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RESUMO 

O conceito de venda direta é descrito como um meio de comercialização de produtos através 

de contato pessoal sem um ponto fixo (Peterson & Wotruba, 1996). Na categoria de higiene 

pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC) a venda direta representa 25% das vendas, porém, 

existem empresas que operam com diversos modelos de distribuição que variam desde lojas 

especializadas, venda em farmácias, drogarias e supermercados até o e-commerce. A 

representatividade de alguns desses canais começa a crescer, e no modelo de venda direta, o 

papel do revendedor é fundamental para que as indústrias possam acessar o mercado 

consumidor e continuar competitivas. As empresas dependem da atuação do revendedor, e por 

isso têm proposto iniciativas que objetivam a melhoria do desempenho deste agente 

independente de vendas. Portanto, estudar o papel do revendedor pode trazer contribuições 

para a literatura, uma vez que estudos anteriores, apesar de estudarem o revendedor, não 

puderam observar este novo momento para o setor. O objeto de estudo desse trabalho foi 

revendedores de venda direta que comercializam marcas de cosméticos fabricadas por 

diferentes empresas de vendas diretas. O objetivo desta pesquisa foi entender se existe relação 

de causalidade entre satisfação do revendedor, e as atividades que ele desempenha no 

processo de vendas e como intermediário, como por exemplo, gestão de vendas, canal e o 

esforço, e identificado o esforço, qual a relação desta variável com o desempenho e o 

resultado do revendedor. A pesquisa foi enviada para todo o país e foram obtidas 1.243 

respostas. Com base nessas respostas foram realizadas Análise Fatorial Exploratória (AFE) e 

Confirmatória (AFC) e gerado um Modelo de Equações Estruturais (MEE) desta relação. A 

Teoria da Expectância foi utilizada para entender a relação entre Esforço, Desempenho e 

Recompensa na visão do revendedor. Os resultados mostraram que a gestão de canal é o fator 

que mais influencia o esforço do revendedor, que tem forte relação com seu desempenho, 

confirmando a teoria da Expectância também na venda direta. As análises permitiram concluir 

também que a gestão de canal e a gestão de vendas, são pontos importantes, pois este 

revendedor que desempenha o papel de canal, ainda não está preparado e nem sendo tratado 

como um canal. As empresas de venda direta precisam se desenvolver na gestão deste agente 

como um canal, para gerar competitividade em um ambiente multicanal ao qual a venda direta 

está inserida.  

 

Palavras-chaves  

Venda Direta, Revendedor, Gestão de Vendas, Gestão de Canal, Teoria da Expectância. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The concept of direct selling is defined as a way of marketing products through personal 

contact without fixed business location (Peterson & Wotruba, 1996). In the industry of 

personal care, perfumery and cosmetics direct sales channel represents 25% of total revenue 

in Brazil, but there are companies that operate with several of them and coexisting distribution 

models that can go from department stores, drugstore and e-commerce. The 

representativeness of some of these sales channels begins to grow and, considering the direct 

selling model, the role of the independent sales representative is fundamental so that Direct 

Sales companies can access the consumer and remain competitive. DS companies depend on 

the representative actions, being the reason they have developed initiatives that aim to 

improve their performance. In this way, studying the role of the sales representative can bring 

contributions to the literature once in previous studies, although they were done with 

representatives, it could not observed this new context of the industry. The subject of study of 

this work was the direct sales representatives who commercialize several brands of cosmetics 

produced by different direct sales companies. The objective of this research was to understand 

if there is a causal relationship between the representative satisfaction, the activities she or he 

does during the sales process such as sales management, channel management and the effort 

she or he has to. It also aimed, once this effort is identified, to understand the relationship of it 

with the sales performance and outcome representative. A survey was sent to a group of 

representatives in Brazil and 1,243 responses were obtained. Based on these responses, 

Exploratory (AFE) and Confirmatory (AFC) Factorial Analysis and a Structural Equations 

Model (MEE) was developed to illustrate this relationship among variables. The Expectancy 

Theory was used to understand the relationship between Effort, Performance and Rewards 

from the perspective of the representative. The results showed that channel management is the 

factor that most influences the representative effort, it has a strong relationship with its 

performance, and outcome, confirming the Expectancy Theory applies for the direct sales 

business model. The analysis also allowed us to conclude that channel management and sales 

management are important points, since the representative, who acts as a channel him or 

herself, is not yet prepared or considered. Direct selling companies need to develop their 

independent sales representatives as marketing channel, to generate competitiveness in a 

multichannel environment direct sale is inserted.  

Keywords 

Direct Sales, Representatives, Sales Management, Channel Management, Expectancy Theory. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os temas de estratégia de vendas e canais de distribuição têm recebido atenção de acadêmicos 

e executivos e envolvem a forma como as empresas acessam seus clientes finais 

(Rangaswamy & Van Bruggen, 2005; Verhoef, Kannan, & Inman, 2015; Neslin et al., 2006; 

Neslin & Shankar, 2009). Essas estratégias compõem um tópico relacionado à 

competitividade das organizações, principalmente aquelas de bens de consumo, que precisam 

conviver com esta concorrência e trabalhar com as diversas possibilidades e formatos de canal 

para acessarem o consumidor. 

A venda direta é uma das formas com que indústrias de consumo podem acessar o 

consumidor. A definição mais encontrada para Venda Direta seria um sistema de 

comercialização de bens de consumo e serviços baseado no contato pessoal entre vendedores 

e compradores, fora de um estabelecimento comercial fixo, (Peterson & Wotruba, 1996; 

Schwartz, 1992; Duffy, 2005; Liao, Chen & Hsieh, 2011; Ferrell & Ferrell, 2012). Ou, 

segundo a World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA) “é o canal de 

distribuição para comercialização de produtos e serviços diretamente aos consumidores”.  

O revendedor é um agente intermediário deste modelo de negócio, pois ele tem o papel de 

promover, vender e distribuir produtos e serviços ao consumidor, (Peterson & Wotruba, 1996). 

Ele é um agente do qual a empresa depende, quase que exclusivamente, para vender seus 

produtos.  

No Brasil, o setor da venda direta conta com 4,6 milhões de revendedores autônomos, que 

vendem produtos de diversas empresas. Com esta quantidade de revendedores o Brasil foi o 

sexto maior mercado do mundo em venda direta em 2015, os Estados Unidos o primeiro, 

China e Coreia os segundo e terceiro, de acordo com a World Federation of Direct Selling 

Associations (WFDSA), que também divulgou que mundialmente o setor movimentou 

US$183,7 bilhões nesse mesmo ano. 

A WFDSA divulgou também no relatório, Global Sales by Product Category, publicado em 

junho de 2016, que em 2015 que os produtos de Bem-Estar foram os itens mais vendidos com 

34% de participação no mundo. Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC) foi a 

segunda maior categoria do setor, com 32% da participação e em terceiro Utensílios 

Domésticos com 11%. 

Falando especificamente de HPPC, os quatro maiores mercados do setor, são Estados Unidos, 

China, Japão e Brasil. O Gráfico 1 mostra como os produtos de HPPC são comercializados 

pelos diversos canais. 
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Gráfico 1 - Distribuição das vendas de HPPC por tipo de canal no ano de 2015 

Fonte: Euromonitor International (2016) 

 

No Brasil, 25% das vendas de HPPC são realizadas pela venda direta, fazendo do Brasil o 

maior país em venda direta de HPPC no mundo, operando com empresas como Natura, Avon, 

O Boticário, Jequiti e Mary Kay. 

Embora seja a categoria mais importante para o setor de venda direta, a empresa líder na 

categoria de HPPC é a Unilever, empresa que acessa seus consumidores principalmente por 

varejo, mas também por outros canais como perfumarias, drogarias e e-commerce. A segunda 

maior empresa do setor é a Natura, empresa brasileira de beleza que distribui seus produtos 

pelo canal venda direta, e que em 2016 abriu suas primeiras lojas e disponibilizou produtos 

também em drogarias. A terceira é O Boticário, uma empresa que iniciou suas atividades com 

lojas próprias e franquias, incluiu o e-commerce e mais recentemente entrou na venda direta 

com seus franqueados, configurando assim um modelo de distribuição multicanal.  

Percebe-se que em empresas que trabalhavam tradicionalmente com um canal passam a 

diversificar e buscar outros canais. Sinais deste momento de transição também são percebidos 

observando a literatura. A revista Valor Econômico
1
 publicou nos três últimos anos, 2013, 

2014 e 2015 uma edição especial: “Valor Setorial Vendas Diretas” com tópicos, entre outros, 

                                                 
1
 Revista Valor http://www.revistavalor.com.br/ 
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abordando as diversas maneiras que o representante da venda direta tem encontrado para, 

dentro da venda direta, inovar sua atuação no canal, por meios distintos de oferecer os 

produtos e acessar os consumidores. 

Alguns artigos sobre vendas diretas sob a perspectiva de canais começam a ser encontrados. 

Por exemplo, em 2008, o Journal of Marketing Channels promoveu uma edição especial com 

estudos sobre venda direta datados de 1992. Tais estudos abordam algumas mudanças no 

canal (Enis, 1992; Albaum, 1992), destacam o papel do revendedor (Wotruba & Tyagi 1992, 

Ingram, 1992) e comportamento do consumidor (Barnowe & McNabb, 1992). Contudo, os 

artigos não mostram a função do revendedor como um agente intermediário cumprindo 

funções além da venda de produto. 

Já as empresas de venda direta costumam destinar investimentos para incentivar, treinar e 

motivar esse revendedor para que ele não abandone a empresa e busque melhores 

desempenhos, que serão convertidos em faturamento para as empresas. Esta complexidade e 

as diversas alternativas de canais que compõem o mercado de HPPC, trazem à tona a 

discussão de como as empresas de venda direta lidam com o revendedor, uma vez que ele 

também pode ter outras opções de modelo de negócio.  

Em virtude desse movimento, algumas empresas do setor passam a identificar a necessidade 

de ferramentas para este revendedor e que o ajude no contexto multicanal. Um exemplo é a 

Natura que criou franquias digitais para seus revendedores, para que eles possam vender os 

produtos. É uma ferramenta adicional ao tradicional catálogo para que o revendedor também 

possa diversificar seu canal e ser mais competitivo. 

Em meio a este momento de mudanças no setor, é necessário estudar a atuação do revendedor, 

assim como os fatores que o faz continuar se dedicando e se esforçando nesta atividade. Para 

apoiar o estudo sugere-se a Teoria da Expectância (Vroon, 1964) que é constituída pela 

premissa de que esforço gera desempenho, que gera resultado/recompensa. 

Essa teoria é adequada já que a força de vendas e o próprio canal são totalmente autônomos e 

sem nenhum vínculo com as empresas de venda direta. Entender os fatores que geram mais 

esforço da força de vendas, e, por consequência, melhoram o desempenho do revendedor, se 

mostra importante já que esse revendedor é, muitas vezes, a única origem de receita para as 

empresas de venda direta. A Teoria da Expectância é usada com o intuito de olhar o 

revendedor por uma nova ótica e considerar quais são os antecedentes que influenciam o 

esforço deste revendedor, que consequentemente gera desempenho e recompensa.  

