formal desregulamentado, uma “saída” para os baixos 

salários e desvalorização profissional, mas indica muito mais a desproteção do trabalho, 

uma vez que a deficiência é sempre do trabalhador e não do trabalho precário (Abílio, 

2011b; M. R. Carvalho, 2008). O trabalhador é tratado como se estivesse investindo em 

um trabalho autônomo, mas na realidade precisa seguir os protocolos e regimentos 

estruturados pela organização. E nesse sentido, é da revendedora a responsabilidade 

sobre a manutenção de estoques, entrega de produtos, demonstração de catálogo ou das 

mercadorias, recebimento dos pagamentos, custeio de treinamentos, palestras e eventos 

instrucionais, além da total desproteção em caso de calotes (Abílio, 2012).  

Torna-se, portanto, uma relação baseada na “autonomia”, sem autonomia, já que os 

trabalhadores estão sujeitos não apenas a determinações institucionais, mas a própria 

conformação do mundo do trabalho precário (M. R. Carvalho, 2008; Miyata, 2010).  Há 

de se considerar, ainda, como este é sustentado primariamente pelo trabalho amador, 

sem requisitos, pela significativa rotatividade do setor (Abílio, 2014). Essa pode ser 

uma das razões pelas quais as empresas de VD, no ramo de maquiagens e cosméticos, 

são as campeãs em reclamações dos consumidores no Brasil - AVON, Mary Kay do 

Brasil e Natura são as três primeiras colocadas em ranking organizado pelo Reclame 

Aqui (2017). 
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Outro aspecto importante é que as organizações utilizam os casos de sucesso como 

uma possibilidade acessível a todos que se comprometerem e trabalharem com afinco, 

mas na prática isto só se efetiva com cargas horárias acima das 40 horas semanais, o que 

vai de encontro à argumentação extensamente propagada pelas empresas de VD que 

esta seria uma atividade possível de conciliar com o trabalho doméstico ou com outra 

atividade remunerada; da terceirização da mão de obra (uso de “revendedoras das 

revendedoras”19) e da revenda para abastecer o estoque de outras revendedoras, que não 

é realidade para boa parte das trabalhadoras (Abílio, 2011a). Neste sentido, a VD 

também pode ser entendida como forma de terceirização do trabalho. Com a utilização 

dos revendedores vinculados a contratos precários, a organização não se responsabiliza 

por grande parte dos custos operacionais no que se refere principalmente à distribuição 

e venda dos produtos (Miyata, 2010). 

O uso do corpo enquanto instrumento de trabalho também pode ser considerado 

uma das formas de apropriação do sujeito pela organização, tanto de seu corpo quanto 

de sua subjetividade. A necessidade é de demonstrar em si mesmo o quanto o produto é 

eficiente no que se propõe, inclusive no que diz respeito ao estilo de vida dos 

trabalhadores – a necessidade de provar-se mais magro, mais bonito, mais saudável do 

que os que não fazem uso dos produtos anunciados. O discurso dos trabalhadores tem 

que estar alinhado com o da organização, até para seduzir clientes e outros possíveis 

novos revendedores (sobretudo nas companhias que empregam o MMN). Quanto mais 

natural e internalizado, melhor. Para essa modelagem, algumas instituições fazem uso 

                                                           
19  É denominada “revendedoras das revendedoras” a rede informal que uma revendedora 
cadastrada desenvolve por conta própria, oferecendo descontos menores do que os oferecidos 
pelas empresas a pessoas que não querem se filiar a organização, mas que querem revender os 
produtos. Geralmente as companhias dão 30% de desconto nas mercadorias a representantes 
cadastrados. As participantes das redes informais recebem das líderes de 20% a 15% de 
desconto para a revenda em seu nome (Abílio, 2011a, 2014).  
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de treinamentos (inclusive com programação neurolinguística) com punições para quem 

não as frequenta (M. R. Carvalho, 2008).  

Por fim, outra questão fundamental na análise desse trabalho é sua característica 

essencialmente relacional. As relações pessoais dos trabalhadores não são apenas o meio 

em que o trabalho acontece, mas a condição em que ele se realiza (Abílio, 2011a, 2014; 

Carvalho, 2008). Boa parte das interações sociais dos trabalhadores são atravessadas 

pela intenção de vender: no trabalho, na família, no encontro com os amigos. Em alguns 

casos, há proibições das vendas no ambiente do “trabalho”, que faz com que as 

revendedoras tenham que realizar sua atividade “clandestinamente” (Abílio, 2004, 2011, 

2014). É como se as trabalhadoras estivessem em sua atividade de emprego 24 horas 

por dia, até no que não deveria ser trabalho, como os momentos de lazer, o trabalho-

para-além-do-trabalho (Abílio, 2011). 

Os próprios trabalhadores e suas famílias se queixam dessa não separação entre 

trabalho e não trabalho, como ilustrado por Carvalho (2008). Quando a organização não 

expropria o trabalhador de suas relações sociais, ela se estrutura no sentido de formar 

uma “grande família” ou uma organização religiosa, fomentando o relacionamento entre 

os trabalhadores e fazendo deste seu grupo de referência (Biggart, 1989).  
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2. A venda direta no contexto do trabalho contemporâneo 

 

Este capítulo visa o entendimento de como construções históricas do mundo do 

trabalho são não apenas atravessadoras da atividade de Venda Direta, mas como 

propiciam sua emergência, ao pressupor que o trabalho assume formas histórico-sociais 

específicas, de acordo com o que é demandado culturalmente em determinada estrutura 

social (Antunes, 2009). Não se busca, contudo, esgotar a discussão sobre os temas a ser 

elencados, uma vez que são extensamente trabalhados na literatura. O objetivo é ser 

breve e situar o leitor em relação às transformações do mundo do trabalho que não só 

permitiram que esta atividade surgisse, mas também nas mudanças recentes que 

aprofundaram e realçaram suas características, sobretudo no que diz respeito à 

exploração da trabalhadora.  

 

2.1. Reestruturação produtiva, Precarização e Flexibilização do trabalho 

 

Sob a égide da alienação no capitalismo, o trabalho real tem se configurado, 

desde sua fase mais antiga, como apartado do trabalho enquanto instituição. Ou seja, o 

desenvolvimento do processo de produção capitalista é baseado na alienação dos 

objetos de trabalho (matéria- prima), meios de trabalho (ferramentas) e inclusive do 

próprio trabalho vivo (o artífice e suas habilidades cognitivas) (G. Alves, 2007).  

Segundo Alves, o desenvolvimento do modo de produção capitalista-industrial 

tem ocorrido através de intensos processos de reestruturação produtiva. No surgimento 

do fordismo, por exemplo, diversas mutações técnicas e sociais foram implementadas, 

ao longo do século XX. Esse processo, contudo, tem se intensificado desde o fim do 
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período de acumulação de capital proporcionado pelo modelo fordista-keynesiano20, nos 

anos 70.  Assim, marcaram tanto a passagem a um novo sistema de organização 

produtiva, o toyotismo, como a emergência da crise estrutural do capital e do 

neoliberalismo (Antunes, 2009).  

Para Antunes (2009), as características que levaram o modelo a se desenvolver 

foram: 1) Queda da taxa de lucro das organizações, através do aumento do custeio com 

a produção, sobretudo no que diz respeito às conquistas trabalhistas do proletariado; 2) 

Esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista, uma vez que se diminuía o 

poder de consumo da população ao vivenciar o início do desemprego estrutural21; 3) 

Hipertrofia da esfera financeira, no fomento à especulação do capital; 4) Maior 

concentração de capital, através da fusão de multinacionais e criação dos oligopólios; 

5) Crise no Welfare State e consequente diminuição dos gastos públicos, transferidos 

para a inciativa privada; 6) Incremento às privatizações, desregulamentação e 

flexibilização do trabalho. 

Neste sentido, não se opera apenas mudanças organizacionais (na ordenação da 

produção industrial), mas tecnológicas (“as novas tecnologias microeletrônicas de 

produção e as novas tecnologias telemáticas, informacionais e em rede”) e 

sociometabólicas (em relação à captura da subjetividade individual e coletiva à serviço 

do toyotismo)  (G. Alves, 2007). Assim, o toyotismo não se refere apenas ao ‘japonismo’ 

ou ao modelo japonês, tão pouco é restrito ao setor industrial: é a forma de organização 

do trabalho nos moldes do capitalismo mundializado (G. Alves, 2007). Nas palavras do 

autor: 

                                                           
20 Ou fordista/taylorista 
21 O desemprego estrutural corresponde aos postos de trabalho que deixaram de existir com o 
avanço tecnológico e que não serão recriados (Harvey, 2010). 
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“O que denominamos de toyotismo implica a constituição de um 
empreendimento capitalista baseado na produção fluida, produção 
flexível e produção difusa. A produção fluida implica a adoção de 
dispositivos organizacionais como, por exemplo, o just-in-
time/kanban ou o kaizen, que pressupõem, por outro lado, como 
nexo essencial, a fluidez subjetiva da força de trabalho, isto é, 
envolvimento pró-ativo do operário ou empregado. Além disso, o 
novo empreendimento capitalista implica a produção flexível em 
seus múltiplos aspectos, seja através da contratação salarial, do 
perfil profissional ou das novas máquinas de base microeletrônica e 
informacional; e a produção difusa significa a adoção ampliada da 
terceirização e das redes de subcontratação” (2007, p. 158-159).  

 

Com tantas mudanças na estrutura do trabalho, torna-se necessária a reorganização 

do mundo produtivo através de novos parâmetros ideológicos e de mercado. O 

neoliberalismo implicou na reestruturação da produção e do trabalho, com a 

desregulamentação dos direitos dos trabalhadores; a desmontagem do setor produtivo 

estatal; o combate ao Estado de Bem Estar social adquirido durante o fordismo22 e 

implementação do Estado mínimo; a responsabilização do Estado para a estabilidade 

econômica, oferecendo garantias às grandes empresas no desenvolvimento do lucro ao 

subjugar a classe trabalhadora; a parceria com empresas e o desenvolvimento do 

terceiro setor, ao terceirizar uma responsabilidade que é do Estado (Antunes, 2009, 

2013; Harvey, 2010).  

Neste sentido, novas formas de trabalho são demandadas pela produção capitalista e 

o mercado de trabalho sofre intensas reestruturações. Através do grande contingente de 

trabalhadores desempregados, do enfraquecimento do poder sindical e do 

desmantelamento dos direitos trabalhistas, surgem tipos mais precários de trabalho no 

mercado formal e informal. A acumulação flexível, nos termos de Harvey: 

“... se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 

                                                           
22 Há de se considerar que a implementação do Welfare State se deu apenas nos países centrais 
do sistema capitalista. Em países periféricos, nos quais o estado garantidor de direitos não se 
efetivou, a desigualdade é aprofundada no advento da reestruturação produtiva (Druck, 2013; 
Harvey, 2010). 
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surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 
maneiras de fortalecimento de serviços financeiros, novos mercados 
e sobretudo taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 
tecnológica e organizacional (2010).” 

 

 Se, por um lado, há a retração dos empregos industriais, de cunho 

taylorista/fordista, do outro, há a expansão das modalidades flexíveis, não menos 

exploradas, sobretudo nas parciais, temporárias ou subcontratadas, uma vez que o 

trabalho e o trabalhador devem se moldar às necessidades das empresas empregadoras. 

Apesar de conter em si alguns benefícios aparentes ao trabalhador no curto prazo, uma 

vez que o trabalhador acredita que adquiriu autonomia, pois “faz” seu próprio horário, 

trabalha no ambiente domiciliar e/ou outro de sua preferência, e não sofre uma 

vigilância direta, como ocorre na empresa, a flexibilização do trabalho é perversa, pois o 

trabalhador perde garantias fundamentais no longo prazo, como direitos de 

pensão/aposentadoria, segurança no emprego e níveis salariais, além da sobrecarga de 

responsabilidades e obrigação por resultados  (M. A. Alves & Tavares, 2006; Harvey, 

2010; Tavares, 2002). 

 Portanto, para além de uma “novidade” do mundo do trabalho, visto que a 

exploração do trabalho é uma condição para que o sistema capitalista se mantenha, a 

precarização se sustenta tanto como um reforço às frágeis condições para camadas já 

marginalizadas , especialmente negros e mulheres , como uma  conformação geral do 

trabalho aos moldes do trabalho feminino, tipicamente   (Abílio, 2011a; G. Alves, 2007; 

Harvey, 2010).  Essa relação será explicitada na próxima seção. 

 

2.2. Divisão sexual do trabalho 
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Enquanto os níveis de empregabilidade masculina diminuíam com os efeitos do 

trabalho globalizado, a mulher tem entrado de forma crescente no mercado de trabalho. 

Contudo, tanto as oportunidades quanto a remuneração de homens e mulheres são 

diferenciadas. De forma amplificada, o trabalho precário é especialmente feminino. 

Segundo Hirata, essa constatação pode ser verificada sob três aspectos: a) a 

mundialização/globalização gerou mais empregos femininos, porém sob características 

da precariedade e vulnerabilidade; b) condições de trabalho desvantajosas às mulheres 

surgiram através da abertura de mercados e desregulamentação do trabalho, implicando 

no aumento das cargas de trabalho remunerado e não remunerado a esta população; c) 

as constantes privatizações retiraram das mulheres postos de ocupação formalizada, 

implicando no retorno à esfera familiar e ao mercado precário (2010). 

A pesquisa em trabalho feminino tem revelado que a inserção laboral de 

mulheres é dependente da conciliação entre os aspectos familiar/domiciliar e laboral, de 

forma equilibrada ou sobreposta (Bruschini, 2006). Tradicionalmente, à mulher foi 

delegada a função de manutenção da força de trabalho futura e presente, uma vez que 

deve dar subsídios para a atuação masculina e ao mesmo tempo, preparar a “próxima” 

(ou corrente, se pensarmos no trabalho infantil) geração de trabalhadores. Garante-se a 

integridade e efetividade dos trabalhadores e da força de trabalho na medida em que é a 

mulher quem se responsabiliza pela educação dos filhos, cuidados em saúde e 

escolarização (Kon, 2012). 

Nestes termos, há de se considerar um importante questionamento: as 

constituições históricas do trabalho feminino é que se adéquam às novas formas de 

trabalho ou o trabalho se configura precário e, por isso, mais ‘acessível’ às mulheres? A 

feminização do mundo do trabalho pode auxiliar o desvelar desta questão. Ambas as 

implicações são verificadas na medida em que a feminização significa tanto a entrada 
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maciça das mulheres na atividade laboral, em trabalhos essencialmente precários e 

domésticos/domiciliares, quanto à conformação do mundo do trabalho a estes 

parâmetros tradicionalmente ligados à ocupação feminina. (Abílio, 2011a; Hirata, 

2011). Sob este prisma, as transformações problemáticas e dúbias do mercado 

permitiram que, na mesma medida em que as mulheres entraram de forma acentuada no 

mercado, elas precisam se submeter a novas formas de dominação masculina e 

discriminação e às formas mais precárias do trabalho, nos moldes do subemprego, 

trabalho parcial, flexível, na indistinção trabalho e não-trabalho (Gonçalves, 2003). 

Assim sendo, compreendendo que as tanto as obrigações de homens e mulheres 

em relação às tarefas e compromissos familiares quanto as responsabilidades que 

incidem sobre a possibilidade de trabalhar em horários inflexíveis e/ou necessidade de 

qualificação para alcançar determinado trabalho são diferenciados, pode-se inferir que a 

inserção do trabalho da mulher não depende exclusivamente da demanda do mercado. 

Também se subordina a outros elementos que sujeitam as trabalhadoras à ocupação de 

trabalhos informais, pouco remunerados e instáveis. Consequentemente, o trabalho da 

mulher não supera a  conformação do papel feminino tradicional, mas ao mesmo tempo, 

o efetiva também no mundo do trabalho tendo como principal objetivo a 

complementação de renda familiar (Guimarães, Hirata, & Sugita, 2011; Hirata, 2002, 

2010; Kon, 2012). 

Em síntese, como demonstrado no capitulo anterior, a VD se estrutura como um 

refúgio, uma saída à mulher trabalhadora/dona de casa/ mãe de família que percebe a 

necessidade de complementação de renda e acesso a bens de consumo. Porém, na 

realidade do trabalho, a exploração da condição feminina se apresenta como atributo 

fundante dessa inserção .  
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2.3. Informalidade 

 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2005), a economia informal 

pode ser referida enquanto “todas as atividades econômicas de trabalhadores e unidades 

econômicas que não são abrangidas, em virtude da legislação ou da prática, por 

disposições formais”. O trabalho informal tem se configurado de forma mais 

contundente enquanto tendência no mundo laboral a partir do aprofundamento do 

sistema capitalista, especialmente pós década de 80. Nas perspectivas mais tradicionais, 

o emprego informal era visto enquanto uma ‘aberração’ do sistema capitalista, uma vez 

que o mercado autorregulado daria conta de empregar de forma suficiente seus 

trabalhadores em postos formais de atuação. Quando isto não se efetiva, a informalidade 

torna-se saída não apenas enquanto medida complementar de proteção social, uma vez 

que o Estado não se responsabiliza por estes trabalhadores, mas como parte da 

engrenagem de exploração da mão de obra, pelas vias do fomento ao 

empreendedorismo e ao emprego por conta própria, por exemplo (M. A. Alves & 

Tavares, 2006; Tavares, 2002).  

Apesar de a informalidade constituir-se enquanto tendência e necessidade do 

trabalho sob o sistema capitalista de forma generalizada (Antunes, 2005, 2009, 2013), 

as organizações internacionais de regulamentação do trabalho, sobretudo a OIT, a 

entendem como uma forma de trabalho não vinculada ao setor formal. No Programa de 

Promoção à Formalização na América Latina e Caribe, por exemplo, a atividade 

informal na América Latina está ligada a não formalização das micro e pequenas 

empresas, responsáveis pela maioria dos postos de trabalho gerados na região 

(FORLAC, 2014).  



50 
 

Segundo Cacciamali (2000), o termo informalidade “é empregado, 

freqüentemente, para representar proprietários e trabalhadores que participam da 

produção em unidades produtivas micro ou pequenas, onde as relações capital trabalho 

não se encontram bem estabelecidas, seja no âmbito da organização do trabalho, como 

no cumprimento das regras legais”. Em outros termos, o trabalho informal deve ser 

visto através das unidades de produção nas quais o detentor do negócio é o responsável 

por sua execução/produção e gestão. Além desse espectro, as modalidades de trabalho 

onde há a regulamentação do trabalho, mas a organização contratante não é responsável 

por efetivá-los legalmente por meio da carteira assinada também devem ser 

consideradas participantes do mercado informal de ocupação (Ulyssea, 2006). 

Em quadro resumo, Kon estabelece as definições de ocupações formais e 

informais 

Tabela 1 

Situação dos trabalhadores segundo condição de ocupação 

Mercado formal Mercado informal 

Trabalhador em empresa com carteira Trabalhador em empresa sem carteira 

Trabalhador doméstico com carteira  Trabalhador doméstico sem carteira 

Militares e estatutários Trabalhador na produção para próprio 

consumo 

 Trabalhador na construção para próprio 

uso 

 Sem declaração 
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 Conta própria 

 Trabalhadores sem remuneração 

Fonte: Kon (2012, p. 210) 

Portanto, torna-se menos adequado falar em setor informal enquanto fenômeno à 

margem da produção capitalista e sim empregos informais; trabalho sob relações 

informais, como partes integrantes do arranjo do sistema capitalista de produção. A 

força de trabalho, ao funcionar enquanto mercadoria, torna-se mais disponível seja pelo 

aumento da produtividade dos meios, seja pela desregulamentação do trabalho 

formalizado e fragilização dos coletivos. E neste sentido, o emprego formal e protegido 

vem diminuindo gradativamente no mundo do trabalho, a despeito de o próprio trabalho 

“formal” ser alvo de constantes desregulamentações, não sendo possível precisar qual o 

espectro do emprego formal, no que tange aos direitos e proteções cabíveis ao 

trabalhador, de forma absoluta23 (Cacciamali, 2000; Tavares, 2002).  

Por conseguinte, mostra-se importante considerar que as definições de 

formalidade e informalidade, no real do trabalho, não implicam necessariamente que 

uma categoria de trabalho seja ruim/boa especificamente pela condição de formal ou 

informal. Mais do que isso, é estabelecer que formalidade e informalidade não são 

conceitos opostos, não são pólos contrários de um contínuo, tão pouco podem ser 

definidos nos termos da legalidade/ilegalidade do trabalho. A VD é um exemplo nesta 

direção, uma vez que é uma ocupação legalizada, já que existem bases legais, ainda que 

insipientes, que regulam o trabalho na área, contudo, está no espectro de trabalho 

informal, visto que não existe estabelecimento de vínculo formal de trabalho entre as 

organizações e as trabalhadoras (Abílio, 2014; Cacciamali, 2000; Kon, 2012). 

                                                           
23 Como exemplo da “informalização” do emprego formal, cito a instauração do Programa de 
Proteção ao Emprego (PPE) na forma da Medida Provisória 680/15, que permite a redução em 
até 30% da carga horária de trabalho com redução proporcional do salário pago ao trabalhador. 
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3. Processo de significação no trabalho 

 

3.1. De Vygotsky a Engestrom: a Teoria da Atividade 

 

 A Teoria da Atividade é uma construção teórica proposta por A N Leontiev 

(1903-1979), fundamentada na Psicologia Histórico Cultural de L S Vygotsky (1896-

1934), tanto que também pode ser conhecida como Teoria da Atividade Cultural 

Histórica - TAHC (Cultural Historical Activity Teory – CHAT, em inglês). Reconhece-

se, além de Vygostky, um fio condutor entre as obras de Leontiev e outros estudiosos 

russos, como Luria, Meshcheryakov e Davydov (Sannino, Daniels, & Gutierrez, 2009). 

 A TAHC tem como eixo norteador o interesse na “análise do desenvolvimento 

da consciência na atividade social prática”, não apenas enquanto princípio teórico, mas 

enquanto unidade básica da vida humana (Engestrom, 2011; Sannino et al., 2009). É 

importante situar que a própria teoria é um produto histórico e por isso tem 

determinadas ênfases de acordo com a cultura e tempo em que floresceram, refletindo 

nas diversas ‘Teorias’ da Atividade encontradas na literatura e seus desdobramentos na 

Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Cognitiva, Psicologia Educacional e 

Psicologia do Trabalho, além de Lingüística, ciências cognitivas, tecnologia da 

informação, pedagogia, design, entre outras áreas do conhecimento (Daniels, 2011; 

Holzman, 2006; Sannino et al., 2009; Zanella, 2004). Nesta dissertação iremos nos 

basear mais fortemente no que foi desenvolvido por Engestrom e seus colegas na escola 

de Helsinki, porém sem seu viés intervencionista24. 