Tomando como base estudos realizados com os revendedores, a satisfação também é um item 

que foi abordado em alguns estudos, inclusive sua relação com o esforço e o desempenho do 
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revendedor (Brown & Peterson, 1994). Gerencialmente também as empresas costumam 

realizar pesquisas de satisfação com os revendedores, pois como não existe vínculo formal, o 

revendedor que não estiver satisfeito pode abandonar a atividade.  

Devido à importância do revendedor no momento de transição que o setor da venda direta 

vem demonstrando, este estudo apresenta duas questões de pesquisa: 

 Questão 1: Existe relação de causalidade entre satisfação, gestão de canal e gestão de 

vendas com o esforço do revendedor? Ou seja, o intuito desta pergunta é avaliar se 

estes fatores são antecedentes ao construto esforço. O objetivo dessa pergunta é avaliar 

o efeito da satisfação, da gestão de canal e da gestão de vendas, no esforço do 

revendedor. 

 Questão 2: Uma vez identificado o esforço, qual a relação desta variável com o 

desempenho e o resultado/recompensa do revendedor?  Aqui o objetivo da questão é 

entender se o esforço tem efeito sobre o desempenho e os resultados do revendedor, 

pois, segundo a Teoria da Expectância, o esforço levará ao desempenho bem sucedido 

de uma ação e a expectativa dessa ação leva ao resultado esperados (Lawler & Suttle, 

1973). 

Assim, o objetivo principal dessa pesquisa é verificar o efeito da satisfação, da gestão de canal 

e da gestão de vendas, como antecedentes ao esforço, desempenho e resultado do revendedor. 

Dentro deste propósito, uma contribuição é entender o que leva o revendedor a realizar tarefas 

e se esforçar em uma atividade na qual ele não tem responsabilidades formais e nem vínculos 

de trabalho. Vale pontuar também que este revendedor atua em uma categoria que passa por 

um momento de mudanças, portanto, a gestão de vendas e a gestão de canal também podem 

influenciar o esforço e empenho na atividade. Uma vez encontrados os fatores que geram o 

esforço, uma contribuição para a prática gerencial é entender se esse esforço gera desempenho 

e resultados para o revendedor, obtendo assim resultados também para as empresas.  

Para isso, o trabalho será apresentado em cinco seções. Na próxima, a segunda, será explorada 

a revisão da literatura sobre o tema e uma síntese histórica das publicações sobre o assunto. 

Na terceira, a seção de metodologia, abordará o método adotado. Na quarta seção serão 

descritas todas as análises estatísticas e resultados obtidos e na quinta e última seção serão 

apresentadas a conclusões do trabalho e possíveis estudos futuros.  
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2. BASE TEÓRICA 

Este capítulo apresenta a literatura relacionada à proposta do estudo, bem como as lacunas 

existentes nesta área de pesquisa. O conteúdo está organizado em cinco blocos, primeiramente 

são abordados estudos referentes ao tema de venda direta. Na sequência serão abordados os 

principais conceitos relacionados ao revendedor devido à sua importância para este modelo de 

negócio. Na terceira parte desta seção será explorado o tema Gestão de Vendas, a fim de 

compreender a importância e o papel da força de vendas nas organizações e não apenas da 

venda direta. Na quarta parte, devido à característica multicanal do mercado de HPPC ao qual 

a venda direta está inserida, é a bordado o conceito e sumário de pesquisas recentes sobre 

Gestão Multicanal. Por último serão apresentadas as lacunas na literatura dos temas citados. 

 

2.1 Venda Direta 

O modelo de venda direta é o método mais antigo de distribuição de produtos de bens de 

consumo que se tem conhecimento. Para ilustrar este conceito, esta seção utilizará tópicos 

abordando o histórico e as definições, na sequência a revisão de literatura e por último o papel 

dos intermediários que são os revendedores. 

 

2.1.1 Histórico e Definições 

Na idade média, o modelo de venda já existia com os chamados mascates que compravam 

mercadorias e revendiam em locais onde o comércio não era desenvolvido. No século XIX, 

em 1886, a venda direta começa a ganhar representatividade principalmente com a venda de 

livros pela Enciclopédia Britânica que oferecia seus livros diretamente na casa dos 

consumidores. 

Ainda no mesmo ano, um homem que também vendia livros de porta em porta nos Estados 

Unidos identificou que seus clientes compravam seus livros interessados em ganhar um 

perfume que ele oferecia como brinde. Ele começa a vender cosméticos de porta em porta, e 

para isso busca algumas mulheres para ajudá-lo nas vendas, fundando a empresa Avon, 

(Klepacki, 2010), a primeira empresa do setor de HPPC na venda direta. Após esta data e com 

a ascensão do modelo, outras empresas começam a surgir também em outros setores, como a 

Tupperware em 1946, Amway em 1959 e Mary Kay em 1963. 

Estas empresas trabalham até os dias atuais com o modelo de vendas de distribuição chamado 

de Venda Direta, que é a venda de produtos e serviços, sem intermediários, baseado na 

relação entre vendedores e compradores, sem um estabelecimento comercial fixo (Peterson & 
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Wotruba, 1996). Ou segundo a WFDSA “é o canal de distribuição para comercialização de 

produtos e serviços diretamente aos consumidores”.  

O conceito de venda direta não é claro e por muitas vezes o termo chegou a ser confundido 

erroneamente com Marketing Direto (Peterson & Wotruba, 1996). Para esclarecer, é ilustrado 

aqui o conceito de marketing direto fornecido pela Direct Marketing Association e replicado 

no livro Marketing Direto (Stone, 1992), como sendo “um sistema interativo de marketing 

que utiliza uma ou mais mídias de propaganda a fim de produzir respostas e/ou transações 

mensuráveis em qualquer local”. Segundo Stone (1992), o conceito de marketing direto não é 

caracterizado pela venda sem loja, nem por um sistema de marketing que recorre a 

intermediários, nem sequer implica em venda, mas sim e apenas comunicação.  

 

2.1.2 Estudos anteriores sobre a Venda Direta 

Mesmo sendo um dos modelos mais tradicionais de venda, poucas pesquisas empíricas são 

encontradas com data anterior a 1988. Um levantamento feito por Albaum (1992) demonstra 

essa escassez e identifica que as pesquisas encontradas eram feitas acerca da venda direta com 

foco maior nos consumidores que compravam mercadorias por telefone e por catálogos em 

suas casas. Albaum relaciona Berkowitz (1979), Darian (1987), Gillett (1970), Sharma, 

Bearden e Teel (1983).  

Além dos autores pesquisados por Albaum, existem outros que, na mesma época, estudaram o 

perfil do revendedor (Jolson, 1972; Wotruba, 1989). Outros que estudaram o modelo de 

negócio e a indústria da venda direta (Granfield et al., 1975, Chonko et al., 1989), como 

divulgado pela DSEF (Direct Selling Education Foundation) e apresentado nos quadros a 

seguir.  

Jolson (1972) buscou entender como os revendedores eram vistos por seus clientes e como 

eles gostariam de ser vistos. Na época, o revendedor era visto como inconveniente e 

interessado apenas na comissão obtida na venda dos produtos por ser um profissional mal 

pago. Alguns pontos positivos foram encontrados como moderno, educado, com energia e 

bem treinado. Já na visão do revendedor, ele muitas vezes se sente intruso e indesejado no 

momento da apresentação de um produto. 

Depois desta, data apenas em 1989 Wotruba realizou uma pesquisa avaliando o efeito da 

imposição de metas a serem alcançadas pelo revendedor. Algo que hoje as empresas não 

fazem, pois os agentes são independentes com trabalho em tempo parcial ou como segundo 

trabalho em sua maioria. Por causa da sua independência e os diferentes graus de 
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comprometimento, estas empresas não colocam metas ou objetivos para os revendedores, 

apenas tentam motivar para que os objetivos sejam atingidos.  

Wotruba avaliou como a imposição de metas do revendedor para si próprio está relacionada 

com o seu comportamento e desempenho. Estudou também a relação de meta, esforço e 

desempenho. Esforço foi medido por número de horas trabalhadas por semana. O 

desempenho foi medido por lucro por hora e pela escala de Self Rating Satisfaction (SRS). 

Esta escala não costuma ser categorizada como medidora de desempenho, mas neste estudo 

foi usado por duas razões. Primeiro devido ao fato de que o desempenho do revendedor não é 

formalmente avaliado pela empresa, e também porque o revendedor tem várias motivações 

para revender e padrões diferentes para avaliar seu próprio sucesso. Os itens pesquisados em 

sete escalas foram: planejar das próprias metas, localizarem novos consumidores, 

apresentação de vendas, recrutarem novos revendedores acompanhamento pós-vendas e 

processos administrativos (Wotruba 1989). 

 

Quadro 1 - Resumo das publicações sobre Venda Direta nas décadas de 1970 e 1980 

Artigo Autor 

(res), Ano 

Pais, Público Metodologia Resultado 

Direct Selling: Consumer 

Versus Salesman 

Jolson, 1972 EUA, 200 

consumidores, 

300 revendedores 

e 12 empresas 

Quantitativo com 

etapa qualitativa 

Imagem despreparada do 

revendedor, necessidade de 

treinamento e 

profissionalização 

A Profile of Urban In-

Home Shoppers 

Gillett, 1970 EUA, 210 

mulheres 

compradoras 

Quantitativa Quem busca status e a 

experiência prefere o varejo  

Economic and Marketing 

Aspects of the Direct 

Selling Industry 

Granfield et 

al., 1975 

EUA, empresas 

de Vendas Diretas 

Qualitativa Principais aspectos: 

distribuição qualidade de 

produtos e preparação da força 

de vendas 

The Mature Consumer: 

How Successful are 

Direct Marketing and 

Direct Selling in This 

Segment of the 

Population? 

Chonko et al., 

1989 

EUA, 

consumidores  

Quantitativa Estratégias para fidelizar 

consumidores 

The Effect of Goal-Setting 

on the Performance of 

Independent Sales Agents 

in Direct Selling 

Wotruba, 

1989 

EUA, 491 

revendedores de 4 

empresas  

Quantitativa As metas devem estar ligadas 

com o lucro que os 

revendedores terão 

Fonte: A autora (2016) 
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Na década de 90, o crescimento da indústria da venda direta deu origem a uma série de 

estudos sobre o tema. O desenvolvimento do canal passou a gerar interesse de alguns 

estudiosos como Richard T. Wotruba, que contribuiu com várias publicações sobre o tema. 

Entre 1989 e 1996 suas publicações tinham foco nos revendedores e na força de vendas, e nos 

anos seguintes alguns trabalhos sobre o modelo da venda direta e seu papel na economia e na 

sociedade.  