                                                           
24 O modelo teórico de Engestrom tem caráter intervencionista, sobretudo no que diz respeito a 
seu método, o Laboratório de Mudança (e. g. Engestrom, 2000, 2007, 2011, 2015, 2016; 
Engestrom, Virkkunen, Helle, Pihlaja, & Poikela, 1996). Contudo, o foco de análise deste 
trabalho é a dinâmica das motivações da atividade, sobretudo do processo de significação desta. 
Além disso, apesar da clarificação que seu modelo teórico permite do desenvolvimento da 
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Na época em que Vygotsky, Leontiev e Luria desenvolveram suas pesquisas, 

havia basicamente duas grandes perspectivas teóricas que dominavam a Psicologia, as 

tradições fisiologista (precursora do Behaviorismo) e psicanalítica. Para Vygotsky, elas 

representavam um maniqueísmo teórico e metodológico que pareciam insuficientes para 

resolver a problemática da emergência e desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores. Para o Fisiologismo, o homem era produto do extrapsíquico. Para a 

Psicanálise, de processos baseados no intrapsíquico. Tornaram-se grandes 

determinismos que não dialogavam e, portanto, não conseguiam entender a dinâmica da 

formação da mente humana (Engestrom, 2011).  

Utilizando pressupostos de outros pensadores europeus como Marx, Hegel, 

Durkheim, Espinosa, Janet e psicólogos gestaltistas (Bernardes, 2010; Daniels, 2011; 

Engestrom, 2016; Roth & Lee, 2007), era necessário desenvolver a ciência psicológica, 

tanto teórica quanto metodologicamente, de forma robusta o suficiente para entender 

como o homem transforma e é transformado pela cultura através dos artefatos que 

medeiam essa relação. São três os pilares da Psicologia Histórico Cultural: 

A afirmação de que uma avaliação adequada do funcionamento mental 
humano tem que estar fundada numa análise das ferramentas e signos 
que lhe servem de mediação; 
b) Uma confiança num método genético ou desenvolvente;  
c) A afirmação de que o funcionamento mental mais elevado no 
indivíduo tem suas origens na vida social (Daniels, 2011). 

 

Contudo, não há consenso em relação à Teoria da Atividade e sua vinculação ao 

campo teórico da Psicologia Histórico Cultural. Há um debate entre os pesquisadores 

nos quais perdura a questão se a TAHC faz parte da Psicologia Histórico Cultural, se é 

herdeira ‘legítima’ do legado de Vygotsky ou se não tem nenhuma vinculação com o 

                                                                                                                                                                          
Teoria da Atividade, há críticas contundentes em relação à epistemologia que sustenta o modelo 
de intervenção proposto pelo autor (Piccolo, 2012). 
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campo (Holzman, 2006; Piccolo, 2012; Zanella, 2004). De certo, a apropriação da teoria 

pelas escolas ocidentais é conceitualmente diferente daquela utilizada pela escola russa 

pós-soviética. Se na primeira a atividade é o objeto de estudo, na segunda é um 

princípio explanatório do funcionamento da consciência (Engestrom, 2011). 

Um dos mais proeminentes críticos desta filiação é Aaro Toomela. Para ele 

(2000), a Teoria da Atividade é insuficiente para o estudo tanto em um nível mais 

específico quanto mais abstrato, das funções mentais e seu desenvolvimento. Ele cita 

três aspectos mal resolvidos 25  na teoria que a impedem de ser tratada como 

desenvolvimento legítimo da escola de Vygotsky: abordagem “unidirecional” da análise 

do fenômeno psicológico, uma vez que a emergência e o desenvolvimento da mente são 

determinados pela atividade na qual o indivíduo está envolvido; a atividade como cerne 

não ser suficiente para compreender o desenvolvimento psicológico, apesar de ser um 

aspecto importante a ser investigado; objeto de estudo diferente do preconizado pela 

Psicologia Histórico-Cultural (significado do signo/ significado da palavra - sign 

meaning), já que é um fenômeno externo e interno à mente e, para o autor, a atividade 

ser apenas externa. 

Apesar das críticas e diferentes definições, Holzman indica alguns fatores que 

possibilitam a união do campo teórico da TAHC:  

a) O estudo da mente humana em seu contexto cultural e histórico; 
b) um sistema conceitual geral com base em três princípios: a 
estrutura hierárquica da atividade, orientada a um objeto; 
internalização/externalização; mediação através de ferramentas e 
desenvolvimento;  
c) abordagens teóricas que coloquem a cultura e atividade no centro 
das tentativas de entender a natureza humana; 

                                                           
25 Na opinião do autor. Em relação ao objeto de estudo, Leontiev advoga que a ênfase de 
Vygotsky nos signos seria temporária, se ele tivesse tido a oportunidade de ter continuado seus 
estudos, considerando sua morte precoce (Kozulin, 1984). Além disso, a influência da atividade 
não é unidirecional, apenas considera aspectos materiais nessa dinâmica. E no que se refere a 
atividade não ser suficiente, o próprio Vygotsky a utilizou como princípio explanatório da 
formação da mente (Engestrom, 2011, 2015; Kozulin, 1984). 
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 d) uma Psicologia focada não apenas no indivíduo, mas na 
interação entre um indivíduo, sistemas de artefatos e outros 
indivíduos em ambientes institucionais historicamente 
desenvolvidos;  
e) uma abordagem não dualista para entender e transformar a vida 
humana que utilize a atividade dialética humana como sua ontologia 
(2006, p. 6). 

 

Se há um campo teórico que orbita em torno do conceito de atividade, é 

necessário esclarecê-lo. Para Leontiev, “por atividade, designamos os processos 

psicologicamente caracterizados por aquilo que o processo, como um todo, se dirige 

(seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar essa 

atividade, isto é motivo”. Este processo implica em mútua transformação tanto do 

sujeito quanto do objeto dessa ação, através do uso de ferramentas e signos. (Piccolo, 

2012). Nos termos de Bendassolli (2012), a atividade pode ser descrita enquanto 

“contexto de mediação semiótica entre o sujeito e o objeto” de determinada ação.   É 

uma formação coletiva e sistêmica na qual existe uma estrutura mediadora complexa 

que se realiza por meio de ações e as produz (Engestrom, 2015; Roth & Lee, 2007). 

Portanto, na atuação e transformação do mundo pela atividade que se desenvolve um 

sujeito psicologicamente. Em um nível mais básico, somos produtos de nossa atividade. 

Os elementos constitutivos da atividade são a orientação, ou seja, se determinada 

categoria parte de necessidades, de motivos ou tarefas; e execução, se realiza objetos, 

ações ou operações26 (Montealegre, 2005). 

A Teoria da Atividade se desenvolve em três grandes momentos ou em três 

gerações: 

 

3.2. 1ª geração: Vygotsky 

                                                           
26 Estes conceitos serão aprofundados em sessão posterior. 
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A atividade como princípio explanatório em Vygotsky aparece nos escritos A 

consciência como problema da psicologia do comportamento (1925) e Significado 

Histórico da Crise na Psicologia (1926) como tentativa de remediar o vício em 

compreender a consciência por base da própria consciência e o mundo externo pelo 

mundo externo, oriundo da psicologia introspectiva e reflexologia/fisiologismo 

objetivista, respectivamente. Para ele, a consciência poderia ser estudada como produto 

da atividade (Kozulin, 1984).  

Entretanto, Vygotsky se debruça sobre uma atividade em específico como 

detentora da primazia do desenvolvimento da mente, as funções psicológicas superiores: 

o uso dos signos, ou da linguagem. Além disso, ele traça um paralelo entre o uso de 

ferramentas e o desenvolvimento da civilização e o uso de ferramentas psicológicas e o 

desenvolvimento da consciência. (Kozulin, 1984). 

Outra grande contribuição para a Teoria da Atividade em Vygotsky é a 

elaboração do conceito de mediação. É através do atributo da mediação que o indivíduo 

reage ao meio. Sendo assim, seria necessário ultrapassar a fórmula tradicional do 

comportamento (S-R), em detrimento de um “ato complexo, mediado” (Vygotsky, 

1978) por um estímulo de segunda ordem, o instrumento (X).  

Figura 1. Modelo de mediação elaborado por Vygotsky 

 

Fonte: Engestrom, 2015  
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Figura 2. Reformulação comum do modelo de Vygostky 

 

Fonte: Engestrom, 2015 

Para ele, havia dois tipos de instrumentos inter-relacionados na ação humana, as 

ferramentas e signos/ferramentas psicológicas. Através das ferramentas o homem 

transforma materialmente a natureza, é o “condutor da influência humana no objeto da 

atividade” uma vez que é externamente orientada. Já as ferramentas psicológicas são 

orientadas aos processos comportamentais, de controle de si ou de outros indivíduos. 

São exemplos de ferramentas psicológicas a linguagem, sistemas de contagem, técnicas 

mnemônicas, escrita, esquemas, diagramas, signos (Vygotsky, 1981). Ambas mediam a 

atividade, mas estão organizadas de forma hierárquica. As ferramentas primárias são 

aquelas constituídas pelas ferramentas e gestos dissociados. Já as ferramentas 

secundárias são as formadas pelas ferramentas e gestos combinados, ou seja, são as 

ferramentas psicológicas (Engestrom, 2015). 

A semiótica de Vygotsky propõe que a unidade formada entre significado e 

palavra, sendo uma ferramenta psicológica, carrega tanto marcas cognitivas quanto 

culturais, relacionando-se de forma dialética. Para ele, não é possível uma ciência 

psicológica sem que o objeto reflita esta íntima associação, em detrimento de uma 

relação direta e dual entre estímulo e resposta, sujeito e objeto. Com base em Vygotsky, 

Luria entende que a transformação das funções psicológicas se dá através da mudança 
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de ferramentas culturais. Linguagem escrita e operações lógico-matemáticas 

influenciaram as funções superiores, por exemplo (Daniels, 2011; Engestrom, 2011). 

Contudo, apesar desses avanços, não havia ainda a diferenciação entre a ação individual 

e a atividade coletiva, elemento que será elaborado por Leontiev (Engestrom, 2011). 

 

3.3. 2ª geração: Leontiev 

 

Depois da morte de Vygotsky, o partido comunista baniu seus escritos da União 

Soviética por considerar a teoria histórico cultural do desenvolvimento das funções 

mentais superiores eclética e semelhante a teorias de autores burgueses. Por isso, ao 

retomar os estudos de Vygotsky, seus discípulos Alexei Leontiev, Alexander 

Zaporozhets, Peter Zinchenko e Peter Galperin tiveram que revisar alguns de seus 

conceitos, entre eles o de atividade. Em 1959, em sua obra Problemas do 

Desenvolvimento da Mente, Leontiev estabeleceu os principais conceitos deste  

(Kozulin, 1984).  

A concepção de trabalho/produção de valores de uso em Marx foi o modelo de 

atividade humana orientada a objeto utilizada por Leontiev, por ser mediado por 

ferramentas e socialmente. Contudo, o trabalho, segundo Marx, é a categoria geradora 

de todas as atividades (Engestrom, 2015), e assim, não podem ser tomados enquanto 

sinônimos. O trabalho é mais amplo do que a atividade e engloba aspectos não 

necessariamente ligados ao que é realizado ou o trabalho real. 

O principal marco que diferenciou as elaborações de Leontiev e Vygotsky se 

estabelece na análise do papel das ações externas na formação das funções mentais do 

indivíduo. Enquanto Vygotsky reduziu a influência sociohistórica do desenvolvimento à 
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atuação da cultura sobre a consciência, Leontiev entendeu que as interações materiais 

entre o indivíduo e o meio externo também tinham papel fundamental neste processo. A 

análise de Vygotsky, portanto, era focalizada no indivíduo (Engestrom, 2015; Kozulin, 

1984). Em outras palavras, a gênese e mediação da mente em Vygotsky se baseavam em 

ferramentas culturais enquanto que para Leontiev, na atividade humana (Engestrom, 

2011).  

Portanto, para Leontiev, a análise da atividade deve partir da investigação sobre 

o concreto, das ações pelas quais, através da internalização, as funções superiores são 

modificadas. Segundo Kozulin, em Leontiev  “o conceito de Vygotsky de ferramentas 

psicológicas é substituído por um modelo no qual as ações materiais estão no meio 

termo entre o mundo interno e o mundo externo”(1984).  

Neste sentido, ele definiu os conceitos de objeto, meta, ação, operação e 

condições, que são centrais na Teoria da Atividade, ao comporem sua estrutura 

hierárquica.  O objeto é a quê toda a atividade se orienta, sua razão de existir. No 

exemplo elaborado por Leontiev da caça primitiva, o objeto é a manutenção da vida, a 

consecução de alimentos. Sem o objeto, a atividade não se origina tão pouco se sustém. 

Está na ordem dos motivos, no nível da coletividade, da mediação social. É o porquê se 

faz o que se faz. Sendo assim, o indivíduo se engaja em uma atividade sem 

necessariamente estar totalmente consciente de seu objeto (Engestrom, 2011, 2015, 

2016).   

Figura 3. Estrutura hierárquica da atividade 
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Fonte: Engestrom, 2015 

A ação é propriamente o que se faz na realização da atividade, podendo ser 

coletiva ou individual. No exemplo de Leontiev, a ação seria atirar com arco e flecha ou 

agrupar os animais. É orientada à meta, aos objetivos conscientes27. A meta é o que se 

deseja alcançar com a ação, por exemplo, acertar os animais com a flecha. Portanto, “as 

metas realizam os motivos, porém os motivos dão origem às metas, cada um 

pressupondo o outro” (Engestrom, 2011). Sendo assim, é através da divisão do trabalho 

que a atividade se desenvolve em ações. (Engestrom, 2015)  

A operação está no nível de como se faz o que se faz, na forma de fazer e é 

orientada pelas condições. Com a caça primitiva, seria na forma de se usar o arco e 

flecha, como manusear o artefato para se conseguir o objetivo da ação. Pode-se dizer 

que a operação é a estilização, a maneira que o indivíduo encontra de realizar a ação e 

que é sua, particular, por isso automatizada. As condições são a forma como o ambiente 

material e/ou os artefatos se apresentam (se está escuro ou se a flecha está afiada, por 

exemplo).  

Contudo, apesar dos avanços da teoria, Leontiev não teve como preocupação as 

diferenças culturais em relação a atividades semelhantes. Para ele, objetos diferentes 

                                                           
27 Apesar de fundamental, a diferenciação entre objeto e objetivo nem sempre é clara, no que 
parece uma confusão na tradução do termo (Piccolo, 2012; Zanella, 2004). 
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não podem suscitar atividades iguais e o contrário também se verifica: atividades iguais 

não podem ter objetos diferentes. Além disso, o autor não desenvolve as relações nas 

quais o objeto seja o próprio sujeito (Piccolo, 2012). Essas questões só serão pensadas 

com seu sucessor, Engestrom, que será aprofundado na próxima sessão.  

 

3.4. 3ª geração: Engestrom 

 

Segundo o próprio autor, tomando como base as proposições de mediação 

apartada do contexto material e, em momento seguinte, a análise de uma única atividade 

e sua relação intrínseca com as regras, comunidade e divisão do trabalho, chega-se ao 

desenvolvimento das redes de atividades, conceito instaurador da terceira geração da 

Teoria da Atividade (Engestrom, 2011). 

De forma semelhante à Leontiev em relação à Vygotsky, Engestrom elaborou no 

que chamou de sistema de atividade alguns conceitos de Leontiev que não estavam 

presentes de forma sistemática em seu desenvolvimento da Teoria da Atividade. Apesar 

de citá-los, os elementos regras, comunidade e divisão do trabalho só foram 

representados no modelo teórico de Leontiev por Engestrom (Engestrom, 2011; Piccolo, 

2012). 

Figura 4. Estrutura de um sistema de atividade humana 
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Fonte: Engestrom, 2015 

Aqui a atividade é vista como produto de uma multiplicidade de vozes nas quais 

seus atores agem de acordo com diferentes papéis, posições e perspectivas (Foot, 2014), 

trazendo também elementos de suas histórias pessoais decorrentes da divisão do 

trabalho (Engestrom, 2011). Da mesma forma, é multi camadas, uma vez que é 

composta de ações conscientes, inconscientes e operações rotineiras (Foot, 2014). 

Além dos conceitos de sujeito, objeto e artefatos mediadores no modelo de 

sistemas de atividade, como já referenciado, há ainda os elementos da base, quais sejam: 

comunidade, regras e divisão do trabalho. A comunidade é formada pelo conjunto de 

pessoas que partilham com o sujeito o interesse e envolvimento com o mesmo objeto; as 

regras são as normas que regulam as ações do sujeito em direção a um objeto, e as 

relações com outros participantes da atividade e a divisão do trabalho, entendida pelo 

que está sendo feito por quem para o objeto, incluindo tanto a divisão relativamente 

horizontal de tarefas e a divisão vertical do poder, posições, o acesso aos recursos e 

recompensas (Foot, 2014). 
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Nesta tradição, todos os sistemas de atividade fazem parte de uma rede de 

atividades integradas, formando a sociedade humana (Engestrom, 2011; Roth & Lee, 

2007). Uma atividade coletiva é guiada por um objeto comum, uma vez que o objeto dá 

às ações de um sistema de atividades sua coerência, continuidade e significado. 

Contudo, esta dinâmica também pressupõe perturbações, ou seja, contradições que 

fazem com que o sistema esteja em contínua instabilidade. (Engestrom, 2000). Nisto se 

inscreve o caráter desenvolvimental da atividade, uma vez que as perturbações são, da 

mesma forma, “fontes de mudança e desenvolvimento” (Engestrom, 2011). 

Do mesmo modo, considera-se que a atividade deve ser vista no que se refere ao 

encontro e posterior mudança nas redes de atividades. Estando em interação, seus 

objetos têm estado em processo de constante alteração e reformulação ao longo da 

história social, baseados na diversificação e divisão social do trabalho. Portanto, as 

mesmas atividades podem ter objetos diferentes ou objetos iguais podem gerar 

atividades diferentes, ao longo do tempo (Engestrom, 2011). 

Figura 5. Sistemas de atividade humana em interação 

 

Fonte: Engestrom, 2015 
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De forma resumida, a Teoria da Atividade Histórico Cultural, sob esta geração, 

tem cinco princípios básicos: o sistema de atividade coletivo é sua unidade de análise; a 

multiplicidade de vozes, uma vez que é um “nexo de múltiplos pontos de vista, 

tradições e interesses” (Engestrom, 2011); a historicidade, já que os sistemas estão 

sujeitos a constantes alterações e só podem ser entendidos em relação à como se 

construíram ao longo do tempo; a centralidade da noção de contradições, enquanto 

potencializadoras de mudanças, sendo tensões estruturais acumuladas nos sistemas de 

atividades e a possibilidade de transformação expansiva de sistemas de atividade, em 

conseqüência da ação coletiva de sujeitos em relação a mudanças nos objetos/motivos 

de suas atividades (Engestrom, 2011). 

Contudo, apesar de todo avanço da teoria, sob os pressupostos de Engestrom, a 

problematização do fator gerador da atividade ainda parece incipiente. Apesar de 

mencioná-lo em seu modelo teórico (vide figura 4), Engestrom não se debruça sobre 

esse componente que, para esta dissertação, é fundamental. Segundo Hakkarainen 

(como citado por Engestrom, 2011), para a TA “tem sido mais fácil realizar análises da 

atividade e construir processos dirigidos por meta que visam produtos finais do que 

analisar a dinâmica motivacional reveladora da atividade humana”.  Além disso, torna-

se importante estudar o porquê de os indivíduos se engajarem em certos objetos ou 

ignorarem elementos conflituosos nos sistemas de atividades (Langemeyer, 2005, grifo 

nosso). Inscreve-se aqui, portanto, a necessidade de compreender o processo pelo qual 

os sujeitos atribuem sentido e significado, enquanto motivadores da atividade que 

desempenham.  

3.5. Processo de significação  

Para podermos assimilar como tem se dado o desenvolvimento do estudo do 

processo de significação no trabalho, é importante fazermos um resgate histórico de 
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como essa tradição se estabeleceu. Com raízes na filosofia, o sentido estaria ligado ao 

sensório, à sensação, ao que é pessoal. Já o significado se relaciona a interpretações 

atribuídas. Posteriormente, com as escolas empirista e racionalista na filosofia da 

ciência, a possibilidade de conhecimento se verificava em termos do acesso através dos 

sentidos, de algo que pudesse ser experimentado e verificado ‘externamente’ ou através 

do uso da razão, do raciocínio, sobre o qual se poderia atribuir significado (Bendassolli 

& Gondim, 2014).  

Ao tentar conciliar essas duas tradições, surgem outras perspectivas filosóficas 

que se contrapõem. Para o positivismo/empirismo lógico, só é significativo/verdadeiro 

algo que se elabora a partir da experimentação, ou seja, através do uso dos sentidos. Já 

para a fenomenologia, hermenêutica e fenomenologia existencial, o sentido estaria na 

consciência, sendo intencional e dirigida a um objeto. Ou seja, o sentido é um processo 

pelo qual o sujeito se apropria e cria consciência de algo  (Bendassolli & Gondim, 

2014).  

Esses conceitos influenciaram grande parte da psicologia e se expressam nas 

matrizes que a compõem, as psicologias experimental e dos povos, que originaram seus 

paradigmas contemporâneos. Tradicionalmente, na Psicologia Histórico Cultural, 

entende-se que Vygotsky tenha lançado as bases do estudo do sentido/significado como 

conceitos diferentes, mas integrados e indissociáveis. Sentido e significado são o centro 

do seu estudo sobre consciência (Bendassolli & Gondim, 2014; Kozulin, 1984).  

Com a relativa latência dos estudos de Vygotsky, sobretudo na Psicologia 

ocidental, esses conceitos só foram retomados a partir da década de 1950 com estudos 

mais descritivos e de base cognitivista, ao buscarem a explicação do significado na 

“mente” (Bendassolli & Coelho-Lima, 2016, no prelo). Ao longo do tempo, sentido e 
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significado foram tratados de modos diferentes e ainda carecem de definição concreta. 

Utilizando o trabalho em um sentido amplo enquanto propulsor do desenvolvimento 

psicológico dos sujeitos, sentido e significado, a seu modo, são conceitos tradicionais na 

Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) (Bendassolli, Coelho-Lima, Pinheiro, & 

Gê, 2015).  

Em termos históricos, o primeiro estudo em sentido do trabalho foi elaborado 

pelos pesquisadores Hackman e Oldhan, em 1975, ao relacionar a qualidade de vida no 

trabalho ao sentido do trabalho. Para eles, o trabalho com sentido tinha três atributos: 

diversidade de tarefas, para que o trabalhador utilize variadas competências e se 

reconheça com sua realização; identificação com o trabalho, no qual o trabalhador 

desenvolva responsabilidade sobre o que executa e o significado do trabalho, com vistas 

a elaborar algo que considere relevante (Morin, 2001; Morin, Tonelli, & Pliopas, 2007; 

Tolfo & Piccinini, 2007). Aspectos afetivos e pessoais estão presentes de forma mais 

contundente no sentido do que na perspectiva do significado uma vez que nesta 

concepção se busca a compreensão das possibilidades de atribuição, de forma singular 

(Bendassolli & Gondim, 2014).  

Em quadro conceitual elaborado por Bendassolli e Gondim, o sentido pode ser 

descrito enquanto:  

a) Acontecimento semântico particular (“linguagem interior”), 
embora constituído nas relações sociais, permite a emergência dos 
processos de singularização (Vigotski, 2001/1934); 
 b) Refere-se à possibilidades ainda não realizadas, mas que 
mobilizam o sujeito. Estreitamente ligado aos processos afetivos;  
c) Relacionado ao movimento de intencionalidade da consciência 
em seu processo de significação (apreensão e apercepção) do mundo 
(e direcionamento para o sujeito);  
d) É menos estável quando comparado ao significado (2014, p. 140) 
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Para Morin, ao seguir a perspectiva de Hackman e Oldhan, o sentido do trabalho 

tem três componentes principais: o significado, a orientação e a coerência (Bendassolli 

& Coelho-Lima, 2015; Tolfo & Piccinini, 2007). Nas definições de Tolfo e Piccinini 

(2007), o significado28 diz respeito à representação e valor que o indivíduo atribui ao 

trabalho; a orientação é a disposição ao trabalho em termos de objetivos que guiam suas 

ações e a coerência é a conformidade entre o que ele espera de sua relação com o 

trabalho. Sob uma perspectiva baseada no existencialismo de Victor Frankl, o sentido 

do trabalho se localiza entre a centralidade e a neutralidade da atividade (Morin et al., 

2007). 

Em relação ao significado do trabalho, o estudo MOW, de 1987, tem sido 

apontado por boa parte da literatura como marco em uma perspectiva mais 

contemporânea de estudo do fenômeno. A equipe da pesquisa compilou dados de 

amostras representativas em oito países, ao buscar semelhanças e diferenças no 

significado do trabalho e descrever facetas que comporiam o conceito: centralidade do 

trabalho, dimensões socionormativas e resultados, e objetivos valorizados (Bendassolli 

& Borges-Andrade, 2010; Bendassolli & Coelho-Lima, 2015; Tolfo et al., 2011). Nele, 

o significado do trabalho têm seis padrões possíveis, sendo os três primeiros positivos, 

dois negativos e o último, neutro: A) trabalho acrescenta valor a alguma coisa; B) O 

trabalho é central na vida das pessoas; C) O trabalho é uma atividade que beneficia os 

outros; D) O trabalho não é agradável; E) O trabalho é exigente física e mentalmente e 

F) O trabalho é uma atividade regular remunerada (Morin, 2001; Morin et al., 2007).  

Neste sentido, o significado do trabalho é um conceito multideterminado e 

socioculturalmente dinâmico (Bendassolli & Borges-Andrade, 2010; Tolfo & Piccinini, 

                                                           
28  Há de se considerar que, além das diferenças conceituais entre sentido e significado, o 
significado do trabalho é percebido enquanto componente do sentido do trabalho nesta 
perspectiva teórica. 
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2007) e que pode ser caracterizado como uma visão mais estável, o que não significa 

estática, do que seria o trabalho para determinada cultura/grupo social, isto é:  

“Uma cognição social, ou seja, uma interpretação compartilhada do 
mundo do trabalho, na qual estão envolvidos aspectos históricos, 
econômicos, políticos e culturais. Assim, o significado do trabalho é 
compreendido em sua processualidade, como um construto 
dinâmico, elaborado na relação do indivíduo com o contexto, e 
influenciado por diversos níveis de fenômenos psicossociais”  
(Bendassolli & Gondim, 2014, p. 132) 

 

Ainda segundo Bendassolli e Gondim, o significado do trabalho pode ser 

entendido enquanto:  

a) Produção histórica e social, estando ligada à cultura e 
constituindo o conteúdo dos processos de socialização; 
 b) Específico de uma determinada cultura (ou subcultura) e 
sociedade;  
c) Conteúdos instituídos, socialmente compartilhados, apresentando-
se no contexto da “postura natural”;   
d) São mais estáveis que os sentidos, embora também sujeitos à 
processualidade histórica (2014, p. 139). 

 

A literatura tem estabelecido que alguns pesquisadores utilizam os conceitos de 

sentido e significado como equivalentes, ou de forma indistinta ou como conceitos 

diferentes (e. g. Bendassolli & Coelho-Lima, 2015, 2016; Bendassolli et al., 2015; 

Bendassolli & Gondim, 2014; Tolfo, Coutinho, Almeida, Baasch & Cugnier, 2005; 

Tolfo, Coutinho, Baasch, & Cugnier, 2011; Tolfo & Piccinini, 2007). Em pesquisa de 

revisão produzida por Bendassolli et al. (2015), identificaram-se quatro formas de 

apropriação dos termos sentido e significado e subsequente processo de significação: a) 

significação diz respeito apenas ao estudo dos sentidos, b) apenas ao estudo dos 

significados, c) sentidos e significados são sinônimos, portanto não podem ser 

diferenciados, d) sentido e significados são diferentes e interrelacionados.   
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A partir deste cenário, estabeleceram-se diferentes bases epistemológicas que 

sustentam o estudo destes conceitos (Bendassolli et al., 2015; Tolfo, Coutinho, 

Almeida, Baasch, & Cugnier, 2005; Tolfo et al., 2011; Tolfo & Piccinini, 2007). Para 

Tolfo et al. (2011), são cinco as  perspectivas teóricas que embasam o estudo em sentido 

e significado: Cognitivista, Existencialista, Construcionista, de Estudos Culturais e 

Sociohistórica29. Em breves definições, na perspectiva cognitivista o significado pode 

ser estudado em termos de valores, crenças, atitudes e expectativas; já na perspectiva 

existencialista, o sentido do trabalho pode ser compreendido na medida em que se 

apresenta como uma estrutura afetiva decorrente do trabalho que se realiza; na 

perspectiva construcionista, realidade e significações são irredutíveis e o sentido é 

expresso enquanto construção social e coletiva baseada em vivências subjetivas; na 

perspectiva de estudos culturais, a própria cultura é entendida como prática de 

significação, uma vez que determina as formas pelas quais as pessoas apreendem os 

significados e sentidos e, por fim, na perspectiva sociohistórica a elaboração de sentidos 

e significados é produzida a partir da mediação semiótica entre instrumentos da cultura 

e o sujeito. 

Problemas de tradução, sinônimos e expressões de valor semântico semelhante 

podem ter contribuído para este cenário conceitual. Os termos em inglês meaning, 

meaningful e meaningfulness podem ser tomados como sinônimos de sentido, em 

português, mas originalmente têm significados diferentes. Já a palavra sense, em 

francês, pode ser traduzida enquanto sentido ou significado, por exemplo (Bendassolli 

et al., 2015).  Além disso, transformações contemporâneas do mundo laboral levaram a 

mudanças na estrutura do trabalho e nas apropriações que os trabalhadores têm feito 

deste, fazendo com que estes mesmos conceitos sofram alterações (Tolfo et al., 2011).  

                                                           
29 Ou Histórico-Cultural. 
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Porém, como é possível de estabelecer através do breve apanhado histórico aqui 

referenciado, apesar de diferentes bases epistemológicas, elas se reduzem a duas 

grandes vertentes no estudo do processo de significação, a quantitativa e a qualitativa. A 

vertente quantitativa é expressa enquanto cognitivista, ao investigar o significado em 

termos de atitudes, crenças e valores do trabalho, baseia-se na compilação de estudos 

para entender o que é o significado do trabalho para as pessoas e tem como principal 

expoente o estudo MOW. Já a vertente qualitativa se caracteriza pelo viés 

existencialista, ao investigar como as pessoas produzem sentido através dos seus 

sentimentos, experiências e vivências em relação ao trabalho. Os estudos de Morin são 

os principais representantes dessa perspectiva. Dois métodos, duas perspectivas 

diferentes, mas que partem da mesma questão: o sentido/significado está ligado ao que 

as pessoas falam sobre o trabalho (Bendassolli & Coelho-Lima, 2015, 2017). 

Partindo de uma compreensão analítica de como essas tradições de pesquisa se 

efetivaram no campo da Psicologia do Trabalho brasileira é possível perceber que, de 

fato, tanto a perspectiva quantitativa quanto a qualitativa não abordam um aspecto 

fundamental no desenvolvimento dos sentidos e significados: a dimensão da atividade 

real. Uma terceira via, que se propõe dialética, tenta recuperar nas discussões sobre 

significação as questões sobre a atividade, sobre o concreto. No Brasil, a terceira via 

tem sido conhecida como a via sociohistórica (Bendassolli & Coelho-Lima, 2015, 

2017). Apesar disso, na pesquisa de revisão anteriormente citada, parte significativa dos 

artigos que se referenciavam sob a perspectiva sociohistórica, não refletiam essa 

sistematização em seu método e interpretação dos dados. Portanto, se inscreve um 

paradoxo: no nível da teoria se refere à Vygotsky e à sociohistórica, mas não se 

investiga o nível da dialética, fundamental para a teoria vygotskiana (Bendassolli et al., 

2015).  
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Essa diversidade é, em certa medida, produtora de uma indefinição 

metodológica em torno do estudo do sentido e significado. Se por um lado esta 

configuração permite uma riqueza teórica em torno dos conceitos, por outro gera 

dificuldades em transcendê-los na prática. Para Bendassolli e Coelho-Lima (2015, 

2017), a possibilidade de ultrapassar essa dualidade se inscreve na inserção da atividade 

como produtora e mediadora dessas elaborações. Segundo os autores, o estudo da 

relação entre sentido e significado, que se pressupõe dialética em sua base teórica 

vygotskiana, não deve se transmutar apenas em uma abordagem fenomenológica ou 

essencialmente cognitivista do processo de significação. Portanto, ao se inserir a 

atividade, há a possibilidade de compreender os componentes da própria atividade tendo 

em vista a historicidade e os elementos contextuais que a circunscrevem. 

Portanto, a significação diz respeito aos processos pelos quais os sujeitos 

produzem sentidos e significados de um signo, ou seja, o que aquilo significa. É nesta 

relação que é possível apreender o mundo simbólico em torno do significante trabalho, 

os significados construídos socialmente e internalizados sob a forma de sentido. Assim, 

é a menor redução possível do fenômeno trabalho, uma vez que representam sua 

complexidade em torno do que é singular e construído pelo sujeito e pelo que é dado 

socialmente e apropriado pelo sujeito (Tolfo et al., 2005). Neste sentido, o trabalho é 

uma atividade essencialmente produtora de significações (Bendassolli & Tateo, 2017). 

Segundo Bendassolli e Coelho-Lima (2015, 2017), o processo de significação do 

trabalho pode ser entendido enquanto a relação dinâmica entre 

sentido/significado/atividade, através de três pressupostos básicos: A) o trabalho é uma 

forma de mediação do sujeito com o meio, que produz sentidos e significados e estes, 

juntamente com os objetos da ação, constituem a cultura; B) sentidos e significados 

somente são produzidos a partir da atividade intencional, pela qual se reflete através do 
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“falar sobre” e é nessa reflexão que novas possibilidades de atuação podem ser 

elaboradas. C) a inclusão da atividade permite o estudo do trabalho em seus termos 

reais, concretos. Apresenta-se aqui uma condição interessante à construção desta 

pesquisa: estudos do processo de significação para categorias do trabalho informal são 

pouco comuns na literatura (Bendassolli & Coelho-Lima, 2015).  

Portanto, compreendendo que nem a significação, tampouco a atividade são 

geradas em si mesmas, ou seja, se desenvolvem de forma independente de um contexto 

que as circundam, é necessário inserir a cultura no estudo da significação (Bendassolli 

& Tateo, 2017; Lepisto & Pratt, 2017).  A atividade é uma expressão da cultura, um 

fenômeno cultural uma vez que se alicerça nos seus componentes materiais e imateriais. 

A figura a seguir ilustra esse processo. 

Figura 6: Processo de significação  

 

Fonte: Bendassolli e Coelho-Lima (2015) 

Contudo, para Bendassolli e Tateo (2017), pensar a cultura apenas como um 

‘depósito’ de recursos, nos quais o sujeito recebe influências passivamente parece não 
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ser o modelo mais apropriado para tratar a relação cultura/significação. A atividade de 

trabalho é uma ‘arena’ (Bendassolli & Tateo, 2017) onde o indivíduo age sobre o 

ambiente de forma consciente e se desenvolve, produzindo significados e sentidos e, ao 

mesmo tempo, essa interação não se dá com o ambiente de forma direta, ou seja, é dada 

através dos objetos apreendidos e internalizados oriundos da cultura. Portanto, o 

trabalho não é apenas um mediador da relação sujeito-cultura, mas também é mediado 

por ela, ou nos termos dos autores, o trabalho é uma atividade “mediada por 

significados e ferramentas incorporadas na cultura coletiva e uma atividade que medeia 

a construção de novos objetos e significados”.  

Nesta atividade, a produção de significação30 ocorre em duas vias: da cultura 

pessoal e da cultura coletiva, na medida em que se externalizam construções 

individuais, estilizações e se internalizam repertórios coletivos. De acordo com 

Bendassolli e Tateo (2017), os significados dispostos na cultura coletiva norteiam tanto 

o ambiente de atuação quanto as formas esperadas de ação dos indivíduos, o modo 

como determinado métier utiliza e produz os instrumentos/artefatos de sua prática 

laboral e na elaboração dos objetivos/metas comuns do trabalho. Já os sentidos são 

produzidos através da convergência entre esses aspectos disponíveis na cultura coletiva 

e elementos autobiográficos, emoções e sentimentos, valores, crenças e atitudes 

pessoais (Bendassolli & Coelho-Lima, 2015). 

                                                           
30 O termo referenciado pelos autores é meaning, mas como o conceito foi tratado de forma 
indiferenciada, optou-se por traduzir enquanto significação. 
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4. Objetivos 

4.1. Geral 

4.1.1. Compreender o processo de significação envolvido na relação das 

trabalhadoras do ramo das Vendas Diretas com sua atividade, buscando 

contextualizar essa atividade, suas características e implicações pessoais.  

4.2. Específicos 

4.2.1. Delinear o perfil demográfico e socio-ocupacional das trabalhadoras do 

segmento das Vendas Diretas em Natal/RN  

4.2.2. Analisar os principais componentes que constituem a atividade da 

revendedora, com destaque para processos e” produtos/resultados”  

4.2.3. Compreender quais sentidos e significados são associados, pela 

trabalhadora, à sua atividade e ao seu contexto de atuação  

4.2.4. Descrever os possíveis impedimentos e as estratégias utilizadas pelas 

trabalhadoras para realizar sua atividade, em condições concretas  
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5. Método 

Esta pesquisa tem caráter exploratório, compreensivo e de abordagem mista, uma 

vez que visa conhecer aspectos gerais sobre a população estudada no que se refere à 

compreensão do processo de significação do trabalho gerado pelas trabalhadoras. Além 

disso, tem expectativa de contribuir para diminuir a exiguidade de trabalhos que se 

debrucem sobre esse público específico: de mulheres inseridas neste tipo de campo 

informal de ocupação. Para ter uma visão aprofundada sobre o fenômeno estudado e, 

principalmente, para entender a construção das significações, ou seja, a relação estreita 

entre sentido/significado/atividade, esta pesquisa se propõe a aliar aplicação de 

Questionário Socioprofissional no sentido de auxiliar no desenho sócio-ocupacional e 

entrevista semiestruturada (Minayo, 2013) para compreender a relação entre significado 

social e atividade. 

É importante delimitar a escolha pelo desenho misto como o mais adequado ao 

estudo que se propõe, tendo em vista que a compreensão da relação 

sentido/significado/atividade só pode ser descrita em seus termos reais, ou seja, 

identificando os componentes compartilhados e individuais dos conceitos, assumindo 

nesse sentido, uma perspectiva de complementaridade de técnicas e análises de dados 

qualitativos e quantitativos (Paranhos, Filho, Rocha, Júnior, & Freitas, 2016). 

Portanto, torna-se impossível estudar o processo de significação sem debruçar-se 

sobre a atividade concreta, sobre o que é prescrito, sobre os meios pelos quais as 

trabalhadoras realizam sua atividade, sobre os instrumentos utilizados e compartilhados 

e também do que é próprio, particular e pessoal ao se realizar determinado trabalho. 

Parte-se do pressuposto que alguns níveis da atividade são melhor descritos e estudados 

em um nível macro (instrumentos, carga horária, empresas de VD, local de realização 

da atividade, renda com a atividade) e outros no nível micro (processos de trabalho, 
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apropriação dos instrumentos, estilização da atividade, relação sentido/significado), mas 

ambos intimamente relacionados e indissociáveis  (Bendassolli & Coelho-Lima, no 

prelo). 

 

5.1. Delineamento das participantes 

 

Participaram da pesquisa mulheres que trabalham no setor, vinculadas a alguma 

companhia de VD, sem critério de tempo em que estejam ligadas à atividade em 

específico. Também não será critério de inclusão/exclusão o tipo de desenho de rede 

(mononível ou multinível) em que as trabalhadoras estiveram ligadas. Escolheu-se a 

investigação de mulheres de forma exclusiva ao se partir do princípio que estas sofrem a 

influência de questões estruturais relacionadas ao gênero neste trabalho e que parecem 

importantes de serem diferenciadas de outras categorias laborais. 

Para acessar as participantes da pesquisa, como não existe representação da 

ABEVD no estado ou outra forma de organização das trabalhadoras para além das 

empresas, fez-se necessário o uso de contatos pessoais com algumas revendedoras que 

se disponibilizaram a participar da pesquisa e, através delas, o convite e indicação de 

outras participantes segundo a estratégia “Bola de Neve” (Baldin & Munoz, 2011). 

Outra via de acesso às trabalhadoras se deu na participação em reuniões de treinamento 

e cooptação da empresa, que são abertas ao público interessado no setor.  

Para a realização da etapa qualitativa buscou-se, ainda que não tenha sido 

possível de forma absoluta, alguma dispersão em termos de composição das 

características das revendedoras. Sendo assim, abrangeu-se aquelas que trabalham 

exclusivamente com a atividade (R1 e R6) e as que tem a VD como segunda ou terceira 

renda (R2, R3, R4 e R5); revendedoras que trabalham sob a modalidade mononível (R2, 
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R3, R4 e R5) e as que trabalham com o MMN (R1, R2 e R6); que trabalham mais de 30 

horas por semana (R1 e R6) e as que trabalham menos de 30 horas (R2, R3, R4 e R5). O 

quadro abaixo ilustra, de modo geral,  as características destas participantes.  As 

características sociodemográficas e laborais das trabalhadoras na etapa quantitativa 

serão abordadas na seção de resultados e discussão desta dissertação. 

Tabela 2 

Características sociolaborais das revendedoras participantes da etapa qualitativa. 

Revendedora Idade Escolaridade Tempo 

de 

Venda 

Direta 

Carga 

Horária 

Semanal31 

Empresas 

que 

revende32 

Outra 

atividade 

remunerada 

Renda 

VD (em 

Salários 

Mínimos) 

R1 30 

anos 

Ensino 

Médio 

3 anos 40 horas A Não Não 

informada 

R2 38 

anos 

Pós 

Graduação 

15 

anos 

1 hora A e E3 Fisioterapeuta Menor 

que 1 SM 

R3 23 

anos 

Ensino 

Médio 

4 anos 6 horas E4 Bolsista Menor 

que 1 SM 

R4 37 

anos 

Graduação 5 anos 1 hora E3 e B Caixa e 

Fisioterapeuta 

Entre 1 e 

2 SM 

R5 23 

anos 

Ensino 

Médio 

2 

meses 

6 horas E4 Bolsista Menor 

que 1 SM 

R6 54 

anos 

Graduação 30 

anos 

60 horas E2 Não De 2 a 3 

SM 

                                                           
31 Auto declarada, apesar das atividades de VD demandarem mais tempo do que as revendedoras 
percebem. Esta relação poderá ser percebida nos resultados e discussão dos dados. 
32  Algumas das entrevistadas eram oriundas de empresas que permitiram a aplicação do 
questionário e são as mesmas referenciadas no método (E2 e E3). Outras, de empresas que não 
permitiram a realização dessa etapa em suas dependências (A e B). 
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5.2. Instrumentos 

 

A pesquisa utilizou dois instrumentos para alcançar os seus propósitos: 

questionário sociolaboral e roteiro de entrevista semiestruturada (Minayo, 2013). O 

primeiro foi construído a partir de questões sociodemográficas (idade, escolaridade, 

estado civil, renda familiar, parentalidade) e aspectos ocupacionais que a literatura 

disponível sobre a atividade de VD compreendia enquanto fundamentais para o modelo, 

como carga horária do trabalho de VD, quais empresas se revende, como entrou no 

ramo, lugar do trabalho, instrumentos do trabalho, vínculo organização/revendedora, 

cadastro no conselho de representantes comerciais, tipo de empresa que trabalha. Já o 

roteiro de entrevista se balizou por três aspectos: história de vida e trajetória de carreira, 

no sentido de investigar quais os percursos laborais das trabalhadoras, como se deu a 

inserção na atividade, além das motivações associadas à escolha pela VD; atividade de 

trabalho, com descrição das rotinas , com quem são realizadas e para quem se destinam, 

do uso dos instrumentos e artefatos; e sentidos e significados do trabalho. 