Seu artigo “What is direct selling? — Definition, perspectives, and research agenda” 

(Peterson & Wotruba, 1996), provavelmente é a publicação de maior relevância encontrada 

nas pesquisas para este trabalho. O estudo é uma visão sobre a venda direta, que aborda as 

definições, conceitos, perspectivas e desafios do modelo e demonstra que, embora tenha sido 

publicada há 20 anos, segue com pontos atuais para o tema.  

Dentro dos principais tópicos abordados, os autores esclarecem, a partir de definições de uma 

lista de outros autores, que o conceito de venda direta é muitas vezes mal entendida e, para ter 

conhecimento sobre o tema, sugerem que seja estudada com base em três perspectivas 

distintas. A primeira é a perspectiva operacional, em que aborda a venda direta como um 

processo de compra e venda, sem ponto fixo, onde os envolvidos trocam informações e 

aperfeiçoam as ferramentas de marketing. A segunda, que é a perspectiva tática, o foco é a 

força de vendas e os modelos com os quais é organizada. E a terceira, estratégica, que estuda 

o canal e o modo de distribuição usado para ganhar acesso ao mercado e realizar a venda, 

entendendo quem compra, quem vende e como se relacionam e fazem negócio.  

Wotruba publicou em 1990, outro material originário de sua pesquisa de 1989. Neste artigo 

comparava os revendedores em tempo integral com os revendedores de tempo parcial quanto 

à satisfação com o trabalho, desempenho e propensão a deixar a empresa. Ele considera 

revendedor de tempo total aquele que dedica mais de 35 horas por semana à atividade, menos 

que isso é considerado parcial, definição da US Bureau of Labor Statistic.  

A satisfação do trabalho foi medida por JDS (Job Diagnostic Survey) com escala de sete 

pontos ou aspectos, como: sentimentos de realização, segurança no emprego, lucro e 

remuneração, crescimento pessoal, trabalho desafiador, liberdade de ação e desejáveis 

interações sociais com seus pares e colegas de trabalho. Desempenho foi mensurado 

calculando lucro por hora e propensão a revender foi medida através de questionário sobre a 

intenção ou propensão a parar de revender. 

Em 1992, Wotruba & Tyagi pesquisaram sobre as características da venda direta e o que 

motivam os revendedores a escolher esse tipo de trabalho. Foram estudadas vinte e seis 

características de trabalho que definem as motivações e foram encontrados cinco grupos 
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padrões. Três destes padrões são relacionados a resultados desse trabalho como compromisso 

organizacional, satisfação do trabalho e desempenho. Os cinco fatores gerados por este estudo 

são: (1) reconhecimento social e pela empresa, (2) crescimento de renda e carreira, (3) 

atenção e provação, (4) realização pessoal e desafio do trabalho, e (5) autonomia e controle. 

Os fatores de número 2 e 3 mostraram relação muito baixa com comprometimento, satisfação, 

desempenho e turn over.  

Em 1994, Brown & Peterson pesquisaram sobre o efeito do esforço no desempenho e na 

satisfação do trabalho na venda direta. O esforço no trabalho pode ser considerado um 

instrumento para se chegar ao objetivo final, que segundo a Teoria da Expectância pode ser 

crescimento e bem-estar, por exemplo, além de remuneração e lucro. Embora algumas 

pesquisas considerem recompensas apenas materiais, como lucro, salário e bônus, a Teoria da 

Expectância considera também recompensas psicológicas como imagem conquistada, 

reconhecimento por parte dos outros e sensação de bem-estar.  

Neste estudo, o esforço foi medido por três itens de autorrelato, percepção de esforço geral 

para atividades de vendas, número de horas trabalhadas e número de abordagens feitas. 

Desempenho de vendas foi medido por uma classificação dos supervisores dos vendedores. 

O estudo empírico indica que o esforço tem um forte efeito direto sobre a satisfação no 

trabalho que não é o mesmo em desempenho de vendas e não é mediado pelo desempenho 

como era descrito no modelo inicial. Em ambos os estudos empíricos e de meta análise, o 

esforço foi um antecessor direto de ambos os construtos, desempenho e satisfação.  

 

 

Quadro 2 - Resumo das publicações sobre Venda Direta na década de 1990 

Artigo Autor 

(res), Ano 

Pais, Público Metodologia Resultado 

The Relationship of Job 

Image, Performance, and 

Job Satisfaction to 

Inactivity-Proneness of 

Direct Salespeople 

Wotruba, 

1990 

EUA, 491 

revendedores de 4 

empresas  

Quantitativa Os revendedores que têm 

melhor imagem da venda direta 

têm maior satisfação no 

trabalho 

Full-Time vs. Part-Time 

Salespeople: A 

Comparison on Job 

Satisfaction 

Wotruba, 

1990 

EUA, 491 

revendedores de 4 

empresas  

Quantitativa A comparação revelou que os 

trabalhadores em tempo parcial 

tinham maior satisfação no 

trabalho e menor propensão a 

desistir 
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Met Expectations and 

Turnover in Direct Selling 

Wotruba, 

Tyagi, 1991 

EUA, 296 

revendedores 

ativos de 4 

empresas  

Quantitativa A expectativa entre o que se 

espera no trabalho de venda 

direta e que se experimenta é 

muito diferente, então são 

necessários mais 

esclarecimento e treinamento 

inicial. 

Direct Selling: A 

Multinational Strategy 

Schwartz, 

1992 

32 países 

incluindo Brasil 

Quantitativa O sucesso da venda direta é 

maior em países que têm menos 

a riqueza, alfabetização e 

urbanização do consumidor. 

Direct Selling Channels: 

An Appraisal of Key 

Strategic Issues 

Enis, 1992 EUA, 30 

executivos e 

pesquisas 

anteriores 

Qualitativa O tema franquia é considerado 

de grande potencial entre 

revendedores. Mas sobre os 

consumidores são necessários 

mais estudos. 

Motivation to Become a 

Direct Salesperson and Its 

Relationship with Work 

Outcomes 

Wotruba & 

Tyagi, 1992 

EUA, 491 

revendedores de 4 

empresas  

Quantitativa As razões que as pessoas 

buscam a venda direta têm 

relação com seus resultados. 

Quem busca reconhecimento 

social, trabalho desafiador e 

autonomia costumam ter mais 

sucesso 

The Role of Personal 

Selling in Direct Sales 

Organizations 

Ingram, 1992 EUA, estudos 

anteriores 

Qualitativa Além dos revendedores da 

venda direta ser o principal 

responsável pela geração de 

receita da empresa, eles 

também são responsáveis pelo 

fluxo de informação, serviços 

ao cliente e processo de 

mudança. 

Current Status and Future 

Directions for Research 

on Direct Selling 

Channels 

Albaum, 1992 EUA, 109 

respondentes, 

membros de 

empresas e 

associações de 

vendas diretas e 

estudos anteriores 

Qualitativa Outros estudos são necessários 

para que a discussão acadêmica 

e a prática tenham interação. 

Sugere que alguma instituição 

centralize esta relação para que 

pesquisas passem do âmbito 

acadêmico para o prático e o 

contrário também. 

Consumer Responses to 

Direct Selling: Love, 

Hate…Buy? 

Barnowe & 

McNabb, 

1992 

EUA, 491 

consumidores em 

três estados 

metropolitanos 

Quantitativa Pontos positivos: atenção 

personalizada, integração 

social. Negativos: falta de 

treinamento aos revendedores 

que não são funcionários. 
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The Effect of Effort on 

Sales Performance and 

Job Satisfaction 

Brown & 

Peterson, 

1994 

EUA, 380 

revendedores de 

bens de consumo 

Quantitativa Efeito positivo direto do 

esforço relacionado com o 

trabalho na satisfação do 

trabalho que não é mediada 

pelo desempenho de vendas 

What Is Direct Selling? 

Definition, Perspectives, 

and Research Agenda 

Peterson & 

Wotruba, 

1996 

EUA, estudos 

anteriores 

Qualitativa A venda direta é pouco 

estudada e muitas vezes mal-

entendida, necessitando mais 

estudos para estimular a 

comunidade acadêmica. 

Direct Selling in the West 

and East: The Relative 

Roles of Product and 

Relationship 

Merrilees & 

Miller, 1999 

China e Austrália, 

100 revendedores 

de cada país 

Quantitativa Os elementos de 

relacionamento são 

relativamente mais importantes 

na China. Na Austrália, existem 

várias dimensões separadas de 

venda direta de marketing de 

relacionamento. As diferenças 

culturais parecem ser a 

principal razão para este 

contraste entre as amostras dos 

dois países. 

Fonte: A autora (2016) 

 

Na primeira década do ano 2000 até os dias atuais poucas publicações de relevância são 

encontradas. Os estudos passam a ter menos foco no revendedor e mais na indústria e no 

modelo de negócio (Crittenden & Wilson, 2002, Liao, Chen, & Hsieh, 2011, Ferrell, 

Gonzalez & Ferrell, 2010, Ferrell & Ferrell, 2012).  

Os estudos passam a compor outro contexto, em que o desafio é utilizar os benefícios da 

venda por contato pessoal potencializados pelas redes sociais, mídias e tecnologia. A venda 

direta foi construída sobre a premissa de alavancar as redes sociais de um indivíduo e esta 

indústria está sendo redirecionada a se envolver com mídias sociais. Os representantes da 

venda direta já demonstram sinais do uso da tecnologia, pois 76% de revendedores da venda 

direta usam a mídia social para divulgar seus produtos e 55% deles também usam para 

recrutar outros revendedores (Ferrell & Ferrell, 2012). 

Outros estudos foram realizados para entender como as empresas de venda direta usam a 

tecnologia, seja como forma de ligação com seus clientes e sua força de vendas ou entre 

vendedor e clientes (Ferrell, Gonzalez & Ferrell, 2010). Alguns autores abordam o uso de 

inovações tecnológicas para expandir o escopo da venda direta e criar uma gama completa de 

comunicação com o cliente e novos métodos de vendas (Liao, Chen, & Hsieh, 2011).  
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Outro tópico que começa a ser considerado é o uso da venda direta por empresas 

tradicionalmente de outros canais. A venda direta também pode ser vista como uma 

ferramenta de marketing, ou como um canal adicional de vendas. Há um grande número de 

canais diferentes no mercado, tais como e-commerce, lojas departamento e outros, e produtos 

similares oferecidos em diferentes opções para os consumidores que utilizam diferentes canais 

(Liao, Chen, & Hsieh, 2011). A venda direta seria uma opção de expansão de canal.  

 

Quadro 3 - Resumo das publicações sobre Venda Direta a partir de 2000 

Artigo Autor 

(res), Ano 

Pais, Público Metodologia Resultado 

Success Factors in Non-

Store Retailing: Exploring 

the Great Merchants 

Framework 

Crittenden & 

Wilson, 2002 

EUA, estudos 

anteriores 

Qualitativa “Great Merchants Framework” 

pode funcionar muito bem para 

o mercado não varejo como 

ferramenta de diagnóstico. 