 

5.3. Aspectos éticos 

 

A presente pesquisa foi submetida aos protocolos de ética exigidos na pesquisa 

científica brasileira, tendo sido aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFRN) 

sob o parecer CAAE: 64875115.7.0000.5537.  Foram apresentados os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) na coleta dos questionários e Termo de 

Autorização para Gravação de Voz (TAGV), na etapa das entrevistas, além de 
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assegurado o sigilo e a utilização das informações apenas para fins acadêmicos.  Estes 

materiais estão disponíveis nos Apêndices da dissertação. 

 

5.4. Coleta de dados 

 

Esta etapa da pesquisa deve duração de fevereiro/2017 a maio/2017 e se 

estruturou em duas fases concomitantes: quantitativa, com aplicação de Questionário 

Socioprofissional e qualitativa, com entrevistas seminestruturadas (Minayo, 2013). As 

aplicações do instrumento aconteceram em duas modalidades: online, com divulgação 

em grupos de revendedoras em aplicativos de comunicação instantânea e redes sociais; 

e presencial, nas reuniões das empresas nas quais houve a permissão para a realização 

da pesquisa33. Em ambas o instrumento foi autoaplicado. 

Na coleta online obtiveram-se 41 respostas, sendo 39 válidas (duas respostas 

foram excluídas por serem duplicadas). Como esta estratégia não logrou a eficácia 

esperada, optou-se pela mudança para a aplicação presencial nas reuniões de 

treinamento ou de apresentação de negócio organizadas pela empresa. Nestas, as 

participantes eram convidadas a responder o Questionário Socioprofissional antes do 

início das reuniões ou ao final delas, com a anuência da equipe responsável pela sua 

realização. Foram coletados 231 questionários válidos sob esta modalidade de 

aplicação. Apesar de não existir na literatura um consenso em relação ao critério 

mínimo de aplicação de questionários, utilizou-se a recomendação de Pasquali (1999) 

de 10 respondentes para cada item, totalizando o mínimo de 200 questionários. 

Contudo, como a pesquisadora ainda iria participar de reuniões, decidiu-se por 

                                                           
33  Algumas empresas com representação em Natal não permitiram a execução da pesquisa em suas 
reuniões. Em outras, as reuniões de equipe haviam sido suspensas por tempo indeterminado. 
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continuar a aplicação nas subsequentes, o que ocasionou o número final de 268 

respostas. Na tentativa de situar o leitor em relação às empresas de VD nas quais foram 

possíveis as aplicações do questionário, são apresentadas algumas informações sobre 

elas na Tabela 3. 

Tabela 3 

Dados das empresas de VD nas quais ocorreram a aplicação do Questionário 

Socioprofissional (QSP).  

Empresa Tempo de 

Existência 

Produtos Tipo de Empresa 

E1 131 anos Cosméticos, 

Higiene Pessoal, 

Acessórios e 

Utilidades 

domésticas 

Mononível 

E2 2 anos Cosméticos, 

Higiene Pessoal, 

Saúde e Bem Estar 

Multinível 

E3 48 anos Cosméticos e 

Higiene Pessoal 

Mononível34 

E4 6 anos Cosméticos e 

Higiene Pessoal 

Mononível 

 

Para a realização da etapa qualitativa, solicitou-se que as revendedoras que 

tivessem interesse em participar de uma “entrevista sobre o seu trabalho de Venda 
                                                           
34 Atualmente a empresa está em implantação de plano de carreira multinível, mas quando as entrevistas 
foram realizadas, ainda se estruturava como empresa mononível. 
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Direta” deixassem seu contato no espaço designado a esse fim no questionário online ou 

que o disponibilizassem quando da abordagem da pesquisadora nas aplicações 

presenciais para posterior marcação das entrevistas. Apesar de 29 revendedoras terem 

demonstrado desejo de participar, após a retomada do contato, apenas sete se 

dispuseram efetivamente. O critério de saturação desta etapa foi elaborado de acordo 

com temas elencados na literatura, ou seja, a partir de saturação teórica previamente 

estabelecida. O modelo de sistemas de atividade de Engestrom foi o ponto de partida 

desta etapa e os temas se elencaram a partir do que a literatura preconiza enquanto 

componentes da atividade: sujeito, objeto, relações (comunidade de trabalho), 

produtos/resultados da atividade, regras do trabalho e artefatos e ferramentas da 

atividade.  

Desse modo, após o convite e aceitação e preenchimento do TCLE, cada 

participante respondeu ao Questionário Socioprofissional para a investigação de 

elementos de caracterização da atividade de VD, com informações relativas aos 

instrumentos que utiliza em sua atividade, às empresas que trabalha, aos locais de 

trabalho, ao tempo de atividade, à carga horária semanal, à renda exclusiva em VD, se 

eram cadastradas no Conselho de Representantes Comerciais, como entraram na 

atividade, além de dados relativos à escolaridade, estado civil, composição e renda 

familiar. A etapa da entrevista foi agendada com as trabalhadoras, de acordo com a 

conveniência das participantes, em data e local escolhido por elas. A produção de dados 

foi registrada a partir da transcrição das entrevistas semiestruturadas realizadas. 

 

5.5. Procedimentos de análise dos dados 

 

A análise dos dados da pesquisa seguiu também em duas etapas concomitantes. Na 
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primeira, empregou-se a técnica de estatística descritiva do Questionário 

Socioprofissional, para a elaboração do perfil demográfico e socio-ocupacional das 

trabalhadoras. Já na segunda etapa, os materiais oriundos da entrevista foram analisados 

através da Análise de Conteúdo Temática (Bauer, 2012; Braun & Clarke, 2006). 

A técnica de Análise de Conteúdo Temática se objetiva a identificação e análise de 

padrões, temas, em determinado material discursivo e implica na interpretação desses 

padrões através da perspectiva teórica assumida pelo pesquisador. É flexível 

epistemologicamente e pode assumir uma perspectiva mais realista, evidenciando 

experiências e significados, ou construcionista, entendendo o processo pelos quais eles 

se constituem, ao “funcionar tanto para refletir a realidade, e para desfazer ou desvendar 

a superfície da realidade” (Braun & Clarke, 2006). 

A seleção dos temas, muito mais do que um fato que emerge dos dados, é uma 

escolha epistemológica do pesquisador, uma vez que responde determinadas questões 

de pesquisa previamente desenvolvidas. Os temas são elaborados através da repetição 

de aspectos considerados importantes para o esclarecimento da pergunta de pesquisa. É 

uma resposta padronizada e que faz sentido teoricamente. Assim, não se trata apenas de 

frequência de resposta, mas o quanto esta se relaciona a uma fundamentação robusta. A 

presença/ausência de referência a um tema pode ser um critério utilizado para a 

demarcação de temas, mas flexibilidade é necessária nesta definição. Essa técnica é 

especialmente efetiva no estudo de áreas ou participantes pouco investigados, uma vez 

que permite uma rica descrição geral do fenômeno ou o aprofundamento de questões 

estudadas em populações específicas, como é o caso das trabalhadoras de VD (Braun & 

Clarke, 2006).  

Em relação aos tipos de análise temática, a literatura aponta como modelos possíveis 

pelos quais esta se desenvolve a perspectiva indutiva, ou seja, dos dados para a 
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percepção de temas e subsequente construção de teoria (semelhante ao que acontece à 

Teoria Fundamentada) e sob perspectiva teórica, que se sustenta através de uma teoria 

de base, formulação de temas e investigação de sua presença/ausência no corpus 

analisado. Outra forma de classificação reside na forma em que os temas serão 

identificados, se em uma perspectiva semântica (explícita) ou perspectiva latente 

(interpretativa). Na primeira, o objetivo da análise é expor o sentido aparente das 

declarações do participante, ou seja, não há interesse em desvelar o como ou o porquê 

de se desenvolver os pontos de vista referenciados. Já na perspectiva latente, o 

pesquisador investiga as entrelinhas do discurso do participante, na tentativa de 

esclarecer os conceitos desenvolvidos ao superar a simples descrição do fenômeno, se 

aproximando do que seria uma análise do discurso tradicional (Braun & Clarke, 2006). 

Nesta dissertação, o corpus textual foi analisado sob as concepções teórica, tendo em 

vista que os temas foram identificados a priori ao se originarem de proposições teóricas 

em relação à atividade estudada e ao modelo teórico utilizado, e latente, uma vez que  o 

objetivo é compreender, não apenas expor, o fenômeno estudado. 

A Análise de Conteúdo Temática se dá em seis etapas, que foram adotadas na 

análise dos dados produzidos. A primeira consiste na familiarização com os dados, com 

a transcrição, leitura e releitura exaustiva dos materiais produzidos. Nessa fase, é 

recomendado que o pesquisador esteja atento à sintaxe, pontuação das frases, ortografia 

das palavras e elabore notas sobre a codificação como auxílio às próximas etapas.  

Na segunda fase, a elaboração de códigos iniciais, o pesquisador já tem ideia do que 

se trata o texto e quais categorias seriam interessantes para organizá-lo. Os códigos 

produzidos são os menores elementos nos dados brutos nos quais há permanência de 

sentido em relação ao fenômeno. É importante considerar todos os códigos possíveis, 

uma vez que eles podem ser indexados em temas que ainda não foram previstos pelo 
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pesquisador ou em mais de um tema. Além disso, manter códigos sobre o contexto 

ajuda na caracterização do foi produzido pelo participante/pesquisador. A procura por 

temas, terceira fase da análise, tem início quando todos os dados foram codificados, 

contrastados e classificados em potenciais temas. O agrupamento em torno dos temas, 

enquanto padrões de resposta, pode ser originário do próprio texto ou emergir de 

categorias teóricas pré-determinadas.  

A quarta etapa é compreendida pelo refinamento dos temas selecionados na fase 

anterior sob os critérios de homogeneidade interna e heterogeneidade externa, ou seja, 

alguns temas pré-selecionados podem tornar-se subtemas de outro tema de maior 

abrangência, não se configurarem como temas (pela falta de dados relacionados na 

totalidade do corpus) ou caracterizarem-se como temas distintos. Essa fase  é dividida 

em dois momentos: na análise dos códigos e seu posteiror pertencimeto aos temas e na 

análise dos temas e em relação ao conjunto de dados e ao fenômeno estudado. Na quinta 

etapa, há a análise aprofundada dos temas, na tentativa da captura da essência do(s) 

tema(s) e determinar qual aspecto dos dados o tema compreende. Para isso, é importante 

retornar aos extratos dos dados e elaborar um relato coerente e internamente consistente, 

para além da simples repetição, no sentido de esclarecer o  porquê de eles serem 

importantes para a compreensão do fenômeno estudado. Cada tema deve ter sua própria 

narrativa, mas que precisa ser consistente em relação ao fenômeno como um todo. A 

organização de um tema em subtemas auxilia no entendimento do tema enquanto  

formação complexa, principalmente para demonstrar hierarquia entre estes fatores. 

Por fim, a sexta etapa na análise de conteúdo temática é dada pela análise definitiva 

dos temas e pela escrita do relato subsequente relacionando o que pode ser percebido do 

fenômeno de acordo com o que o estudo propõe. Braun e Clarke (2006) recomendam o 

uso de exemplos ou extratos dos dados que sejam característicos do que se quer 
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demonstrar, para além da descrição dos que foi percebido ao usar fundamentos teóricos 

que sustentariam a pesquisa. 
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6. Resultados e discussão 

 

Neste capítulo serão abordados os dados provenientes da pesquisa como um 

todo, assim como sua discussão e concatenação em relação à literatura, inicialmente em 

sua fase quantitativa e, posteriomente, em torno dos dados qualitativos. Na fase 

quantitativa, objetivou-se construir o perfil socio-ocupacional das trabalhadoras. Na 

qualitativa, demonstrar o processo de significação da atividade de VD em termos das 

relações de mediação estabelecidas com os componentes da atividade.  

 

6.1. Etapa quantitativa 

 

6.1.1. Perfil socio-ocupacional das revendedoras de VD em Natal/RN 

 

Nesta seção, os dados socio-ocupacionais serão decompostos em dois grandes 

grupos para a elaboração do perfil: dos dados sociodemográficos e, especificamente, 

dos dados laborais investigados através do questionário aplicado. Na tabela 3 estão 

dispostos os dados sociodemográficos de forma reduzida. Os resultados integrais de 

cada variável podem ser verificados nos apêndices. Sob a perspectiva de que, até 

quando não são bem sucedidos, os resultados e análises subjacentes devem ser 

reportados, pontuamos algumas análises que não foram possíveis de serem realizadas, 

mas que eram pretendidas por esta pesquisa nesta etapa. Pelas características da amostra 

estudada, não realizamos as análises  de clusters e de correspondências, uma vez que 

suas características não variavam em detriemento de outras (independente da 
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escolaridade obtida, a renda das trabalhadoras não variava, por exemplo). Neste sentido, 

descrevemos as frequências de resposta e algumas médias obtidas. 

Tabela 4 

Dados do perfil sociodemográfico das revendedoras de VD em Natal 

Variável Categoria N % 35 

Estado Civil Casada/União 

Estável 

150 56,8 

Filhos Sim 176 66,7 

Idade De 30 a 45 anos 97 39,6 

Renda Familiar De 1 a 2 salários 

mínimos 

112 44,6 

Escolaridade Ensino Médio 115 44,6 

Fonte: dados do questionário socio-ocupacional 

As trabalhadoras de VD são, em sua maioria, casadas (56,8%) e com filhos (66,7%). 

Este dado se aproxima do que preconiza o próprio setor de Venda Direta, nos termos de 

que esta atividade é sobretudo atrativa para as mulheres que tem a necessidade de 

resolver o paradoxo entre as responsabilidades domésticas de cuidados com a casa e a 

família e a possibilidade de uma renda complementar. Esse é um dos discursos 

institucionais mais presentes, inclusive, nas reuniões de acompanhamento de equipe e 

nos materiais disponibilizados pelas empresas às suas representantes. Mais que uma 

oportunidade, estas revendedoras são cooptadas a fazer algo ‘produtivo’ em seu tempo 

‘vago’,  entre as atividades domésticas e, assim, incrementar o orçamento familiar  

(Almeida, 2007; Castilho, 2005, 2006).  

                                                           
35 Porcentual válido. 
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A atividade também parece ser uma oportunidade de inserção atrativa para mulheres 

de todas as idades, especialmente entre aquelas de 30 a 45 anos, com 39,6%  da 

amostra, além de moda de 32 anos e mediana de 36 anos. Esta faixa etária foi a mais 

frequente na pesquisa de Vyas e Batish (2009), com trabalhadoras de Venda Direta na 

Índia e na pesquisa de Miyata (2010), com revendedoras na região metropolitana de São 

Paulo. Um dos fatores que podem explicar essa adesão ao modelo da VD se dá em torno 

de que, provavelmente, são as mulheres nessa faixa etária que assumem as 

responsabilidades domésticas e precisam se dedicar mais integralmente ao cuidado com 

filhos. Contudo, também é importante considerar a  participação de trabalhadoras de 

outras faixas etárias. Para as trabalhadoras mais jovens (31,43%), a VD  tem sido uma 

primeira abertura ao mercado de trabalho e possibilidade de manutenção da atividade de 

estudo, inclusive antes da maioridade (isto implicaria no trabalho fora das 

regulamentações, utilizando o cadastro de terceiros, uma vez que a idade mínima 

permitida pelas organizações de VD é de 18 anos). Para as trabalhadoras mais velhas 

(28,98%), a VD tem se configurado enquanto uma possibilidade de renda uma vez que 

elas tem sido expulsas precocemente do mercado de trabalho (Abílio, 2011a; Castilho, 

2005). 

Em relação à renda familiar, as trabalhadoras de VD são oriundas de famílias de 

baixa renda, com remuneração entre 1 e 2 salários mínimos 36  (44,6%) e tem 

escolaridade até o ensino médio completo (44,6%). Na pesquisa referenciada por 

Almeida (2007), produzida pela empresa de consultoria empresarial Ernst Young para a 

ABEVD, a maior parte das mulheres que se engajavam na atividade de VD tinham o 

ensino médio completo e incompleto. A baixa escolaridade também foi verificada nos 

estudos de Vyas e Batish (2009) e Zain, Quraeshi e Idris (2000). Em contrapartida, no 

                                                           
36 O salário mínimo atual é de R$ 930, sob a política de valorização do salário mínimo e dos 
benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 2016-2019 (lei 13.152/15). 
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estudo de Albaum e Young (2013), a maior parte dos trabalhadores tinham nível 

superior, porém a amostra era composta majoritariamente por homens. Não foi possível 

recuperar informações específicas sobre a renda familiar dessas trabalhadoras aqui no 

Brasil, apenas que estas, em geral, são empobrecidas. (Abílio, 2011a, 2014; Miyata, 

2010; Rocha, 2016). 

Apesar da necessidade de contribuir  à renda familiar inserindo-se de forma mais 

acentuada no mercado de trabalho, a escolha pela Venda Direta parece não ser suficiente 

a este fim, uma vez que 59% das revendedoras pesquisadas referiram que exercem outra 

atividade remunerada. Se o objetivo do trabalho é auxiliar a composição da renda e o 

acesso aos bens de consumo (Abílio, 2011a; Castilho, 2005; Rocha, 2016), efetivamente 

estas trabalhadoras têm, na realidade, a responsabilidade da jornada dupla ou tripla de 

trabalho para suprir esta demanda (Abílio, 2011a, 2014). Comparadas, as rendas 

relativas ao trabalho de VD exclusivamente e aquela resultante das outras atividades, 

não se estabelece diferença expressiva entre elas. Entre as trabalhadoras que tem outra 

(s) atividade(s) remunerada(s), 58,8% delas recebem menos de um Salário Mínimo, 

remuneração semelhante ao trabalho exclusivo na VD (58,7%).  

De maneira inversa, são poucas as revendedoras que tem remuneração maior que 4 

salários mínimos, ou seja, acima de R$ 3720,00 em valores atuais. A literatura indica 

que estas estão, geralmente, enquadradas em três perfis: a) as que conseguem aliar a 

atividade com outro trabalho remunerado, ampliando radicalmente a cartela de possíveis 

clientes aos trabalhadores das organizações para as quais trabalham; b) as que trabalham 

exclusivamente para a empresa de VD, mas com extensa dedicação, acima das 40 horas 

semanais; c) as que tem uma rede de revendedoras terceirizadas vendendo em seu 

cadastro, as revendedoras das revendedoras (Abílio, 2011a, 2012, 2014). Estes dados 

podem ser comparados nas tabelas a seguir. 
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Tabela 5 

Remuneração exclusiva da atividade de VD, em salários mínimos 

Categoria N %  

Menor que 1 130 58,7 

Entre 1 e 2 81 34,5 

Entre 2 e 4 10 4,3 

Mais de 4 6 2,6 

Fonte: dados do questionário socio-ocupacional                          

Tabela 6 

Renda da mulher (valores relativos à VD, acrescidos de outras remunerações), 

em salários mínimos 

Categoria N %  

Menor que 1 150 56,8 

Entre 1 e 2  176 66,7 

Entre 2 e 4  97 39,6 

Mais de 4  112 44,6 

Fonte: dados do questionário socio-ocupacional 

Em relação à carga horária, as trabalhadoras de VD contabilizam poucas horas 

semanais na realização do seu trabalho, atribuindo em torno de 1 a 5 horas de serviço 
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dedicados à atividade. Porém, uma vez que estes dados são autodeclarados, há o indício 

que elas, na verdade, estimem menos horas do que de fato trabalham. De acordo com 

Abílio (2011a, 2014) , como uma das características deste trabalho é a acumulação de 

atividades em paralelo, estas trabalhadoras tem dificuldades em estimar exatamente 

quanto tempo passam trabalhando, uma vez que o fazem durante outro expediente de 

trabalho, durante o trabalho doméstico ou nas interações sociais com amigos e 

familiares. Se a intenção de vender perpassa todas as interações das revendedoras, 

estimar que se trabalha apenas 1 hora por dia parece não condizer com a realidade do 

trabalho.  

Além disso, a própria conformação do trabalho como uma possibilidade de 

complementação de renda e/ou conciliação do trabalho doméstico imprimem neste a 

característica de trabalho de curta dedicação, além de se configurar como uma difícil 

ocupação integral, uma vez que implica em trabalho com pouca ou nenhuma garantia 

institucional e a necessidade de um nível mais acentuado de empenho para se garantir 

uma remuneração mais elevada  (Abílio, 2011a; Castilho, 2005, 2006). 

Tabela 7 

Carga Horária semanal dedicada à atividade de VD 

Categoria N %  

Entre 1 a 5 Horas 121 49 

Entre 5 a 10 Horas 74 30 

Entre 10 a 20 Horas 29 11,7 
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Mais de 20 Horas 23 9,3 

Fonte: dados do questionário socio-ocupacional 

Em relação ao tempo de trabalho nesta modalidade, a maior parte das 

revendedoras referiram que trabalham com VD há, no máximo, cinco anos (59,5%), 

sendo 29,3% até um ano e 30,2% entre um ano e cinco anos. Sob perspectiva, este 

tempo de adesão a atividade vai ao encontro do que preconizaram Abílio (2011a), 

Brodie e Stanworth (1998) e Brodie, Stanworth e Wotruba (2002b) quando perceberam 

em suas pesquisas que o trabalho em VD é essencialmente amador, de curta duração e 

sem formação específica na área de vendas. Contudo, também é considerável o número 

de mulheres que se engajam  na atividade por mais tempo. A isto, a literatura relaciona a   

rotatividade acentuada entre as empresas, que desloca revendedoras de uma a outra 

instituição que esteja em alta no mercado e às esvaziadas oportunidades de trabalho para 

mulheres mais velhas. A literatura prevê o papel mediador da experiência na 

performance dos vendedores na medida em que os representantes com maior 

experiência possam relacionar-se com os clientes com maior profundidade e amplitude 

de interações. Em contrapartida, os vendedores diretos menos experientes terão menores 

probabilidades de aproveitar o conhecimento organizacional e contextual da atividade 

(Matsuo & Kusumi, 2002; Rapp, Ahearne, Mathieu & Schillewaert, 2006; Harrison & 

Hair, 2017).  

Tabela 8 

Tempo de atividade de VD 

Categoria N %  
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Até 1 ano 68 29,3 

Entre 1 a 5 anos 70 30,2 

Entre 5 a 10 anos 52 22,4 

Mais de 10 anos  42 18,1 

Fonte: dados do questionário socio-ocupacional 

Apesar de ser considerada uma tendência enquanto modelo de negócio para as 

empresas de VD há um tempo considerável (Brodie, Stanworth, & Wotruba, 2002a; 

Vander Nat & Keep, 2002; T. Wotruba, Brodie, & Stanworth, 2005; Zain et al., 2000), 

as revendedoras participantes desta pesquisa trabalham, majoritariamente, em empresas 

no regime mononível apenas (53,4%). Há algumas hipóteses que podem auxiliar a 

entender este dado. A primeira delas se refere às empresas nas quais foi possível a 

aplicação do questionário sociolaboral. A maioria delas trabalha sob o sistema 

mononível, sendo provável o enviesamento deste dado neste sentido. Outra hipótese é 

de que, como preconiza a literatura, as revendedoras de menor escolaridade tenham a 

preferência em se engajar no trabalho de empresas mononível (Brodie & Stanworth, 

1998; Brodie et al., 2002a, 2002b; Peterson & Wotruba, 1996) e como a maioria das 

trabalhadoras deste estudo têm escolaridade inferior (56,2% tem até o Ensino Médio 

completo), isto também tenha se manifestado nesta amostra. 

Tabela 9 

Tipo de Empresa de VD 

Categoria N % 
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Mononível 103 53,4 

Multinível 38 19,7 

Nas duas 22 11,4 

Fonte: dados do questionário socio-ocupacional 

Quando perguntadas sobre como entraram na atividade, as revendedoras 

referiram que o fizeram através de indicação de amigos que também trabalhavam nas 

organizações. A relação pessoal enquanto base da atividade de VD pode explicar este 

dado. Uma vez que tanto clientes quanto equipes são, geralmente, formadas através dos 

vínculos anteriores dos revendedores, a indicação de amigos como porta de entrada ao 

negócio é o meio mais eficaz e comum de aumentar a rede utilizado pelos trabalhadores 

de VD (Abílio, 2011a, 2014; Castilho, 2005). 

Tabela 10 

Entrada na atividade de VD 

Categoria N % 

Indicação de amigos 150 68,8 

Anúncio em meios de 

comunicação 

45 20,6 

Recrutamento de 

outros revendedores 

23 10,6 

Fonte: dados do questionário socio-ocupacional 
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Um dos marcos da desproteção do trabalho de VD, a falta de vínculos entre a 

organização e as revendedoras pode ser percebido sob dois aspectos: da não existência 

de vínculo empregatício entre a trabalhadora e a empresa e, ainda, sobre o trabalho de 

revenda sem nenhum tipo de vinculação, sem cadastro. Na amostra pesquisada, a maior 

parte das revendedoras trabalham utilizando o cadastro de terceiros (55,7%), 

evidenciando assim a desproteção do que já se institui desprotegido. Neste ínterim, as 

revendedoras fazem essa escolha em não abrir o cadastro em seu nome por alguns 

motivos expostos na literatura: por não terem pedidos suficientes para o pedido mínimo 

mensal, o que impossibilita a manutenção do cadastro; por serem menores de idade e 

não conseguirem a vinculação em seus nomes; por não terem o objetivo de fazer da 

atividade um trabalho, as consumidoras/revendedoras (Abílio, 2011a; Castilho, 2005).  

Tabela 11 

Vínculo com a empresa de VD 

Categoria N % 

Sem vínculo 

formalizado  

122 55,7 

Contrato de revenda 97 44,3 

Fonte: dados do questionário socio-ocupacional 

Além deste aspecto, a regulamentação da atividade no Brasil é atravessada pelo 

estabelecimento da suposição de autonomia das revendedoras, igualando-as aos 

representantes comerciais sem vinculação a empresas. Neste sentido, o mínimo de 

formalização do trabalho que lhes é referido, não é cumprido (Abílio, 2011a, 2014). 
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Quando perguntadas se tinham cadastro no conselho de representantes competente, a 

maior prevalência de respostas se dirigiu a não formalização, conforme tabela abaixo:  

Tabela 12 

Cadastro no Conselho de Representantes Comerciais do Rio Grande do Norte 

(CORE/RN) 

Categoria N %  

Não 210 78,4 

Sim 14 6,3 

Fonte: dados do questionário socio-ocupacional 

Em comparação a um estudo com a maioria de homens, a pesquisa de Young e 

Albaum (2013), na amostra americana 75,9% dos entrevistados não costumam vender 

em casa, 77,1% não vendem em seus trabalhos, 84% não vendem na casa de clientes e 

82,3% não vendem em outros espaços de convivência como igrejas e centros 

comunitários, o que vai diametralmente contra aquilo que se percebe nas pesquisas nas 

quais as mulheres são a maioria da amostra (Abílio, 2014; Almeida, 2007; Carvalho, 

2008; Castilho, 2006; Vyas & Batish, 2009; Zain et al., 2000). Nesta pesquisa se efetiva 

o caráter domiciliar/doméstico da atividade, uma vez que 72,3% das revendedoras 

trabalham em suas casas, além de 55,8% na casa de clientes. Também se verifica a  

dimensão de atividade paralela, já que algumas revendedoras trabalham durante 

expediente em outra atividade remunerada (24,5), durante horário de aula (18,6%), nas 

instituições religiosas (15,3%) e até nos salões de beleza que frequentam (11,6%). 

Tabela 13 
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Local do trabalho de VD 

Categoria N % 

Em sua casa  175 72,3 

Na casa de clientes 135 55,8 

Durante o 

expediente, em outro 

trabalho 

59 24,5 

Escola/Instituições de 

ensino 

45 18,6 

Igreja/Instituições 

religiosas 

37 15,3 

Salões de beleza 28 11,6 

Fonte: dados do questionário socio-ocupacional 

Em pesquisa da DSA (Direct Selling Association) de 2016, 87% dos 

entrevistados responderam que o uso de tecnologia tem impactado positivamente seu 

trabalho. Utilizada essencialmente para aproximar clientes e representantes, os artefatos 

tecnológicos tem sido cada vez mais inclusos no cotidiano de trabalho das revendedoras 

(Harrison & Hair, 2017). Nesta direção, 58,3% das trabalhadoras desta pesquisa 

referiram que utilizam o computador/celular no trabalho de VD, sendo 44,8% com 

aplicativos de comunicação instantânea, 38,6% com redes sociais e 9,1% com email. 

Contudo, o catálogo e as amostras/mostruário ainda são os principais instrumentos da 
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atividade, com 82,2% e 80,2%, respectivamente. A prática do estoque foi apontada 

como útil a 61,8% das respondentes. 

Tabela 14 

Instrumentos da atividade de VD 

Categoria N % 

Catálogo 198 82,2 

Amostras/Mostruário 194 80,2 

Computador/Celular 141 58,3 

Itens personalizados 12 5 

Fonte: dados do questionário socio-ocupacional 

 

6.2. Etapa qualitativa 

 

Esta etapa da pesquisa se caracterizou pela realização de entrevista com as 

consultoras de VD que se dispuseram a participar, em levantamento executado durante a 

aplicação do questionário sociodemográfico nas reuniões de treinamento das empresas 

de VD. Os resultados e discussão destas entrevistas serão dispostos em duas subseções, 

a rotina de trabalho e os eixos elencados no modelo teórico como balizadores da 

atividade: artefatos e ferramentas; regras do trabalho; objeto da atividade;  sujeito da 

atividade; relações; produtos/resultados da atividade.  

 

6.2.1. Rotinas de trabalho 
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Antes de propriamente apresentar os sentidos e significados do trabalho 

elaborados na atividade de VD, é necessário descrever o nível da atividade real que as 

revendedoras têm realizado. Através das entrevistas, as revendedoras descreveram suas 

rotinas de um dia típico de trabalho, além dos instrumentos que utilizam e para quem as 

ações se orientam.  

A atividade de VD pode ser reduzida em duas grandes rotinas de trabalho, 

essencialmente: a venda e a captação de novos revendedores, este último apenas nas 

empresas que trabalham sob o regime multinível.  Invariavelmente, as revendedoras que 

trabalham com MMN também executam a atividade de venda, mas a importância da 

rotina depende do foco dos rendimentos da empresa, se na comercialização dos 

produtos ou no aumento da rede de revendedores subordinados.  

A rotina de captação de novos revendedores é, essencialmente, uma rotina 

simples. Através de indicações da equipe e/ou pelo uso dos contatos pessoais, as 

revendedoras elaboram uma lista de potenciais revendedores para incrementar sua 

equipe de trabalho e precisam convidá-los para a entrada na empresa. Esse convite 

implica necessariamente na apresentação do negócio, que pode ser elaborada pela 

própria revendedora em âmbito mais informal ou pelos gestores de equipes em ocasiões 

previamente definidas pela rede de revendedores, utilizando recursos como Flip Chart 

ou computador com apresentação de slides. Quando o contato tem interesse em fazer 

parte do negócio, a revendedora deve fazer o novo cadastro em um software web da 

empresa com o uso do computador e auxiliá-lo na elaboração do seu primeiro pedido de 

produtos, chamado de kit de entrada. A partir daí, segue-se o acompanhamento do 

subordinado em sua equipe, outra rotina de trabalho das revendedoras. 
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Figura 7 

Rotina de captação de novos revendedores 

 

Na rotina da venda, a revendedora deve cumprir algumas etapas até chegar à 

entrega do produto e recebimento do pagamento. A primeira etapa diz respeito à 

divulgação dos produtos e coleta de encomendas das clientes. Este passo pode ser 

presencial, quando a revendedora utiliza o catálogo e os produtos para demonstrar ou 

apenas abordar os clientes ou também pode ser virtual, na medida em que elas utilizam 

computador e celular para acessar as redes sociais e aplicativos de comunicação 

instantânea e divulgarem os produtos do novo ciclo de vendas37 e as promoções que irão 

oferecer à clientela.  Nesta etapa há ainda a negociação do pagamento pelo produto, que 

geralmente é parcelado a partir da data de entrega da mercadoria pela revendedora.  

                                                           
37 O ciclo de vendas é o período de duração das campanhas e pode variar de 15 dias a 30 dias, 
sendo mais comuns os ciclos de 21 dias.  
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A segunda etapa da venda é realizada na organização e elaboração do pedido. As 

trabalhadoras fazem o controle de todas as encomendas solicitadas pelos clientes com 

uso de planilhas e talões de pedidos e ao final de cada ciclo lançam os produtos em um 

software web, da empresa para a qual revende. Constam nessa etapa, além dos produtos 

que foram requisitados pelos clientes, aqueles que a revendedora define para a 

elaboração de seu estoque. Esse procedimento é chamado de ‘passar pedido’ e é nele 

que as revendedoras têm acesso às promoções exclusivas para as revendedoras, seja 

combo de produtos ou ofertas para aumentar a lucratividade. Após a execução desta 

etapa, a empresa gera o pagamento para a revendedora em boletos bancários ou através 

de cartão de crédito e solicita que a revendedora arque com o frete dos produtos de seu 

pedido. Após o pagamento, a empresa tem um prazo definido previamente para a 

entrega dos produtos, geralmente na casa da revendedora. 

A terceira etapa tem início com a chegada dos produtos no local de escolha da 

revendedora. Ela deve checar as mercadorias para assegurar que não houve danos ou 

avarias, pelas quais ela seria ressarcida pela empresa de VD, e organizá-las de acordo 

com o que é encomenda de clientes e aquilo que irá abastecer o estoque para ser 

oferecido em outras oportunidades. Nesta preparação, ela deve separar o que cada 

cliente individualmente requisitou, preparando embalagem e sacola, além de eventuais 

amostras grátis. 

Finalizada esta etapa, segue-se para a entrega dos produtos. Como os clientes 

são, geralmente, pessoas do convívio das revendedoras, elas negociam com os clientes o 

momento oportuno para entrega das mercadorias nos espaços de convivência em que 

transitam. Contudo, essa sincronia nem sempre é possível, fazendo com que as 

revendedoras precisem se deslocar para fazer as entregas em torno da conveniência dos 

clientes. Por fim, a entrega é realizada e o pagamento, efetuado nos termos negociados 
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pela revendedora e seu cliente. O passo a passo da rotina de venda está ilustrado na 

figura a seguir. 

Figura 8 

Rotina de venda 

 

Entendendo o processo de trabalho que as revendedoras realizam no seu dia a 

dia, partimos para o detalhamento da significação que estas trabalhadoras elaboram de 

seu trabalho. Contudo, é importante delimitar que a divisão dos aspectos da atividade 

em eixos é apenas didática, uma vez que o fenômeno acontece de forma 

interrelacionada, com sobreposição de mediações, ou seja, há íntima relação entre os 
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componentes da atividade. Nas seções a seguir, serão apresentadas as concepções de 

sentido e significado elaboradas pelas trabalhadoras da atividade de VD. 

6.2.2.  A construção/mobilização de significados/sentidos ao nível do sujeito  

 

Desde os projetos de vida à escolha pela ocupação, as revendedoras 

compartilham significações oriundas de como se engajam na atividade de VD, porém, 

em aspectos antagônicos. Compreendendo que trabalho é qualquer coisa que se faça 

para ganhar dinheiro, mesmo que não esteja nos moldes tradicionais do emprego 

formal, as revendedoras acreditam que a VD é um trabalho, mas dela não recebem 

remuneração suficiente. Em outra medida, entendem que o trabalho é autônomo, 

empreendedor, mas devem seguir os ditames estabelecidos pela organização; que é uma 

boa fonte de remuneração, mas não podem ocupar-se exclusivamente dela; que é 

flexível, mas devem estar aptas ao trabalho a qualquer hora. Enfim, ao nível do sujeito, 

os sentidos e significados atribuídos à atividade VD são permeados por paradoxos e eles 

serão abordados em profundidade nos parágrafos a seguir. 

Em geral, as trabalhadoras de VD apontaram trajetórias não lineares de carreira, 

nos moldes da carreira multidirecional, uma vez que estão baseadas em sucessivas 

ocupações, fora do mesmo espectro de atuação e não relacionadas exatamente com a 

atividade de VD ou similares (Bendassolli, 2009). São estudantes e donas de casa que 

viram na VD a oportunidade de comprar artigos com desconto, complementar suas 

rendas familiares e/ou se manterem na atividade de estudo para exercer uma profissão. 

Este histórico da atividade é descrito na literatura (Abílio, 2011a, 2014; M. R. Carvalho, 

2008; Castilho, 2006; Harrison & Hair, 2017; Miyata, 2010) e pode ser percebido nas 

falas a seguir:  
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“Eu comecei a trabalhar na faculdade, porque a gente sempre tem 
essa visão que a gente vai vender alguma coisa e vai ganhar mais um 
dinheirinho, né?” (Entrevistada R2, comunicação pessoal) 
 

“Como eu cheguei? Eu usava muito. Minha mãe comprava para toda 
a família e eu via que ela comprava uma caixa, assim, a cada dois, 
três meses. Eu disse: “Não, agora quem vai vender para minha mãe 
sou eu, eu já tenho uma cliente grande.”, então foi mais ou menos 
assim que começou.” (Entrevistada R4, comunicação pessoal) 

 

Contudo, uma vez que este planejamento não se efetiva, o que deveria ser 

provisório, passa a assumir caráter permanente (Abílio, 2011a). Até as revendedoras que 

trabalham integralmente na atividade o fazem à espera de melhores oportunidades de 

ocupação. Este aspecto é central no desenvolvimento da significação do trabalho de VD, 

pois a atividade se revela enquanto ocupação complementar, um ‘bico’. As falas a 

seguir ilustram esse aspecto: 

“Se nada der certo na minha vida profissional na minha área, eu 
trabalharia como revendedora exclusivamente.” (entrevistada R3, 
comunicação pessoal) 
 
“Pra mim o trabalho ideal seria o trabalho das forças armadas, no 
hospital das forças armadas. Como eu sou da área da saúde, para 
mim seria um trabalho ideal.” (entrevistada R1, comunicação 
pessoal) 

 

Em íntima relação com esse aspecto, a visão que as revendedoras têm acerca do 

trabalho formal, na forma do emprego, é conflitante: se é o ideal de ocupação, uma vez 

que elas gostariam de ter a garantia dos direitos trabalhistas, recolhimento de tributos 

para a aposentadoria e outras salvaguardas institucionais; ao mesmo tempo, é algo que 

não encontram no trabalho real de origem, fazendo com que assumam atividades 

complementares, entre elas a VD. Sobretudo nas famílias de baixa renda, as mulheres 

precisam assumir sucessivas e paralelas atividades precárias, temporárias e domiciliares 

para tentar fugir do desemprego e das inseguranças que hoje permeiam o mercado de 
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trabalho formal  (Abílio, 2011a, 2014, Castilho, 2005, 2006). Os trechos abaixo 

demonstram essa relação: 

 “Um trabalho ideal é um trabalho que você tem tempo de pelo 
menos respirar e que lhe dá condições de você viver, não digo de 
riqueza nem de luxar, mas de viver de forma digna, entendeu? Às 
vezes você não ganha aquele suficiente ali, pra própria manutenção 
do trabalho. Eu ando muito de carro, aí você precisa ter um carro 
melhor, abastecer o carro, pagar manutenção de carro. Que o 
dinheiro fosse pelo menos suficiente, entendeu? Eu nem digo assim, 
que sobrasse. Mas que fosse suficiente e que você tivesse tempo de 
aproveitar.” (Entrevistada R2, comunicação pessoal) 
 
“Se você começar a trabalhar em algo que futuramente você vai 
pensar que aquilo ali não vai lhe dar sustentabilidade, que você de 
repente vai sair da carteira “assim nada” [ser demitido], aquilo ali 
vai lhe frustrar. Você não vai nem trabalhar com vontade. Aí no dia 
seguinte você já vai trabalhar com aquela preocupação, que aquilo 
ali não vai ser tão bom no futuro pra você, não vai ter um alicerce na 
sua vida, você não vai ter uma segurança financeira.” (Entrevistada 
R6, comunicação pessoal) 

 

Outro fator importante nessa lógica é que as revendedoras consideram a 

atividade de VD um trabalho livre, no qual ela quem determina quanto gostaria de 

ganhar e quando trabalhar, em contraponto ao que se verifica no trabalho formal. Esse 

tipo de representação circula tanto no discurso das revendedoras quanto nas 

organizações e é prevista na literatura (Abílio, 2014), exemplificada nos trechos a 

seguir: 

“Você tem uma liberdade, uma flexibilidade de horário, de trabalhar 
o quanto você quiser, de ganhar o quanto você quiser, de planejar 
quanto você quiser. Isso é uma coisa que muitas pessoas almejam, 
na verdade. Não ter aquele trabalho engessado, ficar 8 horas no 
emprego e eu vejo essa questão da liberdade como um ponto 
positivo”. (Entrevistada R2, comunicação pessoal) 
 
“Trabalho agora nesse segmento é liberdade, diferente do 
tradicional. No tradicional você é escravo do sistema. Pra mim esse 
trabalho, esse segmento que eu estou trabalhando agora é liberdade. 
É fantástico. Estou apaixonada a cada dia.” (Entrevistada R6, 
comunicação pessoal) 
 

Neste sentido, a VD implica ainda em outra significação, mas que lhe é 

complementar: a atividade é flexível, na qual ela trabalha quando e onde desejar: 
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“Como eu tenho o meu próprio negócio, eu vou fazer meu horário. 
Se eu quiser trabalhar no fim de semana, eu trabalho, mas se eu 
quiser, eu tenho um tempo para ir num shopping. Pronto, eu estou 
num shopping agora, já tomei o meu café, fiz um cadastro agora, 
trabalhando.” (Entrevistada R6, comunicação pessoal) 
 
“Não tenho carga horária definida. Sempre que eu tenho um 
tempinho. É mais ou menos uma hora por dia. Porque eu saio nos 
setores e eu sempre tenho uma hora livre. São duas horas de almoço 
que eu tenho, então uma hora eu tiro para almoçar e uma hora eu 
saio nos setores conversando com as minhas clientes, fazendo 
alguma demonstração de amostra ou conversando mesmo para saber 
o que elas acharam do ciclo, dos produtos. É a única coisa que eu 
posso já que eu tenho o dia inteiro de atividade. São duas de almoço, 
mas eu tiro uma para trabalhar.”(Entrevistada R3, comunicação 

 

Contudo, é importante problematizar a atribuição de liberdade e flexibilidade 

neste contexto. Se por um lado, a revendedora acredita que é uma vantagem não ter 

horário nem lugar fixo para realizar seu trabalho, por outro, ela precisa estar disposta a 

trabalhar em qualquer momento que seja solicitada. Para além da possibilidade de 

menor pressão no trabalho, a revendedora precisa aliar a atividade aos outros interesses 

que ela tenha, gerando uma indefinição do trabalho e perda dos limites entre o trabalho 

e a vida, de modo amplo. Em outros termos, não existe não-trabalho, pois a disposição 

para o trabalho deve ser ininterrupta (Abílio, 2014; M. R. Carvalho, 2008).  

Esse tipo de ocupação fluida, mascarada de empreendedorismo, responsabiliza a 

trabalhadora por seu sucesso ou fracasso. A prerrogativa é de que, se o negócio não deu 

certo, a culpa é da vendedora, que não se engajou como deveria, especialmente nos 

termos do trabalho prescrito38. Neste ínterim, outra tônica do trabalho de VD incide na 

relação desempenho x resultados, uma vez que as trabalhadoras acreditam que são boas 

na ocupação na medida em que seus resultados expressam isso, corroborando a 

compreensão do trabalho como responsabilidade da trabalhadora (Abílio, 2014; M. R. 

Carvalho, 2008).   

                                                           
38  Esta relação será descrita efetivamente na seção “A construção/mobilização de 
significados/sentidos ao nível das regras” 
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“A empresa é um negócio independente, a revendedora que vai ter 
que fazer o dela.” (Entrevistada R1, comunicação pessoal) 
 
“Há uma tendência para ir crescendo. Se você se dedica, é 
proporcional. Quanto mais tempo você se dedica, mais você vai 
crescendo no negocio.” (Entrevistada R2, comunicação pessoal) 

 

Como são também donas de casa, as revendedoras significam que necessitam 

não apenas dedicar-se aos trabalhos domésticos, mas também se ocupar com trabalho 

que efetivamente dê alguma remuneração. Neste sentido, o tempo de dedicação ao 

cuidado com a casa e família devem ser colocados em segundo plano para a realização 

do negócio. Se expressa aqui a desvalorização do trabalho doméstico e a necessidade de 

algo com o tempo ‘ocioso em casa’(Abílio, 2011a, 2014, Castilho, 2005, 2006), já 

problematizado na seção dos resultados e discussão do perfil sociolaboral das 

trabalhadoras. 