Comparisons of 

Salespeople in Multilevel 

vs. Single Level Direct 

Selling Organizations 

Brodie, 

Stanworth & 

Wotruba, 

2002 

UK, 469 

revendedores 

multinivel e 204 

mononível 

Quantitativa Em modelo nível único, os 

revendedores precisam ter 

perfil de vendedores, 

conhecerem o produto, 

automotivação, por exemplo, e 

em multinível necessita de mais 

supervisão e treinamento. 

Developing the Sales 

Force and Growing the 

Business: The Direct 

Selling Industry 

Experience 

Crittenden & 

Crittenden, 

2004 

EUA executivos 

de 8 empresas de 

venda direta 

Qualitativa Com a crescente quantidade de 

alternativas de canal de vendas, 

uma forte alternativa a 

concorrer com esta realidade é 

escolher e treinar bem a força 

de vendas. 

Direct Selling as the Next 

Channel 

Duffy, 2005 EUA, 3 empresas 

de venda direta 

Estudo de Caso A venda direta pode ser um 

importante componente do mix 

de marketing pra empresas que 

buscam sucesso em 

desempenho de vendas. 

Motivation of Direct 

Sellers 

Monkevičienė

, 

Sergejevienė, 

& Žitkienė 

2007 

Lituânia 324 

revendedores 

Quantitativa Os motivadores mais poderosos 

para os vendedores diretos são 

os fatores que prendem a 

autonomia pessoal, ou seja, o 

tempo de trabalho flexível e 

independência. 

An Assessment of the use 

of Technology in the 

Direct Selling Industry 

Ferrell, 

Gonzalez & 

Ferrell 2010 

EUA, executivos 

de 6 empresas de 

venda direta 

Qualitativa O resultado operacional 

aumentou devidas eficiências 

introduzidas pela tecnologia. 
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Mining customer 

knowledge for direct 

selling and marketing 

Liao, Chen, & 

Hsieh 2011 

China, 643 

consumidores de 

venda direta 

Quantitativa O uso de web sites pode 

conflitar com a atividade do 

revendedor para pode ajudar 

como ferramenta de 

treinamento e facilitador no 

contato entre revendedor e 

consumidor. 

Redirecting Direct 

Selling: High-Touch 

Embraces High-Tech 

Ferrell & 

Ferrell 2012 

EUA, 100 

maiores empresas 

de venda direta  

Qualitativa A mídia social oferece a 

capacidade de não só identificar 

potenciais clientes, mas 

também personalizar 

mensagens promocionais que 

podem se transformar em 

clientes defensores da marca. 

Fonte: A autora (2016) 

 

2.1.3. Os intermediários da venda direta – Revendedores 

Tanto na literatura quanto na prática empresarial, várias são as nomenclaturas utilizadas para 

identificar as pessoas que servem como ponto de contato entre empresas de venda direta e 

seus consumidores. Eles podem ser chamados de revendedores, representantes, distribuidores 

ou consultores. Nessa pesquisa, para claro entendimento, será utilizado o termo Revendedor.  

Esses revendedores, assim como o varejo, têm a função de promover, vender e distribuir 

produtos e serviços ao consumidor (Peterson & Wotruba, 1996). Na figura abaixo, Peterson & 

Wotruba demonstram as diferenças entre o varejo tradicional e a venda direta: 

 

Figura 1 - Comparativo entre Canal Varejo e Canal Venda Direta

 

Fonte: Peterson & Wotruba, 1996, adaptado pela autora 

 

No canal varejo tradicional, o fabricante pode distribuir seus produtos (A) ao atacadista e 

depois as lojas, ou (B) diretamente do fabricante para as lojas até atingirem o consumidor. No 

(A) (B) (C) (D)

Fabricante Fabricante Fabricante Fabricante

Atacado Empresa de Venda Direta

Lojas Lojas Revendedor Revendedor

Consumidor Consumidor Consumidor Consumidor

Canal Tradicional de Varejo (Ponto Fixo) Canal Venda Direta
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canal venda direta existe um fabricante que distribui seus produtos por meio de um 

revendedor, ou um fabricante de passa para uma empresa de venda direta que também 

distribui por meio do revendedor.  

A maioria das empresas de venda direta trabalha com seus revendedores através de contratos 

independentes e pagamento de comissões ou bônus. Os revendedores podem se dedicar 

exclusivamente a esta atividade ou, para aqueles que desejam uma oportunidade de geração 

de renda, pode ser uma alternativa ao emprego tradicional (Liao, Chen & Hsieh, 2011). 

A atividade do revendedor é importante para a indústria de venda direta. Eles são os 

responsáveis pelo fluxo de informação da empresa para os consumidores, pela difusão dos 

lançamentos e inovações, e também pela geração de receita para a empresa. Esta geração de 

receita se dá pelas transações de vendas (Ingram, 1992), mas também por iniciativas distintas 

dos revendedores, como por exemplo, indicação de outro revendedor ou o recrutamento de 

equipe de vendas.  

O modelo de venda direta sem intermédio de um distribuidor é ilustrado por Peterson & 

Wotruba (1996), e nesse modelo o papel do varejo é subtraído pelo trabalhado independente 

do representante que revende os produtos. As empresas que trabalham com o modelo de 

venda direta se diferenciam na maneira com que trabalham com a força de vendas e adotam 

basicamente três formatos distintos para realizar as vendas porta a porta.  

O primeiro formato, e mais comum, acontece por meio de revendedores de empresas que 

oferecem catálogos para a venda de produtos, e a partir daí o consumidor faz o pedido e 

recebem o produto das mãos do representante dentro alguns dias. A segunda é o sistema 

multinível, ou estrutura hierárquica, onde o representante além de vender os produtos, deve 

recrutar pessoas para revender e assim ele ganha comissão sobre estas vendas adicionais. A 

terceira é a chamada “Party Plan”, que são reuniões na casa de um consumidor, em que ele 

convida amigos para o representante demonstrar os produtos e pegar encomendas. Quem 

aceita este evento em sua casa costuma ganhar um brinde, desconto ou algum benefício.  

Assim como o tema venda direta, os estudos sobre revendedores também tem mais de vinte 

anos. Até a década de 1990, alguns artigos abordaram o perfil dos revendedores da venda 

direta, como Gillett (1970). Entre os escritores, Wotruba se destaca pelas publicações voltadas 

para os revendedores e força de vendas na venda direta. Entre 1989 e 1991, publicou quatro 

artigos com foco na relação ente motivações, incentivos e desempenho e também sobre a 

rotatividade de trabalho entre os revendedores da venda direta.  

Wotruba & Tyagi (1992) publicaram o resultado de uma pesquisa nos Estados Unidos, na 

qual abordam as motivações de trabalho que levam as pessoas a se tornarem revendedores e 
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qual a relação com os resultados alcançados. Na pesquisa os 491 entrevistados eram 

questionados sobre a importância de 26 características de motivação de trabalho, numa escala 

de sete níveis deste “nada importante” e “extremamente importante”. As motivações 

consideradas mais importantes foram (1) o orgulho pela empresa a qual representavam, (2) o 

sentimento de um trabalho que gera realização, (3) a oportunidade de crescimento profissional 

e (4) a flexibilidade de carga horária. E os considerados menos importantes foram (1) o 

prestigio na opinião de familiares e amigos e (2) a oportunidades de participar de convenções 

e eventos de vendas.  

No já citado artigo de Peterson e Wotruba (1996) também foi mencionado resultados desta 

pesquisa sobre o perfil destes revendedores. Divulgaram que entre os entrevistados, 90% eram 

mulheres, 63% tinham entre 25 e 44 anos, e 56% dos casos exerciam outra atividade de 

trabalho. O principal motivo de representar uma empresa da venda direta era a possibilidade 

ser seu próprio chefe.  

Outro estudo publicado pela Universidade de Kaunas na Lituânia (Monkevičienė, 

Sergejevienė & Žitkienė, 2007), estudou cinco fatores que levariam as pessoas a serem 

revendedores da venda direta. São eles: (1) autonomia, (2) reconhecimento social e 

identificação com a marca, (3) desafios pessoais e profissionais, (4) renda e possibilidade de 

carreira, e (5) gestão e apoio por parte das empresas. Como resultado, o fator motivador mais 

forte foi a possibilidade de trabalhar de forma autônoma, independente e com horário flexível. 

E os menos pontuados foram (1) a possibilidades de crescimento de carreira e (2) 

reconhecimento da família e do público. 

 

2.2 Gestão de Vendas  

Para contextualizar o cenário ao qual o revendedor da Venda Direta está inserido deve-se 

abordar a literatura de gestão de vendas. Para esta revisão foram pesquisados os últimos trinta 

anos das principais publicações sobre o tema. Os veículos considerados foram: Journal of 

Personal Selling & Sales Management, Industrial Marketing Management, Journal of 

Business & Industrial Marketing, Marketing Science, Journal of Marketing, Journal of 

Business Research e Journal of Marketing Research.  

A análise apresentada está dividida por décadas para proporcionar uma avaliação da evolução 

dos temas abordados com o passar do tempo. Avaliando a década de 1980, nota-se que o 

maior foco das pesquisas se dava em torno do tema da motivação da força de vendas, 

incentivos e sistemas de controle, que podem ser observados nos estudos de Teas & McElroy 

(1986), Anderson & Oliver (1987), Hastings, Kiely & Watkins (1988), Ingram, Lee & 
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Skinner (1989), Evans, Margheim & Schlatter (1982). Estes sistemas de controles 

costumavam ser desenhados para monitorar, direcionar, avaliar e compensar o funcionário 

(Anderson & Oliver, 1987). 

Nos anos 1990, os estudos eram direcionados para a avaliação do desempenho da força de 

vendas, maneiras como alcançar maior competitividade por meio da avaliação de 

competências e habilidades dos indivíduos de vendas. Nesta fase, a busca e avaliação de 

desempenho passa a tomar mais espaço, como nos estudos de Morris et al. (1991) e Boles, 

Donthu, & Lohtia (1995). Em alguns estudos já se observa a busca pelo melhor desempenho 

através da orientação ao cliente, como Perkins (1993). Estudos sobre cultura organizacional e 

o papel social envolvendo os representantes de vendas também são encontradas, como Grant 

& Bush (1996) e Jackson Tax & Barnes (1994). 

Na primeira década do ano 2000, o tema desempenho continua sendo o item principal de 

estudos, mas competitividade e remuneração também ganham espaço. Dentro do tópico de 

desempenho tem destaque o uso de tecnologia e automação de informações de vendas como 

ferramenta para a busca de alto desempenho. Pesquisas com vendedores e gestores de vendas 

sobre o uso de SFA (Sales Force Automation) e CRM (Customer Relationship Management) 

também são encontradas, com alguns autores como Moutot, & Bascoul (2008) Rapp, 

Agnihotri, & Forbes (2008) e Stoddard, Clopton & Avila, (2002). O foco no cliente como 

estratégia da área de vendas também é estudado por Jap (2001) e Piercy & Lane (2003). 