“Teve meninas que eu coloquei que eu vi que não tinha nada, assim, 
não tem nada para fazer, passava o dia todo em casa e eu colocava 
essas meninas na expectativa de que elas pelo menos uma vez por 
dia, que não é muito, né?  Você atender um cliente por dia. Sair de 
casa, atender um cliente e voltar. Então eu tinha essa expectativa 
nelas. Que elas tivessem pelo menos esse ânimo, essa coragem de 
fazer isso e elas não quiseram.” (Entrevistada R2, comunicação 
pessoal) 
 
“Eu não deixo de fazer o trabalho pra ficar arrumando essas coisas 
em casa, não. Então isso tudo eu tenho que pensar. Se eu ficar só ali, 
deixando de fazer o negócio para ficar faxinando, não vou sair do 
canto. Não vou para lugar nenhum. Não vou fazer nada na vida, 
né?” .” (Entrevistada R5, comunicação pessoal) 

 

Outro elemento a considerar na significação é que, pela natureza relacional do 

trabalho de VD e pela qualidade de produtos de beleza e bem estar, as revendedoras 

percebem sua atividade como algo agradável, leve, que se realiza sem grandes esforços. 

Percebe-se que este aspecto está em íntima relação às crenças geradas pelas 

revendedoras sobre os produtos que revendem e da relação que devem ter com os 

clientes: 
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 “É uma coisa descontraída, divertida até certo ponto. Eu faço 
realmente porque eu gosto, não é uma coisa que eu faço pra ganhar 
dinheiro. Eu acho que o ponto positivo é esse, você fazer uma coisa 
que você gosta de fazer.” (Entrevistada R2, comunicação pessoal) 

 

No atributo de atividade secundária, o conflito originado entre o que o trabalho 

principal deveria ser e garantir em detrimento daquilo no que ele se efetiva, as 

revendedoras investem na VD para suprirem o que o trabalho formal não tem garantido. 

Dois aspectos podem ser considerados sob esta lógica, o de que o trabalho principal da 

revendedora, quando consegue, supre minimamente a subsistência e que o trabalho de 

VD é que permite à revendedora, também em termos mínimos, o acesso a bens de 

consumo, lazer e entretenimento (Abílio, 2014) 

Inscreve-se, então, uma contradição em relação à significação da atividade. 

Apesar de declararem que trabalho é, essencialmente, aquilo que se faz para receber 

financeiramente, a remuneração relatada por elas não faz jus a esta interpretação. Em 

consonância com o que se verificou tanto na etapa quantitativa quanto em estudos 

anteriores (Abílio, 2014; Castilho, 2005; Miyata, 2013), as revendedoras não são bem 

remuneradas pela atividade que exercem . A atividade inspira sucesso, tem um prescrito 

que ‘garante’ o sucesso nos termos das empresas que trabalham, mas que para elas não é 

para ganhar dinheiro: 

“Se fosse pra ganhar dinheiro, esses anos todos, só se eu parar o que 
eu to fazendo pra ir fazer só isso, entendeu?” (Entrevistada R2, 
comunicação pessoal) 
 
“Minhas clientes sentem que eu não estou querendo vender para 
ganhar dinheiro, mas porque eu usei e achei que é tão bom que 
quero que todo mundo sinta que é bom e quero que todo mundo use 
porque é bom”.  

 

Se o trabalho não é fundamental para a subsistência, através dele, as 

revendedoras podem consumir os próprios produtos com desconto. Segundo pesquisa da 
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ABEVD, comprar produtos com desconto foi apontado por 53% das revendedoras como 

motivo pelo qual se trabalha na VD, representando 20% de tudo o que compram 

(Castilho, 2005).  Com o fomento ao consumo e produção de novas necessidades no 

mercado contemporâneo, a VD se realiza não apenas na questão da pobreza e falta de 

oportunidades de emprego/trabalho, mas também como via de acesso ao consumo 

(Miyata, 2012, 2013). Trabalhar para consumir é uma das principais portas de entrada 

das revendedoras na atividade, também referida nesta pesquisa. Para além dos produtos 

da empresa, as revendedoras utilizam a atividade como acesso, no curto prazo, a outros 

artigos do interesse das trabalhadoras e, no longo prazo, realizar sonhos e projetos 

pessoais que antes do trabalho não seriam possíveis, através do lucro gerado pela 

atividade (Abílio, 2014):  

 “Uma coisa na parte de diretora que me deixa, assim, que me dá 
muito prazer pelo meu trabalho é quando eu vejo uma consultora 
minha conquistar o que ela quer. Um exemplo desses: uma 
consultora minha estava querendo comprar uma casa e não 
conseguia de jeito nenhum. E nós fomos trabalhando, ajudando e ela 
conseguiu comprar a casa dela só com as notas fiscais da empresa. 
Então, assim, pra mim foi um prazer muito grande.” (Entrevistada 
R1, comunicação pessoal) 
 
“Eu participo de provas eqüestres e teve uma prova que eu não iria 
porque eu estava sem dinheiro para ir, realmente. Aí as meninas 
fizeram dois pagamentos para mim, eu consegui completar o 
dinheiro da prova e fui. Isso para mim é importante porque eu estava 
querendo muito ir. O meu lucro daria para eu ir viajar para a prova. 
Para mim isso foi importante. Então como o meu tempo é muito 
curto, de revenda, aí abriu mais a minha mente. Pensei: então eu vou 
tentar vender mais para ganhar mais e conseguir sair mais e realizar 
os meus desejos.” (Entrevistada R5, comunicação pessoal) 
 
“O quadro dos sonhos você vai colocar tudo com metas. Tudo o que 
você vai fazer, o que você pensa. Pronto, eu penso, eu tenho vontade 
de ter uma casa em tal bairro, por exemplo. Ai você vai colocar ali, 
no seu quadro, na sua cartolina. Aí, você vai colocar no quadro, você 
coloca a foto da casa, por exemplo. Ai você vai colocar a meta do 
dia que você pretende adquirir aquela casa própria. Você tem que 
colocar metas de curto, médio e longo prazo.” (Entrevistada R6, 
comunicação pessoal) 

 

Por fim, a atividade de VD é tomada como produtora de desenvolvimento 

pessoal pelas revendedoras. Este é um discurso presente nas organizações de VD. 
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Citando a ABEVD (2017), “os revendedores também têm o benefício de trabalhar em 

horários flexíveis, ganhar conforme a dedicação e se desenvolver pessoal e 

profissionalmente”, uma vez que trabalhar nesses moldes implica o incremento de 

habilidades interpessoais para lidar com os clientes: 

“Eu gosto da interação com as pessoas, eu aprendi a gostar. Eu era 
meio fechada e a revenda me ajudou a ser mais aberta com as 
pessoas, a chegar e conversar e saber a opinião, acabar me 
inteirando dos assuntos, dos gostos das pessoas. E outro ponto 
positivo em relação à personalidade é criar, como se fosse, um perfil 
mais firme. Que eu não tinha antes de começar a vender. Eu era 
muito indecisa com as coisas. Via um produto, via outro, não sabia 
qual era o melhor. Eu não podia passar isso para as pessoas. Então 
eu tenho que passar para as pessoas que o meu produto é bom. Então 
eu aprendi a ser mais firme.” (Entrevistada R5, comunicação 
pessoal) 

 

6.2.3. A construção/mobilização de significados/sentidos ao nível dos 

artefatos e ferramentas 

 

Entre os instrumentos utilizados na realização do trabalho nesta atividade, as 

revendedoras elencaram tanto artefatos tradicionais da atividade como catálogos, 

amostras/mostruário, materiais de apoio (sacolas, talões de pedido, bolsa de produtos), 

materiais de estudo (CDs, DVDs, livros), quanto a apropriação de novas ferramentas da 

cultura, que tem mudado a forma como as revendedoras trabalham no setor (celular, 

computador para recebimento de pedidos ou divulgação de produtos em detrimento do 

contato ‘físico’ cliente/revendedora). Portanto, é possível indicar que os artefatos e 

ferramentas são importantes mediadores da atividade de VD e auxiliam na elaboração 

dos significados do trabalho. 

Para as revendedoras de VD, o trabalho na área é entendido enquanto pessoal e 

voltado ao atendimento personalizado de demandas dos clientes (Abílio, 2011a; 

Castilho, 2005, 2006; Miyata, 2013; Miyata & Suzuki, 2012; Peterson & Wotruba, 
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1996; Young & Albaum, 2013). Para tanto, essas trabalhadoras utilizam os instrumentos 

de sua prática de modos diferentes, dependendo da rotina que seja necessária e para 

quem a ação se orienta. Esse movimento permite a construção de sentidos e significados 

a partir das apropriações que as trabalhadoras têm de seus artefatos de trabalho 

materiais (catálogo, amostra/mostruário, telefone celular, computador) e imateriais 

(práticas e rotinas estabelecidas). 

Tal como preconiza a literatura, as revendedoras atribuem à sua atividade a 

necessidade de estabelecer uma interação pessoal e ativa entre revendedora e cliente. 

Para isso, as consultoras utilizam os instrumentos da atividade como forma de se 

aproximarem dos clientes, como disparadores da venda. R1 e R5 ilustram essa relação: 

“Por exemplo, estou no shopping, sentei do seu lado, puxo uma 
conversa com você, lhe entrego uma amostra e pego seu contato. 
Então eu fiz uma abordagem fria com você, isso também é utilizado. 
Utilizo mais telefone quando são conhecidos. Quando não, amostra. 
Fazer mais contato pessoal”. (Entrevistada R1, comunicação 
pessoal) 
 
“A gente põe a revista lá e começa a conversar com a galera e trocar 
idéia e mostrar os produtos. Aí assim as vendas começam.” 
(Entrevistada R5, comunicação pessoal) 

 

Também sob este aspecto, as revendedoras desenvolvem crenças sobre os 

produtos que indicam como elas compreendem o trabalho que realizam. Pelo caráter 

pessoal e próximo da atividade, elas acreditam que devem reconhecer as especificidades 

que seus clientes demandam, uma vez que para elas, certos produtos se aplicam a tipos 

específicos de clientes. Este tipo de significação do trabalho se efetiva pela 

característica de marketing centrado no cliente e por referir-se a produtos ou serviços 

estratégicos para atender às necessidades e desejos dos compradores (Harrison & Hair, 

2017), conforme os trechos a seguir: 

 “Adolescentes me compram muito batom, maquiagem. As meninas 
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da faixa etária de 16 anos compram muito.” (Entrevistada R5, 
comunicação pessoal) 
 
“Tem dois tipos de clientes: tem o cliente que quer o mais caro e tem 
o cliente que quer literalmente o mais barato. Ele prefere ter dois 
perfumes mais baratos do que ter só um. Ele quer variar o perfume, 
entendeu? Então têm esses dois, essas duas distâncias, distintos. 
Dois clientes distintos.” (Entrevistada R4, comunicação pessoal) 

 

De certo modo, as revendedoras desvalorizam sua atividade, o trabalho real que 

executam (Abílio, 2011a, 2014). Este aspecto também é verificado nesta pesquisa, ao 

significarem que, por certos produtos ‘se vendem sozinhos’ (o que não é verdade, já que 

até para estes produtos, as revendedoras precisam empreender esforços em relação ao 

pedido/entrega/pagamento, no mínimo) ou pelo uso que elas realizam dos artefatos de 

sua atividade (computador para solicitar produtos e realizar pagamentos, celular para 

divulgar produtos e captar pedidos, por exemplo), elas não precisam demandar grandes 

esforços para realizar o trabalho de VD e alcançar seus objetivos. Em relação ao uso dos 

produtos, isto pode ser verificado nas falas de R4 e R6, quando referem que: 

“[produto da empresa] E3 vende sozinho (grifo nosso). O que é 
vender sozinho? Você bota um perfume aqui, se tivesse um perfume 
aqui exposto, com uma placa ‘vende-se’ já teria vendido. B, não. B é 
mais uma conversação, é mais pelo preço”. (Entrevistada 
R4,comunicação pessoal) 
 
“Porque com os meus bônus, eu comprei os meus produtos, fiz 
venda até mesmo para a esposa de um irmão da igreja, sem querer. 
Eu faço sem querer a venda. Ele vende só (grifo nosso).” 
(Entrevistada R6, comunicação pessoal) 

 

Já em relação à apropriação dos artefatos da atividade como um ‘anulador’ do 

trabalho, isto pode ser percebido nas falas de R2 e R5 sobre suas rotinas: 

“Durante o intervalo eu coloco a revista em um lugar que tenha 
muita gente. Aí a gente começa a conversar e as pessoas chegam e 
vêem as revistas e começam a folhear e fazem os pedidos. É a única 
coisa que a gente faz (grifo nosso)”. (Entrevistada R5, comunicação 
pessoal) 
 
 “Hoje em dia eu dedico pouco tempo. Hoje em dia o meu trabalhar 
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é assim, eu tenho um grupo de umas 150 mulheres no 
WhatsApp,  então eu mando sempre que eu estou perto de fazer 
pedido, eu mando. Mas hoje em dia eu não perco mais muito tempo 
com isso, não. Eu só faço mesmo captar o pedido (grifo nosso). 
Pego o pedido no whatsapp, dali eu já jogo, envio e entrego. Está 
bem simples hoje em dia o processo.”(Entrevistada R2, 
comunicação pessoal) 
 

 

Invariavelmente, o avanço da tecnologia tem incidido nas formas tradicionais de 

realizar a atividade de VD. Sobre a emergência desses artefatos, a literatura aponta 

especialmente novos modos de interação revendedoras/clientes e de gestão do trabalho. 

De acordo com Harrison e Hair (2017), usando a velocidade e a qualidade do fluxo de 

informações através da tecnologia, a maioria das empresas de VD depende de redes 

sociais para gerar leads39 , desenvolvimento de relacionamento e processamento de 

pedidos, além de permitir que os vendedores diretos e os consumidores se acessem.  

Nos termos de quem revende, no empreendimento da VD o representante 

assume três papéis simultâneos: usuário/consumidor, microempreendedor e 

representante da empresa de vendas diretas. Neles, a adoção de tecnologia avançada 

serve como um recurso estratégico para ampliar e aprofundar os relacionamentos de 

longo prazo com as organizações e facilita a criação de relacionamentos virtuais entre 

vendedores diretos e consumidores para além da venda face-a-face (Harrison & Hair, 

2017; Peterson & Wotruba, 1996). O uso da tecnologia como estratégia de 

estabelecimento de uma relação mais próxima e como ferramenta de gestão do trabalho 

podem ser verificados nas falas de R1 e R3, a seguir. 

“Eu vou e ligo ou então passo mensagem, “olhe, tal produto que 
você nunca mais pediu, tá precisando?”Aí vou tentando, né, captar 
assim, aleatoriamente, o máximo de pedido que eu conseguir. 

                                                           
39 Lead é uma estratégia de contato qualificado utilizada pelas empresas na qual se oferece 
algum serviço gratuitamente em troca de informações do usuário. 
http://www.midiatismo.com.br/o-que-sao-leads-e-porque-se-fala-tanto-deles-no-marketing-
digital 
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Quando termino de captar aí eu anoto tudinho, passo para o 
computador, faço o pedido, mando, espero chegar.” (Entrevistada 
R2, comunicação pessoal) 
 
“Estou pensando em começar no instagram, mas por enquanto é só 
no whatsapp. Eu tenho um grupo só para divulgar, só com as minhas 
clientes. E divulgo sempre que tem promoção. É uma forma de, já 
que eu tenho pouco tempo na semana, né, é uma forma de já 
adiantar para elas o que tem em promoção, adiantar para elas o que 
tem de novo.” (Entrevistada R3, comunicação pessoal) 
 
  

Algo a considerar é que, mesmo significando a atividade como fácil, de pouco 

esforço (o que, efetivamente não se sustenta ao analisar o real da atividade), as 

revendedoras não conseguem ter ganhos significativos oriundos dela, sugerindo uma 

contradição entre o que elas pensam da atividade daquilo que se apresenta para elas. 

Segundo aponta a literatura, pelo caráter doméstico e feminino do trabalho, 

particularmente em torno da realização do trabalho em paralelo com outras atividades, 

as revendedoras não atribuem valor às rotinas que não são, exatamente, de venda. O 

trabalho se reduz a quando elas efetivam a venda, mas não nos termos da oferta e 

divulgação de produtos, realização de pedidos e entrega de mercadorias, atividades que 

demandam tempo e esforço das revendedoras (Abílio, 2014; Castilho, 2006; Miyata, 

2013). 

As representações que as revendedoras têm sobre os produtos também podem 

ser verificadas não apenas em relação às características singulares dos artigos, mas em 

torno do que acreditam representar a marca, de forma geral (Abílio, 2011a, 2014). Neste 

sentido, os produtos são apontados como fatores de impedimento da atividade, na 

medida em que elas não se percebem capazes de vender certo produto. Nas palavras de 

R1 e R2: 

“Agora eu, o que eu realmente trabalho na empresa? A única que eu 
não trabalho é a linha de fragrâncias, eu não sei vender perfume de 
jeito nenhum (grifo nosso), mas as outras linhas, todas eu trabalho. 
É porque eu não sei vender perfume. Aqui no nosso estado o pessoal 
tem aquela cultura que perfume é empresa E3 e B. Então se você 
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chega para colocar outro, eles já colocam aquela barreira. Então isso 
eu ainda não consegui mudar nem nas pessoas nem em mim. Eu uso 
os perfumes A, mas eu não consigo passar para a outra pessoa que o 
perfume A é bom”. (entrevistada R1, comunicação pessoal) 
 
“Uma das empresas vende mais sabonete, vende muito hidratante, 
vende mais perfume do que a outra. Os produtos tem o preço muito 
parecido, então as pessoas comparam muito a qualidade. Os batons 
de uma na maioria das vezes são muito ruins, então elas não gostam. 
Aí, comparam né?” (entrevistada R2, comunicação pessoal) 

 

Nesses termos, as revendedoras atribuem um caráter ‘milagroso’, extraordinário 

aos produtos de suas organizações, em detrimento daqueles oferecidos na concorrência. 

Apesar de a literatura indicar que este tipo de abordagem pode ser um entrave ao 

estabelecimento da relação de confiança entre revendedor e cliente (Young & Albaum, 

2013), este discurso está impregnado nas falas das revendedoras, como o trecho abaixo 

ilustra:  

“Temos o strong, que é um produto para os ossos e para os 
músculos. Ele vai servir como catalizador, vai fazer aquela 
limpeza...”.  (Entrevistada R6, comunicação pessoal) 

 

Mesmo que qualquer produto possa ser oferecido sob o sistema de VD, os 

artigos mais apropriados idealmente para o modelo são aqueles que possuam alguma 

forma de distinção entre os já oferecidos, requeiram algum tipo de demonstração e que 

gerem vendas consecutivas (Peterson & Wotruba, 1996). Assim sendo, outro aspecto 

peculiar nesta mediação se refere à natureza dos itens oferecidos. Para as revendedoras 

de VD, as mercadorias, e, por conseguinte, o trabalho, são considerados essenciais e 

atrativos a quem quer que seja, pela necessidade de usá-los ou pelo bem estar que 

oferecem , conforme demonstram  R2 e R6 nos trechos subsequentes: 

“Termina que é uma coisa que eu faço por que eu acho bom, porque 
eu gosto do produto, porque eu sempre gostei de cosméticos, 
entendeu?” (Entrevistada R2, comunicação pessoal) 
 
“Você toma banho todos os dias, você tem que usar perfume, 
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sabonete, desodorante. São produtos que tem uma venda, você 
compra diariamente.” (Entrevistada  R6, comunicação pessoal) 

 

Portanto, garantir que a demanda dos clientes será satisfeita é condição 

fundamental para o trabalho na VD. Para isso, as revendedoras atribuem como um 

recurso importante a elaboração de um estoque, como pronta entrega, uma vez que 

significam a atividade enquanto ‘emergencial’, ou seja, os clientes as procuram porque 

através delas podem sanar suas necessidades rapidamente (Abílio, 2014; Carvalho, 

2008; Castilho, 2005). Quando elas não têm em estoque, se mobilizam em grupos de 

revendedoras para conseguir trocar mercadorias e oferecer ao comprador aquilo que 

almeja de forma célere. Os trechos das entrevistas abaixo ilustram esta interpretação:  

“É uma coisa que, do nada, alguém chega e quer ir para um 
aniversário e não comprou o presente. Aí perguntam se eu tenho 
alguma coisa em casa, porque está indo para um aniversário e está 
sem tempo. Aí eu digo que tenho, por exemplo, um kit de hidratante 
e de colônia, que já entrego embalado e pergunto se a pessoa quer.” 
(Entrevistada R3, comunicação pessoal) 
 
“Os clientes falam comigo no whatsapp: “preciso de tal coisa, você 
tem?”, ai eu pergunto para quando é. Se eu tiver um tempinho, entro 
naqueles grupos de trocas pra ver se consigo. As coisas acontecem 
muito rápido, as coisas acontecem de hoje para hoje. Às vezes até 
para ontem. E se você não tiver o produto em casa ou uns bastidores 
muito bem feitos para conseguir uma troca com outra consultora 
perto de você, isso fica muito difícil".  (Entrevistada R4, 
comunicação pessoal) 

 

Por fim, as revendedoras compreendem que, para poderem executar bem o seu 

trabalho, o seu próprio corpo é entendido como instrumento de trabalho e que precisa 

estar de acordo com o que é esperado tanto nos termos da empresa (imagem de 

revendedora bem vestida, sempre arrumada e elegante), quanto dos efeitos dos produtos 

que oferecem (Abílio, 2014; M. R. Carvalho, 2008). Os trechos a seguir ilustram essa 

relação: 

“Tento andar com o meu cabelo sempre bem arrumado que é para eu 
poder fazer a propaganda.” (Entrevistada R3, comunicação pessoal) 
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“Não sou vitrine porque eu sou menos vaidosa, mas a minha amiga é 
a vitrine da empresa. Só falta colocar na testa o nome.” 
(Entrevistada R3, comunicação pessoal) 

 

 

6.2.4. A construção/mobilização de significados/sentidos ao nível das regras 

do trabalho 

 

Apesar de se tratar de uma atividade informal, pela característica de desproteção 

da trabalhadora, falta de vínculos instituição/revendedora e que, se enquadrando como 

tal, se pressupõe que não haja regulações na organização do trabalho, a atividade de VD 

se configura numa atividade informal incomum, uma vez que existem formas adequadas 

e não adequadas do trabalho que são atravessadas pela organização. Como o objetivo 

desta pesquisa se dirige a mediação desse componente da atividade na construção de 

sentidos e significados, iremos descrever de forma breve, para situar o leitor, que tipos 

de regras e responsabilidades estas trabalhadoras estão sujeitas. 

Em geral, o trabalho das revendedoras gira em torno de algumas obrigações, a 

depender da rotina que ela assuma. Gerenciar a equipe, bater as metas de desempenho 

para subir na carreira e/ou ganhar brindes, oferecer a empresa, acompanhar as clientes 

periodicamente são rotinas que elas precisam realizar e pelas quais são cobradas. Esses 

aspectos são transmitidos nas reuniões de treinamento que elas devem participar a cada 

ciclo. Também são transmitidas técnicas de venda, de abordagem dos clientes, além das 

características dos produtos. Apesar disso, as revendedoras participantes desta etapa 

referiram que comumente não participam da instrução nesses momentos, apenas no 

assessoramento que as líderes de equipe realizam  através do celular.   
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Por outro lado, existem restrições que as revendedoras não devem fazer de forma 

alguma, sendo inclusive passíveis de punição: divulgar produtos em promoção que seja 

bancada pela revendedora na internet, dar entrevistas a meios de comunicação sobre o 

trabalho sem anuência da organização, expor os produtos em vitrines, pagar ou facilitar 

a entrada de algum revendedor na equipe subordinada, ‘roubar’ clientes que já sejam 

atendidos por alguma revendedora, desenvolver relacionamentos amorosos dentro da 

equipe são alguns exemplos de proibições estabelecidas. A prática de alguns desses 

desvios pode acarretar descredenciamento da revendedora. 

Contudo, a literatura aponta que as representantes não seguem essas regras, por 

não concordarem com elas ou por não verem alternativa ao trabalho sem essa ruptura. 

Abílio cita as revendedoras que abrem lojas semelhantes às de varejo para abastecer 

outras representantes com produtos de pronta entrega e promoções nesse sentido 

(2011a, 2014). A pesquisadora percebeu, inclusive, que estas eram parte das 

revendedoras que conseguiam ter remuneração adequada para a atividade, geralmente 

num nível acima das revendedoras que eram “apenas revendedoras”. Talvez 

reconhecendo a necessidade de legalizar estas revendedoras, algumas empresas de VD 

estão testando modelos que permitem a abertura de franquias, como as “consultoras 

empreendedoras40”. Sobre a necessidade de driblar a regra estabelecida e a possibilidade 

de punição, R4 ilustra: 

“A norma mais difícil de seguir é essa [expor os produtos em 
vitrine], porque se alguém vir e tirar uma foto eu sou excluída. 
Nunca mais eu vendo. A norma mais pesada, a única que a gente 
decora. As outras eu não lembro. São tão irrisórias que eu não me 
lembro, mas essa pega pesado mesmo.” (Revendedora R4, 
comunicação pessoal) 

 

                                                           
40 http://www.natura.com.br/relatorio-anual/2015/canais/as-cns-empreendedoras 
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Portanto, na VD, as revendedoras assumem um paradoxo que permeia a 

construção de sua significação: é um trabalho que demanda a obediência às regras, mas 

elas não são efetivamente cumpridas na rotina habitual. Esta relação parece 

profundamente conectada ao tipo de empresa que estas revendedoras estão engajadas. 

Se multinível, mais obrigações a cumprir e maior o comprometimento em relação ao 

trabalho que é prescrito pela organização. Se mononível, menor o senso de 

obrigatoriedade em seguir os ditames estabelecidos pela empresa e a percepção que este 

é um trabalho ‘de carreira’, de dedicação exclusiva. Esta relação pode ser expressa na 

fala de R2, quando referencia que as regras na empresa E3 (mononível) são mais fluidas 

do que na empresa A, que também é consultora e é multinível: 

“As regras, assim, na E3, as coisas são mais abertas. Por exemplo, 
você é uma consultora, você entra e não existe um processo 
definido. O que fazer. Não existe. Elas só indicam que você ligue e 
ofereça. Você pode fazer uma visita a um cliente, mas uma visita que 
você faz na E3 é diferente de uma visita que você faz na A”. 
(Entrevistada R2, comunicação pessoal)  

 

Além disso, fazer o prescrito, para as revendedoras, é seguir uma fórmula de 

sucesso comprovada por colegas e pela organização (Abílio, 2014; Carvalho, 2008):  

“Apesar de que as pessoas também tem a liberdade de fazer o que 
quiser, mas aquela formula correta da empresa de fazer, eu, como eu 
fiz e deu certo, eu acredito que ela dá mais certo, entendeu? Do que 
você ter a sua liberdade de fazer como você quiser.” 

 

Contudo, na realidade do trabalho as revendedoras não conseguem se engajar da 

forma estabelecida pela organização. Novamente, inscreve-se um paradoxo: se a 

atividade é autônoma, como referido na seção anterior, porque as trabalhadoras são 

coagidas a seguir a prescrição que a empresa desenvolve? Para além de sofrerem 

represálias de ordem simbólica pela empresa e pelos seus pares, elas ainda se culpam 

por não seguirem estritamente a rotina de trabalho que a empresa ‘sugere’ como ideal 



120 
 

(Abílio, 2014): 

 “Eu posso, se eu quiser, parar mais um tempo. Por exemplo, agora a 
noite, se eu fosse uma pessoa bem obstinada eu chegaria cansada, ia 
jantar, mas eu podia sair, oferecer, entendeu? Então eu que não 
quero fazer. Eu poderia, no final de semana, feriado, marcar uma 
sessão de beleza e fazer, mas eu não quero mais.” (Entrevistada R2, 
comunicação pessoal) 

O debate sobre o trabalho real e o trabalho prescrito é clássico na área da Psicologia 

do Trabalho. Tomamos aqui algumas considerações sobre as contribuições de Dejours, 

Clot e Lhuillier nesse aspecto.  Segundo Lhuillier (2013), o fazer do trabalho é 

permeado pelo confronto constante entre as formas reais dos elementos do trabalho e é 

ele quem revela as dicotomias existentes entre aquilo que é representado socialmente 

em geral, coletivamente pelos trabalhadores de determinado métier e o que é possível na 

concretude do trabalho. Quando essa relação não propõe ao sujeito a elaboração de um 

sentido para a capacidade de se colocar criativamente sobre as lacunas percebidas entre 

o real e aquilo que se deseja que seja o trabalho, o trabalhador pode sentir-se limitado 

em seu poder de agir, nos termos de Clot (Bendassolli, 2011; Bendassolli & Gondim, 

2014; Clot, 2006, 2016). No nível das mediações na relação entre pares no trabalho, 

somente o fazer coletivo pode transformar essa condição de forma eficaz. A fragilização 

desses coletivos, portanto, enfraquece a potencialidade e imprime sofrimento no 

trabalho, de acordo com o preconizado por Dejours (2005) e verificado no trecho 

anteriormente citado.  

 

6.2.5. A construção/mobilização de significados/sentidos ao nível do objeto da 

atividade  
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Na atividade de VD, o sujeito para o qual ela se dirige é o seu objeto, ou seja, o 

cliente. É para ele que as ações do revendedor são orientadas, seja para agradá-lo, 

resolver alguma demanda específica ou, de forma resumida, para fazê-lo comprar 

determinado produto oferecido. Nesta relação, se estabelecem sentidos e significados da 

atividade.  

Segundo relato das revendedoras, seus principais clientes são aqueles que 

transitam em seus espaços sociais de interação natural, ou seja, são os amigos, família, 

colegas de trabalho/estudo e de igreja/estabelecimentos religiosos. Esta clientela é 

apontada em alguns estudos sobre a atividade de VD como a mais comum (Abílio, 

2011a, 2014; Almeida, 2007; Castilho, 2005, 2006; Peterson & Wotruba, 1996; T. 

Wotruba et al., 2005; Young & Albaum, 2013). Na pesquisa já referida da Ernst Young, 

os familiares (52%), em seguida vizinhos (44%) e colegas de trabalho (20%) (Mendes, 

2009) são os maiores compradores das revendedoras (Mendes, 2009) 

Para as revendedoras, a atividade de VD está baseada essencialmente no caráter 

relacional da venda. Esse é um importante demarcador do modelo de negócio de VD, 

como exemplificam Peterson & Wotruba (1996). Não basta oferecer informações sobre 

os produtos, seguir o script como se espera no varejo tradicional, mas que haja interação 

pessoal entre revendedora e cliente, expressa em opiniões e experiências pessoais com o 

produto. R2 e R3 esclarecem essa natureza nos trechos a seguir: 

“Os produtos têm o preço muito parecido, então as pessoas 
comparam muito a qualidade. Às vezes até perguntam, “você acha 
que é melhor qual?”, aí eu digo. Eu digo baseado na minha opinião 
pessoal, entendeu?” (Entrevistada R3, comunicação pessoal) 
 
 “Eu fui vendo que as pessoas sentavam e me pediam uma opinião, 
perguntavam se eu achava que o produto era bom. E quando eu 
sentava para dar a minha opinião, para conversar, mais as pessoas se 
sentiam bem por eu estar dedicando um pouco de tempo, explicando 
como que usa tal produto, pra que serve. Aí eu fui vendo que eu 
precisava, não só deixar a revista, mas deixar a revista e acompanhar 
um pouco a cliente olhando, mostrar o que eu já usei, sentar um 



122 
 

pouco e tirar uma tarde para demonstrar, por exemplo, produtos de 
limpeza de pele. Oferecer, dizendo que a gente está com produtos 
novos.” (Entrevistada R3, comunicação pessoal) 

 

Sob este aspecto, as revendedoras acreditam que precisam fazer experimentação 

ou adquirir alguma experiência com o produto, em dois termos diferentes, mas que 

convergem: no trabalho como revendedora é preciso experiência para poder 

potencializar a venda do produto e para vendê-los de forma justa, honesta aos seus 

clientes. Sob o último aspecto, particularmente, o estabelecimento de uma relação de 

confiança entre a revendedora e os compradores é fundamental para esse senso de 

responsabilidade. Ambas as implicações podem ser percebidas nas falas a seguir:  

 “Quando eu usei, eu dou a minha opinião e mesmo assim ainda 
pego o mapinha para mostrar. Ou quando eu não usei, eu convido 
ela a ver o mapinha comigo. Aí eu digo, “olha, esse perfume que 
você está vendo é suave, é para o dia a dia.” Ela pergunta, por 
exemplo, esse perfume tem a embalagem tão chique? Aí eu acabo 
mostrando que o perfume é mais suave, que é frutal. Se ela não 
gostar de frutal, a gente vai passando e já vai para outro. Aí ela me 
pergunta de outro e eu digo que ele é mais amadeirado, ele é um 
pouco mais forte. Aí ela diz: “ah, acho que estou precisando de um 
desses!””. (Entrevistada R3, comunicação pessoal) 
 
“Com isso eu fui chegando nas pessoas e dizia: “olha, esse produto, 
tal. Eu já provei, já usei, já testei e é bom.” Aí as pessoas se sentiam 
à vontade para comprar. “(Entrevistada R5, comunicação pessoal) 

 

A orientação do revendedor ao cliente é descrita na literatura como um preditor 

importante de desempenho, já que os vendedores que são mais propensos a aumentar o 

seu nível inicial de desempenho, ou diminuir a uma taxa mais baixa, são aqueles que 

realmente se preocupam com as necessidades dos clientes e que estão na empresa há 

muito tempo (Jaramillo & Grisaffe, 2009).  

Portanto, o fator pessoal das relações incide radicalmente na significação da 

interação cliente/revendedora. O cliente é visto como amigo, alguém que deve ser 

próximo da revendedora, ao qual ela deve honestidade e, conseguintemente, confiança. 
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Isto pode ser efeito da própria cartela de clientes basear-se em suas relações: parentes, 

amigos e colegas de trabalho são potenciais clientes e sua interação com outros 

indivíduos está essencialmente atravessada pela intenção de vender (Abílio, 2011a, 

2014; Young & Albaum, 2013). 

A literatura aponta alguns fatores que incidem nessa relação de confiança para 

além da origem do vínculo entre revendedor e o cliente, como a atitude do cliente em 

relação ao modelo de VD, percepção do cliente em relação à companhia de VD e aos 

seus produtos, confiança no vendedor e a percepção de risco na compra (Young & 

Albaum, 2013). Segundo os autores, há o estabelecimento de um paradoxo nesta 

relação: por um lado, o cliente pode ter dificuldades em confiar na revendedora pelo 

ambiente não formalizado no qual a venda se insere e pela existência de condutas não 

solicitadas pelos clientes, como ligações telefônicas e venda no ambiente de trabalho; 

por outro, a revendedora é refém do estabelecimento da relação de confiança para a 

execução do trabalho. Tornam-se, portanto, mais frouxas as negociações e se diminuem 

as garantias das revendedoras (Abílio, 2011a).  

Neste sentido, se desdobra um aspecto particular da desproteção do trabalho em 

VD e que é reconhecido como fator de sofrimento pelas as revendedoras. Elas 

significam que se não flexibilizam os pagamentos, dividindo em muitas parcelas ou até 

mesmo se não praticarem a venda sem receber nenhum pagamento imediatamente 

(conhecido popularmente como venda fiado), elas não conseguirão fidelizar sua 

clientela. Contudo, todo ônus por um eventual não pagamento do consumidor é da 

revendedora. Uma prática comum nestas circunstâncias, a reposição do dinheiro 

proveniente de outra atividade para pagar a empresa, dificulta ainda mais este processo, 

pois compromete duplamente o orçamento familiar (Abílio, 2011a). É importante 

pontuar que elas próprias, de forma geral, atribuem a si mesmas a responsabilidade 
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sobre uma dívida não paga e não problematizam como o modelo de negócio propicia 

essa desproteção (Miyata, 2012). As falas abaixo ilustram este cenário: 

“ Eu preciso receber aquele dinheiro, por exemplo, eu faço o pedido 
hoje. Hoje é quando? Dia 18. Eu tenho que pagar dia 28 do mês que 
vem. Você acredita que às vezes chega perto do dia e eu ainda não 
tenho esse dinheiro? Me estressa [sic] muito não ter o dinheiro no 
dia de pagar o cartão. Que já me fez querer desistir várias vezes, 
porque a gente já vive apertado, né? Aí eu tirar do meu às vezes, 
repor e dizer para o marido: “fulano, tal dia a pessoa vai me dar o 
dinheiro”, entendeu? Isso me estressa mais do que tudo. É a coisa 
pior para mim. É chegar no dia e eu não ter o dinheiro de pagar 
ainda.” (Entrevistada R2, comunicação pessoal) 
 
“Um ponto negativo é o pagamento. Porque hoje em dia eu, 
particularmente, vendo para pagar daqui a uma semana. Pega o 
produto hoje e daqui a uma semana você me paga. Dependendo do 
valor da compra e da pessoa, a pessoa me dá a metade agora e daqui 
a 30 dias dá a outra parte. E às vezes as pessoas acabam atrasando 
um pouco por causa de alguns problemas que acontecem, o que eu 
encaro como normal, mas para o meu trabalho me prejudica um 
pouco. Então não é nada com o trabalho em si, é a forma como eu 
lido com ele, a forma como eu estou fazendo. Tanto que eu fiz o 
pedido da maquininha do cartão já para evitar que isso aconteça. 
Tentar inserir para as minhas clientes que elas podem me pagar no 
cartão, seja de crédito, de débito, parcelado. Para diminuir um pouco 
isso”. (Entrevistada R3, comunicação pessoal) 
 
“Lá eu tenho dois públicos, dos clientes que compram a vista, que 
esse é o que me alivia, mas também os dos funcionários, mas eles 
compram e pagam bem certinho, porque eles não tem uma pessoa 
pra comprar. Eles se fidelizam por causa disso.” (Entrevistada R4, 
comunicação pessoal) 

 

A prática da venda fiado é consolidada na atividade de VD, apesar de negada 

pelas instituições. Durante a aplicação dos questionários, nas reuniões de 

acompanhamento das revendedoras, eram comuns as referências à prática como algo 

que não deve ser utilizado e pela qual a organização não tinha nenhum compromisso. 

Além disso, é extremamente comum que as revendedoras, por esse caráter vulnerável 

em que se colocam, referirem que já passaram por alguma situação de ‘calote’. É 

importante considerar que, apesar dos discursos institucionais contra a prática, é com 

base nela que a atividade de VD tem se sustentado tradicionalmente (Abílio, 2014). 

Novamente, pelo aspecto familiar/amistoso da clientela, a relação de confiança 
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estabelecida entre a revendedora e seus clientes ‘permite’ que elas sejam muito mais 

flexíveis em relação ao pagamento dos produtos.  

“Pronto, uma cliente que era para me pagar 50 reais por semana, já era 
para ela ter terminado. ai o que foi que aconteceu? Ela pagou 200 reais, 
era pra dar 50por semana. Fazia 2 meses que ela não pisava na loja. Já 
era pra ter pago toda a dívida. Pagou quase a conta dela toda, mas em 
compensação ela levou um malbec. Ela só comprou porque ela estava 
precisando” (Entrevistada R4, comunicação pessoal) 

 

 A relação com os compradores também implica em outro fator de 

sofrimento/impedimento para o trabalho das revendedoras: a entrega. Para as 

revendedoras, é pesaroso o processo de ficar a disposição do cliente, aliar a 

conveniência do comprador e a disponibilidade da consultora, além de lidar com 

cancelamentos de última hora e a possibilidade de ficar com o produto por muito tempo 

ou até mesmo não entregá-lo e arcar com a despesa. Conforme referencia R2: 

“Quando [o produto] chegar, aí eu vou saindo de casa em casa e aí é 
isso que me fez tentar desistir, sabe? Porque pior é a entrega.Aí eu 
fico... Faz três semanas que eu tô com dois produtos aí na bolsa. Não 
consigo entregar. Aí fico de casa em casa. “Posso passar hoje?”. 
“Não, não estou em casa, não sei o quê”, “entregue em tal lugar”. Aí 
a pessoa não vai. Entendeu?” (Entrevistada R2, comunicação 
pessoal) 

 

Portanto, na relação com o objeto da atividade, as revendedoras expressam uma 

vez  mais sua desproteção do trabalho pois é ela quem deve bancar a proximidade com o 

cliente e a insegurança que a própria relação propõe, estabelecida na prática da venda 

sem receber. Além disso, a obrigatoriedade de basear a venda na experimentação e 

demonstração pessoal pode onerar a trabalhadora com a responsabilidade de utilizar os 

lançamentos das organizações ou de tê-los sempre a mão para oferecer às clientes, por 

exemplo.   

 

6.2.6. A construção/mobilização de significados/sentidos ao nível das relações 
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Para as revendedoras, a VD é uma atividade essencialmente cooperativa, na qual 

não se deve haver competitividade e todas se ajudam na consecução dos objetivos em 

comum, uma vez que algumas rotinas da atividade permitem que elas atuem de forma 

coletiva. Contudo, não é exatamente essa a realidade que elas encontram em suas 

práticas laborais. A incongruência entre o que o trabalho deveria ser e como ele 

efetivamente se apresenta em torno das relações que elas estabelecem com seus pares é 

um importante demarcador na elaboração dos sentidos e significados do seu trabalho. 

Na compreensão das revendedoras, apesar do aspecto coletivo do trabalho, este é 

significado enquanto autônomo, no qual a revendedora, nos termos de R1, quem “faz o 

seu”.  Quando perguntada sobre se trabalhava com mais alguém, R1 referiu que: 

“[O trabalho] é independente, nós não trabalhamos em equipe, mas 
faço muitos trabalhos com fulana e fulana. Muitos trabalhos mesmo. 
Que trabalhos são esses? Levar cursos de automaquiagem para 
interiores, sair para fazer abordagem fria, dar, elaborar treinamento 
para as meninas”. (Entrevistada R1, comunicação pessoal) 

 

Apesar da empresa e do negócio terem como aspecto fundamental, pelo menos 

no discurso, a cooperação, a competitividade é um elemento presente e que causa 

sofrimento às trabalhadoras ao entender que seu trabalho, apesar das normas 

organizacionais, é permeado pela disputa entre as revendedoras. Outro componente 

desta significação é a percepção de que colegas, especialmente a equipe pela qual elas 

são responsáveis, ‘atrapalham’ o bom desenvolvimento do seu negócio, na medida em 

que a estrutura do negócio é boa, mas as pessoas que o compõem são ruins, uma vez 

que não se dedicam ou não estão dispostas para o trabalho como deveriam. O aspecto da 

concorrência entre as revendedoras está descrito na tese e dissertação de Abílio (2011a) 

e Carvalho (M. R. Carvalho, 2008), respectivamente, enquanto fomentada pela 
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instituição para aumentar a produtividade das revendedoras no negócio, como estímulo 

ao trabalho. R2 exemplifica esse pensamento quando afirma que:  

“O problema, eu não diria que é um problema da empresa, mas é um 
problema das pessoas. As pessoas. Infelizmente a gente vive num 
mundo extremamente competitivo, as pessoas elas não querem saber 
o que é que elas fazem para passar por cima das outras, entendeu? 
Então também vi muito isso, né?  A medida que eu fui crescendo, o 
olho grande que tinha, assim, muita gente querendo derrubar você, 
entendeu? Passando a perna mesmo, assim, passando na sua frente, 
pegando seu cliente.”. (Entrevista R2, comunicação pessoal) 

 

A aprendizagem no trabalho passa por essas relações entre as revendedoras. Em 

grande parte das empresas de VD, são os representantes mais experientes que auxiliam 

os neófitos a aprenderem as rotinas de trabalho, técnicas de venda, informações sobre os 

produtos, de maneira formalizada (quando estas tem suas próprias equipes para gerir e 

por elas são responsáveis) ou não formalizadas (de forma colaborativa). Apesar de cada 

uma fazer o seu trabalho, essa é uma ocupação que demanda a tutorização (Abílio, 

2014; Miyata, 2010). Esta significação do trabalho está intimamente relacionada ao uso 

da tecnologia para gestão de equipes, por exemplo: 

“Eu tenho uma supervisora que eu falo só pelo whatsapp. Ela manda 
muito vídeos dos lançamentos, fotos, ela sempre fala quando tem 
promoção. Ela sempre está avisando quando é o primeiro dia do 
ciclo, quando é o último dia do ciclo, qual é o melhor dia de compra, 
quando está fechando os pedidos da semana. Ela sempre me informa 
de tudo o que você pode imaginar.” (Entrevistada R3) 

 

No entanto, mesmo para aquelas que deveriam ser assistidas por suas 

supervisoras, isso não acontece como deveria (Abílio, 2011a, 2014). A gestão da equipe 

é referida pelas revendedoras como fator importante no desenvolvimento da 

significação de seu trabalho. A dicotomia estabelecida pela necessidade de 

gerenciamento e a autonomia do trabalho marcam a significação do trabalho das 

revendedoras.  