Após 2010, os estudos se mostram com temas diversificados, além dos já citados, e é visível a 

migração das pesquisas para temas como uso de tecnologia, internet e mídia social. Andzulis, 

Panagopoulos & Rapp (2012) fazem uma analogia entre o crescimento do uso da internet na 

força de vendas e o advento das mídias sociais. Discute também os desafios das mídias sociais 

na interface entre vendas e marketing.  

Também começa a ser investigado se o uso de mídia social impactaria medidas de 

desempenho baseado em resultados de vendas, tais como receitas e conquista de metas de 

vendas. Os resultados da pesquisa de Rodriguez, Peterson, & Krishnan (2012) mostraram que 

não é uma realidade. No entanto, o desempenho de relacionamento foi afetado, o que é 

congruente com os estudos anteriores que sugerem que a tecnologia aumenta o foco dos 

vendedores em construir relação com clientes (Hunter & Perreault, 2006). 

O que toma relevância neste período, devido à quantidade de estudos encontrados, são estudos 

relacionados a traços e características pessoais dos profissionais de vendas, como mostra o 

periódico Personal Selling and Sales Management Abstracts de 2015, como Loveland et al. 

(2015) e Mulki et al. (2015). Este mesmo material aponta o foco no consumidor como um 



29 

 

 

 

assunto relevante e de impacto na lucratividade das empresas (Mullins et al., 2014; Wieseke 

et al., 2014). 

A orientação ao cliente como foco das indústrias é um assunto comum dentre as publicações, 

mas algo que também tem destaque é a relação do vendedor com o consumidor. 

Comportamentos de vendedores orientados para o cliente tais como a identificação de 

necessidades do cliente e adaptação à oferta, são apontados como fundamentais na construção 

de relacionamentos (Palmatier, Scheer & Steenkamp 2007). Estudos indicam que mais 

pesquisas seriam necessárias para um entendimento mais funcional de orientação para o 

cliente e os resultados de vendas, e por outro lado, Homburg, Müller & Klarmann (2011) 

afirmam que a orientação ao cliente não tem impacto no desempenho de venda. 

Nos estudos tanto de força de vendas como da orientação ao cliente, a gestão de vendas da 

venda direta é o foco, já que neste caso a orientação ao cliente, por muitas vezes passa a ser o 

foco do revendedor e não das empresas. Quando o foco da pesquisa é a venda direta, a força 

de vendas é avaliada, mas quando o foco é força de vendas, a consideração da venda direta é 

praticamente inexistente. 

A gestão de vendas na venda direta é um tema que merece atenção, considerando que estes 

agentes são independentes e não funcionários destas empresas que podem ser 

supervisionados. Dentro de uma empresa composta por uma força de vendas tradicional, o 

supervisor ou gerente tem o papel de ajudar os vendedores a analisar seu desempenho e 

sugerir formas de obter um melhor desempenho (Johnston & Kim, 1994). Em empresas de 

venda direta este suporte ao vendedor precisa ser suprido de outra maneira.  

As empresas de venda direta lideram suas forças de vendas com a tentativa motivar de 

satisfazer suas necessidades. Estas empresas oferecem treinamentos, programas de incentivos 

com prêmios, viagens e lucros adicionais. Estas são práticas de conhecimento comum no 

setor, pois é assim que as empresas esperam ter a satisfação deste revendedor e que ele 

apresente o melhor desempenho possível, já que os revendedores são o principal canal de 

distribuição destas empresas. 

 

2.3 Gestão de Canais 

Inicialmente para entender o setor da venda direta como um canal vale considerar o conceito 

de canal, que para Coughlan et al. (2002) é “um conjunto de organizações interdependentes 

envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou serviço para uso ou consumo”. Este 

processo é composto por fluxos de marketing, fluxos são funções que fluem por meio do 

canal em diferentes momentos e por diferentes membros. 
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O formato habitual de canal vai desde o produtor para o atacadista, depois para o varejista e 

então aos consumidores finais, sejam eles consumidores industriais ou domiciliares. Entre 

estes quatro membros permeiam os fluxos de marketing em canais (Palmatier et al., 2016).  

Os primeiros fluxos são referentes à posse física e propriedade. Posse física são todas as 

atividades relacionadas à armazenagem de mercadorias, inclusive o transporte entre dois 

membros de canal. A propriedade esta relacionada à titularidade dos bens assim como seus 

custos de estoque, mesmo não estando fisicamente com o agente.  

Outro fluxo é a promoção que, segundo Coughlan et al. (2002) tem a função de informar e 

conscientizar o comprador a respeito do produto que está sendo vendido e persuadir o 

comprador a efetuar a compra. Estes podem ter vários caminhos ou por publicidade ou por 

meio da força de vendas. Assim, como a informação que é o fluxo da comunicação adequada 

entre os membros que compõem o canal (Palmatier et al., 2016). 

Os fluxos de negociação e financiamento acontecem quando as relações e condições de 

vendas são discutidas. O fluxo financiamento é inerente às formas de pagamento e condições 

de vendas de um nível de canal a outro. O risco, considerado outro fluxo de canal, acontece 

por fontes distintas, seja por todos os riscos inerentes à formação de preço e venda, ou por 

possíveis danos sofridos em mercadorias ou bens. Pedidos e pagamentos são fluxos referentes 

à compra e pagamento por parte de todos os participantes, seja do produtor, atacadista, 

varejista ou usuários finais. 

Os sistemas de canal tiveram que se adaptar às mudanças significativas no ambiente de 

negócios, tais como o foco para economias baseadas em serviços, consolidação de 

intermediários do canal, desenvolvimento de novos formatos de canal (Palmatier et al., 2016). 

Dentro desta mudança, o conceito de multicanalidade, embora conhecida desde o século 

passado, toma maiores proporções desafiando o modelo único de canal. 

O conceito da multicanalidade teve origem em 1925 quando a empresa Sears abriu sua 

primeira loja física após ter trabalhado com venda por catálogo desde 1886. Nos últimos vinte 

anos o tema multicanal tem tomado mais espaço não só na literatura de marketing, mas 

também nas práticas de mercado, através da adoção pelo varejo de novas estratégias em 

canais de vendas.  

Uma definição sugerida para multicanal seria “os pontos de contato com o cliente, ou um 

meio através do qual a empresa interage com seu consumidor” (Neslin et al., 2006), podendo 

ser através de canais off-line, que são as lojas físicas tradicionais, canais online, como lojas na 

internet, ou canais de venda direta, como catálogos. (Verhoef, Kannan & Inman, 2015). 
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O foco sobre estes canais sejam lojas online, lojas físicas e venda direta, surgiu 

principalmente através do crescimento dos canais online e, como isso, vem impactando as 

empresas e os clientes que utilizam os canais disponíveis como lojas e catálogos. Este 

movimento multicanal do varejo se desenvolve principalmente em razão da evolução da 

tecnologia e surgimento de grandes plataformas digitais, mas também porque o consumidor 

está mudando seu comportamento de compra (Ferrel & Ferrel, 2012; Rangaswamy & Van 

Bruggen, 2005; Verhoef, Kannan & Inman, 2015), estando exposto a muitas opções de 

produtos, serviços e formas diversas de comercialização.  

Os desafios da migração de canal único para multicanal tem tido considerável relevância nas 

últimas décadas. Alguns autores elegem passos para o desenvolvimento e execução de uma 

estratégia multicanal, como analisar os clientes, desenvolver uma estratégia multicanal, 

desenhar os canais, programar e avaliar (Neslin & Shankar, 2009). Listam também algumas 

práticas para gerar eficiência num contexto multicanal, como a integração de dados, 

compreensão do comportamento do consumidor, avaliação do canal, alocação de recursos 

através de canais e a coordenação de estratégias de canal (Neslin et al., 2006).  

Muitos estudos sobre a abordagem multicanal nas empresas podem ser encontrados. A partir 

dos anos 1990, houve um aumento nas publicações deste tema, mais de duzentos, focados 

principalmente na adoção de mais de um canal pelas empresas e mecanismos de controle e 

gerenciamento entre os canais, (Krafft et al., 2015). Os temas mais abordados em estudos 

sobre a seleção e migração de canal indicam a integração vertical como uma das estratégias 

mais estudadas e franquia como sendo a que mais perdeu relevância nos últimos anos 

(Watson et al., 2015). 

Estudos focados no comportamento do cliente multicanal apontam que empresas cometem o 

erro de ver as necessidades do cliente como homogênea perdendo oportunidades de 

segmentação. Alternativamente também pode ser que algumas empresas focam recursos 

adicionando canais que não são necessariamente importantes para os consumidores, (Valos et 

al., 2010).  

Dentro da visão de profissionais, o balanço entre vendas, serviços e informações ao cliente via 

multicanal deve levar em consideração o valor do cliente e o custo do canal. Com a 

abordagem correta, cada cliente deve buscar aquele canal ideal considerado pela empresa. 

(Valos et al., 2010).  No passado, as pessoas buscavam informações na internet e compravam 

na loja. Agora os consumidores têm os mesmos acessos e informações, seja mobile, app, 

online, catálogo ou loja e podem comprar em todos eles (Verhoef, Kannan & Inman, 2015). 
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Já os conflitos organizacionais entre canais e possíveis canibalizações de vendas têm como 

ponto principal a contribuição econômica que cada canal tem para a empresa. Estudos 

investigaram se a adição da internet impactaria as vendas de canais existentes e foi concluído 

que as estratégias multicanais são um veículo para o crescimento. 

Deleersnyder et al. (2002) analisaram se a adição se uma versão online de um jornal afetava 

as vendas da versão impressa. A conclusão é que mais uma opção de canal pode aumentar as 

vendas, se seu conteúdo for diferente entre os canais. Biyalogorsky & Naik (2003) analisaram 

a experiência da Tower Records, que acrescentou um canal de internet para acompanhar o seu 

canal de loja física. Os autores construíram um modelo de série temporal, e o impacto das 

visitas online sobre as vendas off line não foi estatisticamente significativo. 

Em sua maioria, os estudos sobre modelos multicanais concluem que as empresas que optam 

por trabalhar com multicanal costumam ter incremento nas vendas de aproximadamente 20%. 

Além de melhor construir sua marca em longo prazo, pois os consumidores podem interagir 

mais com os canais da empresa (Biyalogorsky & Naik, 2003, Kumar & Venkatesan, 2005, 

Venkatesan, Kumar & Ravishanke, 2007, Pauwels & Neslin, 2015). 

 

Quadro 4 - Resumo das publicações sobre Multicanalidade 

Artigo Autor 

(res), Ano 

Pais, Público Metodologia Resultado 

Clicks and mortar: the 

effect of on-line activities 

on off-line sales 

Biyalogorsky 

& Naik, 2003 

EUA, empresa 

Tower Records 

Quantitativa Vendas online não canibalizam 

as vendas de lojas físicas no 

varejo e sim ajuda a construir 

brand equity em longo prazo. 