128 
 

“[as gerentes] só fazem sugerir como você deve fazer, mas não tem 
como você forçar a pessoa. Porque em nenhum dos dois casos você 
é empregado, né? No próprio nome diz, você é um consultor 
independente. Então você termina tomando as suas próprias 
decisões, você pode ser influenciado na maneira de fazer, assim, 
aceitando um conselho, entendeu? Existe uma orientação. Você 
segue se você quiser.” (Entrevistada R2, comunicação pessoal)  

 

Para as empresas que estabelecem relações de gestão entre as revendedoras e 

suas equipes, sob o modelo do MMN, o gerenciamento das consultoras subordinadas é 

apontado por elas como um impedimento relativo à sua atividade. A dificuldade em 

fazê-las se engajar no trabalho de forma satisfatória, ter os resultados esperados do 

trabalho é verificada nas falas a seguir: 

“Tentar a mudar a cabeça do pessoal, das meninas da equipe. Ver se 
elas tinham o olhar do que realmente é a empresa, porque nem todas 
têm. Tenho 78 pessoas na minha equipe, mas nem todas sabem 
ganhar dinheiro. Muitas sabem, mas outras não e eu queria colocar 
isso na cabeça delas, isso para mim é muito difícil.” (Entrevistada 
R1, comunicação pessoal)  
 
“Dá vontade às vezes de abrir a cabeça da pessoa e colocar as coisas 
dentro. Então na minha equipe, se eu pudesse fazer que toda a minha 
equipe se ativasse, trabalhasse eles de uma forma que toda equipe, 
não faltasse um só, pra fazer a ativação. Aí o que eu gostaria de 
mudar era o pensamento da maioria da minha equipe, que é grande. 
Eu tenho 13 indicados, mas só 4 fazem. Acredita?”(Entrevistada R6, 
comunicação pessoal) 

 

No nível das relações com os pares, se inscrevem vários paradoxos como a 

necessidade de tutela das gerentes, e ao mesmo tempo, da realização de um trabalho 

autônomo. Na mesma medida, a atividade é individual, pois cada revendedora é 

responsável por executar o seu trabalho e, concomitantemente, tem seu desempenho 

mediado pelo da equipe que trabalha, nas empresas multinível. Apesar de trabalharem 

juntas em variados aspectos, as revendedoras se vêem isoladas, trabalhando sozinhas, o 

que pode indicar a dificuldade em se reconhecerem enquanto coletivo de trabalho e a 

diminuição dos recursos para enfrentamento dos problemas pela via da ação grupal 

(Bendassolli, 2011). 



129 
 

6.2.7. A construção/mobilização de significados/sentidos ao nível dos 

produtos/resultados da atividade 

 

Finalmente, no último componente da atividade, as mediações que permitem a 

elaboração de sentidos e significados no que se refere aos produtos e resultados estão 

orientadas em dois eixos: o reconhecimento do trabalho e a compreensão de que, com o 

trabalho de VD, as revendedoras “fazem o bem” aos clientes e colegas.  

Uma vez que acreditam que os produtos são bons e, segundo elas, trazem os 

efeitos que prometem, as revendedoras compreendem que o principal demonstrador do 

trabalho bem feito é a satisfação relatada pelas clientes. Neste contexto, a compreensão 

de que resolveram a demanda dos clientes auxilia na significação. Os trechos abaixo 

podem ilustrar essa relação: 

“Fiz tudo na cliente, passei base e tudo e a mulher ficou linda, 
impecável. E aquilo mudou, ela ficou com o sorriso daqui pra aqui. 
Então isso para mim é muito bom, é muito gratificante” 
(Entrevistada R1, comunicação pessoal) 
 
“O que me dá mais satisfação no meu trabalho é a conclusão dele. 
Quando dá tudo certo. Quando a pessoa estava necessitada do 
produto e você chega e soluciona o problema dela. “Ai, eu nem 
acredito que você conseguiu!”, que tinha pedido a tão pouco tempo 
atrás. É muito satisfatório.” (Entrevistada R4, comunicação pessoal) 

 

Além disso, oferecer a oportunidade de entrar na atividade é considerado fator 

importante para as revendedoras, especialmente as que trabalham sob o regime 

multinível. Para além dos benefícios que isto poderia trazer a elas, aumentando sua 

remuneração, as trabalhadoras percebem que devem ajudar outras pessoas a mudarem 

suas vidas através da atividade. No discurso, a atividade se apresenta como uma 

estratégia eficaz de complementação de renda, fazendo com que as revendedoras sintam 

que devem oferecer essa oportunidade a outras pessoas, especialmente aos clientes e 
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amigos: 

“Quando eu convido uma pessoa a participar do negócio, a trabalhar 
junto comigo, a ser sócio da empresa, eu convido ela para ter 
mudança de vida, estilo de vida diferente. Mudança de vida. Porque 
se eu for convidar você pra ganhar dinheiro, você já ganha dinheiro 
no que você faz”. (Entrevistada R6, comunicação pessoal) 

 

Fazer algo no qual haja verificação dos efeitos do trabalho, do que a 

trabalhadora produziu como produto ser útil a alguém e assertivo está na base dos 

sentidos e significados atribuídos pelas revendedoras ao seu trabalho. Perceber que 

deixou os clientes satisfeitos, não apenas com o produto, mas com a eficiência da 

trabalhadora em solucionar sua demanda, em ‘descobrir’ o que o cliente precisava é 

fator de profunda satisfação para as revendedoras. Além disso, elas referem que sentem 

que através do trabalho, fazem o bem aos clientes e às pessoas que convidam para 

ocuparem-se da atividade. Ambas as significações são encontradas na pesquisa de 

Morin et al. (2007), por exemplo. Na dimensão organizacional dos sentidos, a sensação 

de que o produto da atividade é útil a quem se dirige é importante ao desenvolvimento 

deste conceito. Além disso, em sua dimensão social , saber que está contribuindo para a 

sociedade de forma geral também  foi referenciado como um importante demarcador de 

um trabalho com sentido. 
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Conclusões  
 

Se o que moveu este trabalho foi a intensa curiosidade em compreender como as 

revendedoras significam um trabalho tão peculiar, após a finalização da pesquisa o 

sentimento que me toma é de profundo respeito por essas mulheres, que não se 

entregam às condições que se apresentam tanto no mundo do trabalho de forma geral, 

como na ocupação de Venda Direta, agindo criativamente sobre ela.  

Apesar de frequente no cotidiano, o trabalho de VD parece duplamente invisível: 

se não é uma atividade valorizada pelas trabalhadoras ou pelos grupos sociais em que 

estão inseridas, a literatura também não tem se preocupado em estudá-la de maneira 

aprofundada, salvo alguns trabalhos encontrados nas áreas da sociologia do trabalho, 

administração e geografia humana. Na POT, ao que se registra, ainda não se produziu 

pesquisa para investigar essa ocupação. Contudo, ainda que de forma insipiente, tem 

surgido na área o interesse em se orientar não apenas ao espectro formal de trabalho, 

mas também à pesquisa dos construtos psicológicos que são desenvolvidos no fazer do 

trabalho precário, especialmente por ser este o tipo principal de engajamento laboral no 

Brasil (Bendassolli & Coelho-Lima, 2015; Sato, 2011). 

Para as revendedoras, a atividade de VD tem se configurado enquanto saída e 

possibilidade de enfrentamento da precarização de uma forma geral, mesmo em relação 

ao trabalho formalizado. Se na atividade de origem essas trabalhadoras não conseguem 

garantir na totalidade sua subsistência, é a atividade de VD que permite às 

trabalhadoras, em tese, melhores condições de vida. Portanto, a atividade demonstra, 

essencialmente, a fragilização das condições do trabalho tanto na formalidade quanto na 

informalidade. Estabelecendo os atributos centrais, mais rígidos, em relação à 

significação da atividade para estas trabalhadoras, estes poderiam ser descritos enquanto 
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atividade de complementação de renda; que não apenas necessita do estabelecimento de 

uma relação próxima, mas através dela se realiza; de trabalho autônomo e meritocrático. 

Contudo, eles são construídos sobre paradoxos na atividade: autonomia x seguir o 

prescrito; meritocracia x impossibilidade de engajamento; culpabilização x falta de 

garantias institucionais. Por fim, referem a desproteção do trabalho no que diz respeito a 

necessidade de arcar com os prejuízos da atividade e o gerenciamento da equipe 

subordinada como fatores de impedimento. 

Em aspectos metodológicos, este estudo se objetiva a contribuir para o 

desenvolvimento da pesquisa em sentido e significado mais próximas do que se 

apresenta no arcabouço teórico proposto por Vygotski, especialmente em relação aos 

processos de mediação que atravessam sua construção. Inserir a atividade e focalizar a 

análise onde os fenômenos se encontram vai além de descrever os contextos 

socioculturais de surgimento da significação ou os sentidos e significados atribuídos a 

determinada atividade, mas em que medida estes componentes influenciam sua 

elaboração. Entendemos aqui que os artefatos/ instrumentos da atividade, as relações 

com os pares e com o objeto da atividade, as regras do trabalho, os produtos/resultados 

e, de maneira mais acentuada, a própria constituição do sujeito são fatores 

imprescindíveis para a formação da significação.  

Expomos, ainda, a dificuldade em encontrar literatura que problematize a 

atividade de VD como um impedimento à realização da pesquisa. Na produção 

internacional, além do viés puramente organizacional de estudo da atividade, há um 

claro recorte temporal nos artigos produzidos, com ênfase no final da década de 80 e 

início de 90, até o começo dos anos 2000. Mais recentemente, apenas um artigo de 2017 

foi encontrado de acordo com os critérios de busca utilizados.  Na literatura brasileira, 

as contribuições de Abílio e Miyata são as principais referências no estabelecimento 
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desta atividade enquanto precária e informal, uma vez que boa parte do que se produz 

de conhecimento sobre o setor é gerado pelas próprias indústrias de VD. 

 Como possíveis sugestões em estudos posteriores, apontamos a possibilidade de 

pesquisas com homens e mulheres, em paralelo, ou apenas com homens, no sentido de 

comparar como ambos constroem a significação, já que cada vez maior número de 

homens tem se engajado nesta atividade, apesar do seu teor substancialmente feminino. 

Que movimentos têm trazido os homens a esta atividade, “apenas” a constante 

precarização do mundo do trabalho daria conta de responder essa inserção? 
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Apêndices 
 
Apêndice A 

Roteiro de entrevista semiestruturada 
 

Momento Foco Tópicos norteadores (fazer o mesmo com todos) 

Abertura Conhecer a 
trajetória da 
pessoa, a fim 
de 
contextualizar 
o conteúdo da 
entrevista 

1) Como chegou à atividade/ocupação atual (breve 
história profissional) 

2) Desde quando realiza a atividade; os principais 
momentos da trajetória, as principais influências, 
etc. 

3) Aspectos relacionados à formação: onde e como 
aprendeu o que sabe para fazer o que faz? 

4) Trabalha quantas horas, quantos dias da semana? 
5) Qual a idade da pessoa / dados familiares 

(solteiro/casado, filhos, etc.) 
 

 

A atividade Caracterizar, 
em detalhes, a 
atividade do 
participante. 
Foco nos 
aspectos 
prescritos, nos 
instrumentos, 
no contexto 
material e 
social 

6) Explore um dia típico de trabalho. Peça para a 
pessoa escolher um dia bastante representativo do 
que ela faz. 

7) Nesse dia típico, explore: quais as principais ações 
realizadas, como são realizadas, (fazeres concretos, 
explorar inclusive os instrumentos utilizados), com 
quem e ainda para quem (sujeito > objeto) 

8) Qual o produto ou serviço comercializado? Quais 
as etapas envolvidas na geração ou 
comercialização desse produto/serviço? 

9) Como é feita a concepção da atividade (quem 
decide, como) – do que é prescrito? Em que nível, 
organização/líderes ou do próprio trabalho do 
sujeito? 

10) A pessoa trabalha com mais alguém? Como é feita 
a divisão e organização do trabalho? 

11) Acréscimos: 
12) Quais os pontos positivos dessa atividade? E os 

negativos? [ou: o que mais gosta, o que menos 
gosta, etc.] 

13) Se pudesse (se tivesse o poder para tanto), o que 
mudaria na atividade? Por quê? 

O sentido e 
significado 
do trabalho 

Explorar 
elementos de 
sentido: tanto 
do trabalho em 
geral, quanto 

14) Você acha que o que você faz é trabalho? Explique 
por quê  - questão para o questionário sócio 
demográfico, como um corte para a segunda etapa? 

15) Quando se fala em trabalho, o que lhe vem à 
cabeça? Qual imagem? Qual palavra? [esta questão 
pode estar relacionada à anterior. Explorar gírias, 
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da atividade 
relatada 
anteriormente. 
Conectar isso à 
vida da pessoa 
(tentar 
entender esse 
significado 
concretamente) 

imagens, etc.] 
16) O que dá mais sentido (prazer/satisfação/etc.) para 

você no seu trabalho? E o que traz mais 
sofrimento/tristeza? 

17) Não pense no seu trabalho atual. O que seria um 
trabalho “perfeito” (ideal)? Explorar os motivos 
[questão importante] 

18) Imagine agora a seguinte situação: se você 
ganhasse na Sena, você deixaria de trabalhar? 
[Explorar os motivos, as reações, etc.] 

19) Seu filho/filha trabalha com você? Caso não, e se 
você pudesse escolher, desejaria que eles 
seguissem sua ocupação? Explorar os motivos da 
resposta  
 

Fechamento Explorar algo 
que ainda 
possa ser 
acrescentado. 
Fazer uma 
síntese junto 
com a pessoa 
(uma espécie 
de ‘validação’ 
da entrevista 
com ela) 

20) O que você achou dessa entrevista? Teria algo mais 
acrescentar?  
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Apêndice B 

Questionário socioprofissional 
 

1. Idade __________ 

 

2. Estado Civil 
(    ) Solteira  
(    ) Casada/União estável  
(    ) Viúva  

(    ) Divorciada  
Outro: __________ 

 

3. Número de filhos 
(    ) Nenhum  
(    ) Um  
(    ) Dois  

(    ) Três  
(    ) Quatro ou mais 

 

4. Tem outra atividade remunerada? 
(    ) Sim 
(    ) Não 

Se sim, qual? __________ 

 

5. Renda familiar (em salários mínimos) 
(    ) Menor que 1 salário mínimo  
(    ) De 1 a 2 salários mínimos  
(    ) De 3 a 4 salários mínimos  

(    ) De 4 a 10 salários mínimos  
(    ) De 10 a 20 salários mínimos  
(    ) Mais de 20 salários mínimos

 

6. Renda mensal (em salários mínimos) 
Você deve responder apenas em relação ao que você ganha. Se tem outros rendimentos, (outro 
trabalho, pensão, bolsa) deve incluí-los em sua resposta.  
(    ) Menor que 1 salário mínimo  
(    ) De 1 a 2 salários mínimos  
(    ) De 3 a 4 salários mínimos  

(    ) De 4 a 10 salários mínimos  
(    ) De 10 a 20 salários mínimos 
(    ) Mais de 20 salários mínimos 

 

7. Renda mensal com Venda Direta (em salários mínimos) 
(    ) Menor que 1 salário mínimo  
(    ) De 1 a 2 salários mínimos  
(    ) De 3 a 4 salários mínimos 

(    ) De 4 a 10 salários mínimos  
(    ) De 10 a 20 salários mínimos  
(    ) Mais de 20 salários mínimos  

 

8. Escolaridade 
(    ) Ensino fundamental (1ª a 8ª série)  
(    ) Ensino médio (1º a 3º ano)  
(    ) Ensino superior  
(    ) Pós-graduação 

 

9. Quantas horas você dedica por semana a Venda Direta? 
Inclua em sua resposta o tempo gasto com outras atividades além da venda (pegar encomendas, 
receber pagamento, divulgação dos produtos, etc.) 
(    ) De 1 a 5 horas semanais  
(    ) De 5 a 10 horas semanais 

(    ) De 10 a 20 horas semanais  
(    ) De 20 a 30 horas semanais  
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(    ) De 30 a 40 horas semanais  (    ) Mais de 40 horas semanais

10. Para qual(is) empresa(s) você revende? 
(    ) Mary Kay  
(    ) AVON  
(    ) AmWay  
(    ) Jequiti  
(    ) Natura 
(    ) Eudora  
(    ) Akmos   

(    ) Belcorp  
(    ) Boulevard Monde  
(    ) Forever  
(    ) Hinode  
(    ) Racco  
(    ) Up! Essência  
Outro:__________

 

11. Como entrou no ramo da Venda Direta? 
(    ) Indicação de amigos  
(    ) Recrutamento de outros revendedores  
(    ) Anúncio em meios de comunicação 

(internet, TV, rádio, outdoor, etc.)  
Outro:__________  

 
12. Onde trabalha com Venda Direta? 

(    ) Em casa  
(    ) Na casa de clientes  
(    ) Igreja/Instituições religiosas  
(    ) Escola/Instituições de ensino  

(    ) Durante horário de trabalho, em outra 
empresa  
(    ) Salão de Beleza  
Outro: __________ 

 

13. Quais destes recursos utiliza em seu trabalho nas Vendas Diretas? 
(    ) Catálogo  
(    ) Mostruário  
(    ) Estoque de produtos  
(    ) Amostras grátis/Brindes 
(    ) Peças personalizadas (roupas, adesivos, bottons)  
(    ) E-mail  
(    ) Redes sociais (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat)  
(    ) Aplicativos de comunicação instantânea (Whatsapp Messenger, Telegram, Hangout, 
Facebook Messenger)  
Outro: __________ 

 

14. Que tipo de vínculo há entre você e a empresa para a qual revende? 
(    ) Contrato de revenda  
(    ) Carteira assinada  

(    ) Sem vínculo  
Outro: __________ 

 

15. Você é cadastrada no CORE - RN (Conselho dos representantes comerciais do Rio 

Grande do Norte)? 
(    ) Sim  (    ) Não 

 

16. Trabalha em empresa multinível ou mononível? 
Empresa em regime mononível é aquela em que o revendedor compra o produto e o revende 
com uma margem de lucro, já na empresa multinível o revendedor também tem participação nos 
lucros de pessoas que tenha indicado. 
(    ) Multinível 
(    ) Mononível 

(    ) Nas duas 
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Apêndice C 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
 
Esclarecimentos 
 

Este é um convite para você participar da pesquisa: O Processo de Significação 
do Trabalho para revendedoras de Venda Direta: um estudo exploratório, que tem como 
pesquisador responsável Jéssica Patrícia Rodrigues Silva de Freitas. A pesquisa 
pretende compreender o processo de significação envolvido na relação das 
trabalhadoras do ramo das Vendas Diretas com sua atividade, buscando contextualizar 
essa atividade, suas características e implicações pessoais.O motivo que nos leva a fazer 
este estudo a escassez de estudos sobre o processo de significação no trabalho em 
categorias do trabalho informal, sobretudo a de revendedoras de Venda Direta.  

Caso você decida participar, você deverá responder um questionário sócio 
demográfico, com informações sobre características como renda e composição familiar, 
idade, escolaridade,  elementos sobre sua atividade de trabalho. 

Durante a realização dos questionários, a previsão de riscos é mínima, ou seja, o 
risco que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de 
rotina.  

Pode acontecer um desconforto durante os procedimentos entrevista que será 
minimizado pela possibilidade do participante demandar atendimento psicológico sob a 
modalidade de plantão. Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado 
com a pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo Serviço de 
Psicologia Aplicada – UFRN. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para 
Jéssica Patrícia Rodrigues, no telefone (84) 99153-6886.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 
apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum 
dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 
local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 
assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 
será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-
3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com 
o pesquisador responsável, Jéssica Patrícia Rodrigues. 
__________________ (rubrica do Participante/Responsável 
legal)___________________ (rubrica do Pesquisador) 

1 / 1 
 

Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 
dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e 
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benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 
em participar da pesquisa “O Processo de Significação do Trabalho para revendedoras 
de Venda Direta: um estudo exploratório”, e autorizo a divulgação das informações por 
mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado 
possa me identificar. 
 

 
 Natal, ___ de _______________ de 2017 
 
Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
 

Declaração do pesquisador responsável 
 

Como pesquisador responsável pelo estudo “O Processo de Significação do 
Trabalho para revendedoras de Venda Direta: um estudo exploratório”, declaro que 
assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 
metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 
desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 
mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 
 

Natal, ___ de _____________ de 2017 
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Apêndice D 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 
 

Eu,_________________________________________________, depois de entender os 
riscos e benefícios que a pesquisa intitulada “O Processo de Significação do Trabalho 
para revendedoras de Venda Direta: um estudo exploratório” poderá trazer e, entender 
especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar 
ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste 
termo, os pesquisadores Jéssica Patrícia Rodrigues Silva de Freitas a realizar a gravação 
de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos 
pesquisadores acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 
2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 
científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 
informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser 
feita mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 
pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Jéssica Patrícia Rodrigues Silva de Freitas, e 
após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer 
momento e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 
 

Natal,__ de ____________________ de 2017 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do participante da pesquisa 
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Apêndice E 

Dados sociodemográficos das revendedoras de VD em Natal 
 
Figura1 
Distribuição das revendedoras segundo o estado civil 

 
 
Figura 2 
Distribuição das revendedoras segundo a faixa etária 
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Figura 3 
Distribuição das revendedoras de VD segundo a renda familiar 

 
Figura 4 
Distribuição das revendedoras de VD segundo a escolaridade 
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Figura 5 
Distribuição das revendedoras de VD segundo a parentalidade 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