How cannibalistic is the 

Internet channel? A study 

of the newspaper industry 

in the United Kingdom and 

the Netherlands 

Deleersnyder 

et al., 2002 

Reino Unido e 

Holanda, banco 

de dados de 10 

anos de 85 

adições de um 

jornal on line  

Quantitativa Mais uma opção de canal pode 

aumentar as vendas, se seu 

conteúdo for diferente entre os 

canais, mas se o conteúdo é 

semelhante, pode haver 

canibalização 

Who are the multichannel 

shoppers and how do they 

perform?: Correlates of 

multichannel shopping 

behavior 

Kumar, & 

Venkatesan, 

2005 

EUA, base de 

dados de clientes 

de uma grande 

fabricante 

multinacional de 

hardware de 

computador 

Quantitativa Consumidores que compram 

por multicanais despender 

valores maiores, e tem maior 

propensão a serem clientes 

ativos que outros consumidores. 
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Opportunities and 

challenges in multichannel 

marketing: An introduction 

to the special issue 

Rangaswamy 

& Van 

Brugge, 2005 

EUA, artigos 

anteriores 

Qualitativa O artigo explora a natureza do 

comportamento comercial 

multicanal, os drivers deste 

comportamento e as 

consequências do desempenho 

do cliente multicanal. 

Challenges and 

opportunities in 

multichannel customer 

management 

Neslin et al., 

2006 

EUA, artigos 

anteriores 

Qualitativa Identifica cinco práticas de 

grandes desafios para a 

eficiência da gestão multicanal: 

integração de dados, 

compreensão do 

comportamento do consumidor, 

avaliação do canal, alocação de 

recursos através de canais e a 

coordenação de estratégias de 

canal.  

Multichannel shopping: 

causes and 

consequences. Journal of 

Marketing 

Venkatesan, 

Kumar & 

Ravishanke, 

2007 

EUA, base de 

dados de clientes 

de um grande 

fabricante de 

vestuário que 

oferece três canais 

para transações 

Quantitativa Conclui que atributos 

relacionados à compra tem um 

impacto maior na duração para 

adotar o segundo canal do que 

para adotar o terceiro canal. E 

as características de interação 

cliente-empresa, identificadas 

no artigo facilitam alocação de 

recursos de marketing 

multicanais. 

Key issues in multichannel 

customer management: 

current knowledge and 

future directions 

Neslin & 

Shankar 2009 

EUA, revisão do 

multichannel 

customer 

management 

decision (MCMD) 

adaptado de 

Blattberg, Kim, 

Neslin (2008, p. 

659) 

Qualitativa Identifica os passos para o 

desenvolvimento e 

implementação de uma 

estratégia multicanal: analisar 

os clientes, desenvolver uma 

estratégia multicanal, desenhar 

os canais, implementar e avaliar  

Marketers' perceptions of 

the implementation 

difficulties of multichannel 

marketing 

Valos et al., 

2010 

EUA, 31 

profissionais de 

marketing de 

diversos setores 

Qualitativa Foram identificados três temas 

de dificuldade de 

implementação multicanal: 

entender o comportamento de 

cliente multicanal, entregar 

vendas, serviços e informações 

de pré compra, e lidar com a 

política organizacional e os 

conflitos causados por canais 
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emergentes. 

The Evolution of Marketing 

Channels: Trends and 

Research Directions 

Watson et al., 

2015 

EUA, Revisão de 

pesquisas de 

marketing de 

canais entre 1980 

e 2014 

Qualitativa A análise oferece um guia da 

literatura existente, bem como 

um resumo das direções 

promissoras de investigação, 

tendo em conta as tendências 

mais significativas 

The evolution of marketing 

channel research domains 

and methodologies: an 

integrative review and 

future direction 

Krafft et al., 

2015 

EUA, 362 artigos 

de 9 principais 

publicações 

acadêmicas 

Qualitativa Após avaliar os últimos 70 anos 

de publicação, sugere que sejam 

feitos mais trabalhos 

qualitativos para descobrir 

novos problemas e abrir as 

portas a novas teorias de canais 

de marketing. 

 From multi-channel 

retailing to omni-channel 

retailing: Introduction to 

the special issue on multi-

channel retailing 

Verhoef, 

Kannan & 

Inman, 2015 

EUA, artigos 

anteriores 

Qualitativa Aborda três temas: a 

importância dos canais na 

performance da empresa, o 

comportamento do consumidor 

e o mix do varejo através dos 

canais. 

Building with bricks and 

mortar: The revenue impact 

of opening physical stores 

in a multichannel 

environment 

Pauwels, & 

Neslin, 2015 

EUA, base de 

dados de uma 

empresa que 

vende bens 

duráveis e 

vestuário por 

internet e 

catálogos 

Quantitativa Incluir loja física como canal 

adicional, além de internet e 

catálogo, demonstrou certa 

canibalização, mas incrementou 

em 20% as vendas totais da 

empresa estudada. 

Fonte: A autora (2016) 

 

Uma empresa que consegue sincronizar com cuidado seus canais cria alternativas de serviços 

superiores e pode dar aos seus clientes menos razões ou oportunidades de migrar para 

concorrentes (Rangaswamy & Bruggen, 2005). Sincronizar os canais ou agregar novos canais 

aos existentes são questões que também abordam a contribuição financeira de cada canal para 

a empresa.  
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2.4 Teoria da Expectância 

Teoria da Expectância foi criada por Victor Vroon em 1964 para estudar as atitudes humanas 

e o seu comportamento no trabalho e configurações organizacionais. Esta teoria representou a 

primeira tentativa de usar suposições cognitivas como base para uma teoria da motivação de 

trabalho geral. Ele define motivação como a força que impulsiona uma pessoa para executar 

uma ação específica, conforme determinado pela interação da expectativa da pessoa que seu 

ato será seguido por um resultado específico e a consequência desse resultado (Lawler & 

Suttle, 1973).  

Lawler (1971) desenvolveu um modelo de comportamento para a Teoria da Expectância de 

Vroon. O modelo faz a distinção entre a expectativa de que o esforço levará para o 

desempenho bem sucedido de uma ação comportamental e a expectativa desta ação produzir 

resultados. Ou seja, o Esforço gera Desempenho e este por sua vez gera o Resultado esperado 

ao final.  

Em geral, esse modelo de expectância define que a probabilidade percebida do esforço em 

direção a um objetivo comportamental ou tarefa conduzirá à realização bem sucedida de um 

objetivo (Esforço - Desempenho), a probabilidade de que a realização bem sucedida do 

comportamento objetivo resultará na obtenção de resultados ou recompensas (Desempenho - 

Recompensa). Ao contrário da maioria dos modelos anteriores, esse modelo também 

especifica o que determina o tipo de relação são as culturas e as crenças que as pessoas têm 

(Lawler & Suttle, 1973). 

Vroon ainda divide estes resultados em primeiro nível, que são o resultado direto do 

comportamento (por exemplo, executando determinado papel de trabalho), e atinge sua 

consequência que é a obtenção de resultados segundo nível (por exemplo, pagamento, 

promoção, reconhecimento). O primeiro nível também é chamado por ele de instrumento para 

se alcançar os resultados em segundo nível. 

Esta teoria foi estuda e aplicada em vários âmbitos organizacionais e de motivação no 

trabalho. Especificamente com a área de vendas alguns estudos têm destaque. Pousa & 

Mathieu (2010) defendem que os gerentes de vendas devem trabalham a satisfação dos 

vendedores com treinamento ou direcionando o comportamento por meio de gerenciamento 

um para um com feedbacks e uma liderança mais diretiva. Estas empresas também já 

selecionam seus colaboradores de acordo com um perfil esperado para a função ou pela 

experiência em vendas que o candidato apresente.  

Duas das mais importantes funções de um gerente de vendas são para ajudar os vendedores a 

analisar seu desempenho e sugerir formas de obter um melhor desempenho no futuro. Em vez 
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de tentar alterar as atitudes dos vendedores os gestores de vendas podem dar ferramentas para 

reverter um esforço insuficiente ou estratégia incorreta para eu possa levar o vendedor à 

realização do objetivo, (Johnston & Kim, 1994) 

No contexto da venda direta, apenas um estudo foi encontrado levando em conta a Teoria da 

Expectância, em 1994, Brown & Peterson pesquisaram sobre o efeito do esforço no 

desempenho e na satisfação do trabalho na venda direta. Este estudo pesquisou se o esforço 

tem relação com satisfação no trabalho por meio da mediação de desempenho e se ele tem um 

efeito direto na satisfação independente do desempenho. 

Os resultados indicaram um efeito positivo do esforço na satisfação no trabalho e não é 

mediada pelo desempenho das vendas (Brown & Peterson, 1994). O estudo não apresentou 

maiores detalhes a respeito das recompensas esperadas pela força de vendas. 

Na venda direta, qualquer pessoa com qualquer perfil e experiência pode se tornar um 

revendedor, e para as empresas do setor este é um desafio. Nesse modelo não existe o papel 

de um gestor de vendas para motivar e direcionar os trabalhos dos revendedores. Por vezes, 

empresas têm essa figura de líder da força de vendas, mas como no contexto do Brasil, o 

número de revendedores é muito grande, mais de 4,5 milhões de pessoas, e este trabalho de 

gestão pode não ser suficiente.  

 

2.5 Lacunas na literatura 

Um número razoável de estudos sobre venda direta foi encontrado nos últimos quarenta anos. 

Estes estudos buscaram entender principalmente como funcionava a venda direta e quem 

eram as pessoas que revendiam produtos deste modelo de negócio. Pode-se observar na 

literatura estudada que os materiais mais completos sobre venda direta e com maior relevância 

sobre o tema são datados da década de 1990, sinalizando a escassez de estudos nos dias atuais.  

Peterson & Wotruba (1996) já identificaram que pesquisas seriam necessárias para entender 

as motivações dos vendedores diretos, bem como as condições propícias para direcionar o 

sucesso da venda direta. Ferrell & Ferrell (2010) defendem que devido à importância da 

venda direta a nível mundial, especialmente em países em desenvolvimento, análises 

profundas do setor seriam de grande valor para entender que condições seriam propicias para 

o sucesso do canal. 

Essas condições podem estar relacionadas ao desenvolvimento do canal. O revendedor como 

agente deste canal, pode ser estudado a fim de redefinir alguns conceitos da venda direta, 

assim como a gestão de vendas. Demonstrou-se também a necessidade de estudos referentes à 
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maneira como as empresas de venda direta trabalham a gestão da sua força de vendas e como 

estas ações podem influenciar as atitudes dos seus revendedores. 

A Teoria da Expectância pode ajudar a entender melhor esta atuação do revendedor. 

Pesquisando quais seriam os fatores que movimentam esse canal, mas não foram encontrados 

registros que algum estudo que tenha avaliado a efetividade da teoria também na venda direta. 

A teoria não foi testada no modelo original desenvolvida por Vroon (1964), apenas usada 

como referência para alguns estudos como Brown & Peterson, 1994.   

O Quadro 5 resume as lacunas identificadas em pesquisa da base teórica deste trabalho. Além 

destas, outras também serão identificadas, realizando análises profundas em outros campos do 

conhecimento. Nem todas serão abordadas aqui, mas as lacunas que este trabalho tem a 

pretensão de cobrir, ainda que parcialmente, estão sinalizadas na última coluna.  

 

Quadro 5 - Lacunas na literatura 

Lacunas identificadas a partir de estudos anteriores  

Abordado 

neste estudo? 

1 Falta de publicações recentes sobre venda direta  sim 

2 Falta de estudos e publicações sobre o mercado brasileiro sim 

3 Venda direta estudada como um modelo de canal  sim 

4 Entendimento atual das motivações do revendedor não 

5 Estudo de condições socioeconômicas propícias a venda direta não 

6 Percepções do revendedor em relação às ferramentas de gestão de vendas sim 

 

2.6 Definição inicial de hipóteses 

Os revendedores assim como o varejo têm a função de promover, vender e distribuir produtos 

ao consumidor (Peterson & Wotruba, 1996). São eles que geram a receita para as empresas 

principalmente pelas transações de vendas, mas também por iniciativas distintas dos 

revendedores como, por exemplo, indicação de outro revendedor ou o recrutamento de equipe 

de vendas (Ingram, 1992). Os revendedores podem se dedicar exclusivamente a esta atividade 

ou pode ser uma alternativa ao emprego tradicional (Liao, Chen, & Hsieh, 2011). 

Por ser uma atividade sem vínculos, os revendedores que não estiverem satisfeitos com a 

atividade, ou com os ganhos abandonam a revenda dos produtos. Mediante um cenário de 

forte concorrência como o Brasil, sendo o terceiro maior do mundo em venda direta, os 

revendedores precisam estar satisfeitos com a atividade para gerar resultados para as empresas 
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do setor. Neste aspecto, entende-se que a satisfação gera o Esforço do revendedor na venda 

direta. 

H1: Quanto maior a satisfação com as atividades da venda direta, maior a percepção de 

esforço do revendedor. 

O nível de esforço ligado a um regime de remuneração por comissão diminui de acordo com 

as incertezas na relação esforço – desempenho e desmotiva o agente a se esforçar (Sloof & 

Praag, 2008). Ou seja, uma das previsões derivadas da Teoria da Expectância é que o 

incentivo para exercer maior esforço é mais forte, quanto maior for a relação percebida entre 

o esforço e desempenho. Como consequência as empresas de venda direta trabalham com 

ferramentas e programas de incentivos para mover a força de vendas a alcançar melhores 

desempenhos.  

H2: Quanto maior a gestão de vendas do revendedor, maior a sua percepção de esforço. 

Os revendedores muitas vezes buscam novas oportunidades de lucro e as empresas de venda 

direta poderiam ver seus revendedores como parceiros de negócio (Enis, 1992). Os 

revendedores que fazem da venda direta sua atividade principal, ou um complemento de sua 

atividade podem trabalhar com diversas marcas para ter sortimento de produtos.  

Além disso, considerando a categoria de HPPC e o momento atual do Brasil, onde as 

empresas trabalham com ferramentas de canal para diferenciar estratégias, o revendedor pode 

também perceber esta movimentação dos canais e ter comportamentos e iniciativas que o 

ajudem a se tornar mais competitivo e alcançar melhores desempenhos.  

Este revendedor faz o papel de um canal ainda que as empresas demonstrem que não o 

consideram como um. No Brasil, algumas empresas estão disponibilizando sites como o site 

Rede Natura, que conta com 60 mil integrantes, segundo a Revista Valor Setorial - Vendas 

Diretas (2015), para venda online mediada pelos revendedores. Este é um movimento inicial, 

ainda restrito a algumas empresas.  

Com base nas características multicanais demonstrados pela categoria de HPPC e o desafio 

deste revendedor em buscar maneiras de alcançar desempenhos e recompensas a partir da 

venda direta, pode-se sugerir que a seguinte hipótese a ser pesquisada neste estudo:  

H3: Quanto maior a gestão de canal do revendedor, maior a sua percepção de esforço. 

Segundo Lawler & Suttle (1973), a probabilidade percebida do esforço em direção a um 

objetivo ou tarefa levará à realização bem sucedida de um objetivo, ou seja, pela teoria o 

Esforço gera melhor Desempenho. Os revendedores da venda direta, como já citado, são 

profissionais autônomos, sem remuneração fixa ou vinculo profissional. Por conta disso, esta 
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relação entre esforço e desempenho tende a ser alta, pois é esta a maneira que o revendedor 

tem de atingir seus objetivos, sejam eles financeiros ou pessoais.   

H4: Quanto maior o esforço do revendedor, maior a sua percepção de desempenho. 

Na teoria desenvolvida por Vroon (1964), os resultados alinhados a um melhor desempenho 

podem ser chamados de primeiro nível, que são os resultados obtidos diretamente do 

comportamento realizado. O primeiro nível também é chamado por ele de instrumento para se 

alcançar os resultados em segundo nível, que são basicamente os objetivos em longo prazo. 

Dentro deste contexto, a venda direta depende de ações destes revendedores independentes e 

que por trabalharem em um ambiente competitivo precisam estar em busca de melhor 

desempenho para eles mesmos em conseqüência para as empresas as quais ele representa. 

H5: Quanto maior a percepção de desempenho do revendedor, maior a percepção de alcance 

da recompensa, 

Estas hipóteses dão origem a uma proposta de modelo teórico que será testada por pesquisa 

com os revendedores. Compilando os estudos sobre venda direta, seu revendedor e o canal, 

somado informações gerenciais e do setor e por fim a Teoria da Expectância, o modelo 

proposto estudado por este trabalho está indicado na figura 2. 
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Figura 2 - Modelo Teórico Proposto 

 

Fonte: A autora (2016) 

Com base nesse modelo e nas hipóteses apresentadas, a próxima seção irá detalhar a metodologia aplicada no estudo, assim como as fases da 

pesquisa e amostra utilizada. 

Gestão 
Vendas 

Satisfação 

Gestão Canal  Desempenho Recompensa Esforço 

H1 

H2 

H3 H4 H5 

Gestão 
Vendas 
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3. METODOLOGIA  

Este capítulo tem como objetivo esclarecer qual a metodologia de pesquisa e a proposta de 

aplicação para este projeto. Baseado na literatura e nas necessidades da pergunta de pesquisa 

será discutido o método mais adequado. A segunda parte tem o papel de fornecer informações 

sobre o mercado e o setor estudado. Estas informações proporcionam embasamento na 

geração de hipóteses a serem testadas e na construção do instrumento de pesquisa. 

 

3.1 Abordagem e Fases da Pesquisa 

Para este trabalho a abordagem utilizada foi quantitativa, por meio do método de 

levantamento. Segundo Creswell (2010), um projeto de levantamento apresenta uma 

descrição quantitativa de tendências atitudes e opiniões de uma população, estudada por uma 

amostra desta população. De acordo com Mattar (2005), o levantamento de campo apresenta 

algumas vantagens como a possibilidade de geração de tabelas e cruzamento de dados de 

diversas categorias simultaneamente. Outra vantagem é que desperta no público maior 

confiança nos resultados. 

Estudos anteriores que buscaram entender a atuação do revendedor também eram 

quantitativos em sua maioria, aplicados pesquisa primária por meio de questionário. Thomas 

Wotruba (1989) realizou uma pesquisa com 491 revendedores dos Estados Unidos que 

resultou em quatro publicações sobre o tema. Estas publicações aconteceram em 1989, duas 

em 1990 e outra em 1992. Outra pesquisa relevante e que também utilizava o método 

quantitativo de Brodie, Stanworth & Wotruba (2002) gerou duas publicações no mesmo ano, 

que abordou as características dos revendedores na Inglaterra.  

Para este trabalho algumas alternativas de ferramenta foram pesquisadas, e seguindo as 

definições de Barbosa (1999) no quadro 6, a opção mais adequada é o questionário, pois não 

necessita de um facilitador treinado e não sofre influência do entrevistador, ou seja, é 

imparcial, e pode atingir grande número de respondentes para uma análise mais ampla. 
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Quadro 6 - Comparativo entre técnicas de coleta de dados  

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Questionário Questões objetivas de fácil pontuação 

Inviabilidade de comprovar respostas 

ou esclarecê-las 

 

Questões padronizadas garantem 

uniformidade Difícil pontuar questões abertas 

 

Deixa em aberto o tempo para as 

pessoas pensarem sobre as respostas Restrito a pessoas aptas à leitura 

 

Facilidade de conversão dos dados 

para arquivos de computador Baixa taxa de respostas 

Entrevista Flexibilidade na aplicação  Sujeita à polarização do entrevistador 

 

Viabiliza a comprovação e 

esclarecimento de respostas  Requer treinamento especializado 

 

Taxa de resposta elevada Questões que direcionam a resposta 

 

Pode ser aplicada em pessoas não 

aptas à leitura  

 

Grupo Focal Resposta rápida 

Exige facilitador/moderador com 

experiência para conduzir o grupo  

 

Flexibilidade na aplicação  

Depende da seleção criteriosa dos 

participantes 

 

Eficientes para obter informações 

qualitativas em curto prazo 

Informações obtidas não podem ser 

generalizadas 

 

Adequado para medir o grau de 

satisfação das pessoas envolvidas 

 Fonte: Barbosa, 1999. Adaptado pela autora 

 

O estudo foi realizado com dados coletados por meio de questionário tipo survey. Segundo 

Barbosa (1999), o questionário é um dos procedimentos mais utilizados para obter 

informações e de elevada confiabilidade se aplicado com critério. Questionários podem ser 

desenvolvidos para medir atitudes, opiniões, comportamentos e circunstancias de fatos.  
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3.2 Desenvolvimento do Questionário 

O questionário foi elaborado com base na teoria utilizada e pesquisas realizadas anteriormente. 

Para a validação da adaptação desse questionário foi realizado um pré-teste com 54 respostas 

completas. Esse pré-teste foi enviado pelo sistema Qualtrics para sete mil revendedores, 

escolhidos aleatoriamente dentro de uma base de e-mails disponibilizados por uma empresa 

de venda direta.   

Baseado na análise das respostas coletadas, alguns textos foram ajustados. Foram incluídas 

também perguntas de verificação para avaliar o entendimento de algumas perguntas e 

identificar possíveis respondentes de uma mesma alternativa para todas as perguntas. A ordem 

das perguntas também foi ajustada para garantir o fluxo correto do respondente na ferramenta.  

O questionário foi elaborado com o seguinte formato: a primeira parte foi constituída de 

quatro perguntas fechadas, sobre características destes revendedores, como quanto tempo 

trabalha com a venda direta, quantas marcas revendem, se possui loja física para revender, e 

se tem uma equipe de revendedores ajudantes.  

A segunda parte foi composta por 42 questões com opções de respostas de acordo com a 

escala de cinco pontos Likert. A abordagem foi com questões relacionadas à satisfação do 

revendedor com a venda direta, as principais atividades da venda direta, em uma ótica de 

gestão de canal e gestão de vendas, além de como se dá a relação entre revendedor e a 

empresa. Na parte final do questionário foram feitas 12 perguntas-filtro para futura análise do 

perfil dos respondentes. 

 

3.3 Construtos e definições dos indicadores 

Para cada construto estudado foram identificados, a partir da teoria e de práticas gerenciais, os 

indicadores que deveriam ser medidos no questionário. Os próximos itens explicam o critério 

e fundamento da escolha de cada item. 

 

3.3.1 Satisfação  

Brodie, Stanworth & Wotruba (2002) utilizaram a escala JDS (Job Diagnostic Survey) para 

avaliar a satisfação dos revendedores com a atividade da venda direta. Deste estudo de 2002 

foram escolhidos seis itens entre os nove utilizados para avaliar a satisfação do revendedor no 

estudo atual de acordo com os valores alcançado. Os três itens descartados são: “o tamanho 

do desafio”, por ser bastante ampla, também “a chance de ajudar outras pessoas” e “as 

relações com as pessoas com quem trabalha”, pois no Brasil, não é comum a estrutura de 

recrutamento de revendedores pelos próprios revendedores.  
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o Sentimentos de realização pessoal (quão gratificante) em ser um revendedor 

(a)/consultor(a). 

o A oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional. 

o A chance de conhecer outras pessoas. 

o Quanto o retorno desta atividade me parece segura e estável, pensando no futuro? 

o Como minha contribuição individual para os resultados da empresa geram lucro 

também para mim? 

o Com o nível de independência que eu posso ter. 

 

3.3.2 Gestão de vendas 

As empresas de venda direta, embora busquem recrutar, treinar e motivar esta equipe, elas não 

têm um poder coercivo sobre estas pessoas, precisam encontrar uma maneira de exercer o 

poder no canal, o potencial de influenciar (Coughlan et al., 2002). Por esta característica, as 

empresas precisam fazer a gestão deste canal e influenciar para maximizar o desempenho. É 

necessário também entender como o revendedor, no papel de canal, percebe as múltiplas 

influências exercidas pelas empresas e como isso afeta esforço e desempenho deste 

revendedor. Devido à escassez de literatura sobre este tema na venda direta e após entrevista 

com três executivos do setor a respeito das ferramentas utilizadas pelas empresas, os 

indicadores sugeridos foram estes: 

o Eu uso os treinamentos que a empresa me oferece para aprender mais sobre os 

produtos. 

o Eu sigo as orientações que as empresas me passam de como oferecer e vender os 

produtos. 

o Realizo as tarefas necessárias para concorrer a prêmios e programas de incentivos. 

o Realizo as vendas necessárias para concorrer a prêmios e programas de incentivos. 

o Realizo as tarefas para conseguir crescer nesta carreira. 

o Qual frequência você vai aos encontros realizados pelas marcas que você revende? 

 

3.3.3 Gestão de Canal  

Segundo Palmatier et al. (2016), o canal venda direta, ou venda porta a porta é um canal que 

não pertence ao formato baseado no fabricante, nem ao formato baseado no varejista. Este 

canal demonstra alguns formatos e necessitam de mais estudos. Apoiado por este argumento 

da literatura e por percepções da prática empresarial do setor, esta parte do questionário 

pretende refletir essa dissonância no formato do canal.  
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Nota-se que o fabricante não demonstra um gerenciamento da força de vendas como um canal, 

pois a venda é realizada e os produtos distribuídos por uma pessoa física e não por outros 

agentes como varejistas ou atacadistas.  

Em contrapartida, o movimento verificado por parte do revendedor demonstra uma possível 

formação de canal que não necessariamente é tratado pelas empresas como canal, mas que já 

realiza funções conceituadas como fluxos de canal. Sabe-se que alguns revendedores abrem 

suas próprias lojas, planejam seus estoques e criam meios distintos de oferecer e vender os 

produtos. 

Para entender como esta atividade de um agente independente pode ser considerada um canal, 

as questões foram elaboradas na tentativa de avaliar os fluxos de canal, como por exemplo, 

estoque, promoção, comunicação, política de financiamento e pagamento. Os indicadores 

foram adaptados de uma pesquisa prévia não publicada, com revendedores do Brasil 

(Guissoni, 2014). 

o Eu utilizo catálogos/revistas adicionais além daquelas que eu já recebo da empresa. 

o Eu compro produtos antecipados para ter estoque e tenho produtos para pronta entrega. 

o Eu costumo ter os produtos que mais vendem para demonstrar aos meus clientes 

(mostruário). 

o Eu costumo ter para demonstração / mostruário os produtos que são lançamentos. 

o Eu compro em grandes quantidades quando oferecem maior desconto. 

o Eu costumo ter pessoas para me ajudar a vender e em troca eu pago uma comissão da 

venda para esta pessoa. 

o Eu costumo deixar os catálogos/revistas em estabelecimentos comerciais de outras 

pessoas como salão de beleza e lojas. 

o Eu crio ofertas, descontos e promoções para meus clientes além dos propostos pelas 

marcas. 

o Eu uso materiais de comunicação como panfletos, painéis, faixas e cartazes dos 

produtos que revendo. 

o Eu costumo oferecer produtos aos meus clientes usando o Whats App. 

o Eu costumo oferecer produtos aos meus clientes usando e-mail. 

o Eu costumo oferecer produtos aos meus clientes pelo Facebook. 

o Eu costumo vender produtos por sites, seja Rede Natura ou site próprio. 
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3.3.4 Teoria da Expectância - Esforço 

Esforço no trabalho é resultante da necessidade de as pessoas buscarem serem competentes, 

efetivos, determinados e, portanto, isso contribui para a satisfação do trabalho 

independentemente dos resultados de desempenho (Brown & Peterson, 1994). Neste estudo, 

utilizando a autoavaliação do revendedor, espera-se mensurar a percepção de esforço para 

atividades da venda direta. Em estudo prévio de Wotruba (1989), o esforço era medido por 

horas dedicadas a cada tarefa além da avaliação de horas trabalhadas em tarefas como buscar 

novos clientes e contatar os já existentes. Embasado neste estudo e nas respostas dos 

executivos da área, os itens abaixo foram escolhidos. 

Em sua opinião, quanto de esforço você dedica para cada atividade abaixo?  

o Quanto eu me empenho para vender os produtos com os quais eu trabalho? 

o Quanto eu me esforço para buscar maneiras diferentes de vender meus produtos (por 

exemplo, usar internet, ter vendedores ajudantes, fazer panfleto)? 

o Quanto eu me esforço para procurar novos clientes para vender meus produtos? 

o Oferecer mais produtos para clientes já conhecidos. 

o Aprender mais sobre os produtos que eu vendo. 

o Quanto eu me esforço para alcançar as metas que eu planejei? 

 

3.3.5 Teoria da Expectância – Desempenho  

Desempenho poderia ser avaliado como uma função do tempo despendido nas tarefas e os 

valores declarados como ganho, mas para entender os pontos mais importantes na perspectiva 

do canal, foi escolhido trabalhar com Self-Perception Theory (Bem, 1972) para além de 

mensurar, também avaliar o que é considerado desempenho para estas pessoas. Estas 

variáveis foram medidas por Wotruba em 1989. Dois itens foram excluídos: rotinas 

administrativas e recrutar novos revendedores devido às diferenças de modelo de negócio que 

existe no Brasil sem a possibilidade de recrutar revendedores.  

o Planejamento para alcançar os resultados que eu espero. 

o A maneira como eu sigo o planejamento que eu faço.  

o A maneira como eu demonstro e ofereço os produtos. 

o Relação com meus clientes após a venda oferecendo novos produtos. 

o A maneira com que eu busco novos clientes. 
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3.3.6 Teoria da Expectância - Recompensa 

O esforço e o desempenho podem ser considerados o meio para chegar ao resultado final, 

como instrumentos para alcançar um objetivo final, que pode ser material ou psicológico. O 

aspecto psicológico como realizações pessoais, crescimento e bem-estar são pouco abordados 

em força de vendas (Brown & Peterson, 1994), as recompensas esperadas pelos indivíduos 

podem ir além dos materiais e podem ser almejados, seja pela percepção do próprio indivíduo, 

como na visão de terceiros. Os aspectos de como o revendedor da venda direta são percebidos 

por outras pessoas foi parte de um estudo aplicado em 1972 por Marvin Jolson e alguns itens 

foram escolhidos para serem utilizados neste estudo.  

o Ser visto como um profissional moderno e atual. 

o Ser visto como um profissional bem remunerado. 

o Ter a admiração da família e de amigos. 

o Ter o respeito dos companheiros de vendas devido ao meu desempenho (Brodie, 

Stanworth & Wotruba, 2002). 

o Ser visto como empresário/dono do meu próprio trabalho. 

o Sentir que meu relacionamento com amigos e clientes é fortalecido. 

A terceira parte é composta por dados pessoais como escolaridade, dados familiares, renda 

familiar e ocupação e que valor aproximado vende por mês e quantas horas dedicam a esta 

atividade. 

 

3.4 Amostra 

Os respondentes da pesquisa foram selecionados aleatoriamente e a amostra tem a mesma 

divisão regional que a população do país, segundo IBGE. Sendo 46% da região Sudeste, 15% 

da região Sul, 7% do Norte, 25% do Nordeste e 7% da região Centro-Oeste.  

Para envio da pesquisa foi considerado cálculo amostral com base em 95% de nível de 

confiança e 5% de erro amostral. Resultando em uma necessidade de 385 respostas. No 

entanto, segundo Hair et al. (2010), devido ao tamanho do questionário o ideal seriam 880 

respostas válidas considerando uma média de 20 respondentes para cada indicador.  

Com a aplicação do pré-teste foi observado uma taxa de resposta de 0,007%. Por conta disso 

o questionário foi enviado pelo sistema Qualtrics para 150.000 revendedores, que resultou em 

1.243 respostas retornadas e 1.199 respostas válidas (ver item 4.2).  
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3.5 Métodos de Análise 

A proposta de análise deste trabalho é identificar relações de causa e efeito a partir das 

respostas dos revendedores quanto à atividade da venda direta. Para isso, foi escolhido o 

Modelo de Equações Estruturais ou MEE (SEM - Structural Equation Modeling). É uma 

técnica multivariada, que combina os aspectos da análise fatorial e a regressão múltipla e 

permite que o pesquisador examine simultaneamente uma série de relações de dependência 

inter-relacionadas entre as variáveis medidas e variáveis latentes (Hair et al., 2010). 

Segundo Hair et al. (2010) a diferença entre MEE e outras técnicas multivariadas é o uso de 

relações distintas para cada um de um conjunto de variáveis dependentes. Ou seja, MEE 

estima uma série de distintos, mas interdependentes, equações de regressão múltipla, 

simultaneamente, especificando o modelo estrutural utilizado pelo programa estatístico. 

Primeiro, o pesquisador baseia-se em teoria, experiências anteriores e os objetivos de pesquisa, 

para distinguir quais são as variáveis independentes para cada variável dependente. Para cada 

variável, também chamada de construto, devem estar associados alguns indicadores a serem 

medidos. Embora a teoria possa ser importante em todos os procedimentos multivariados, é 

particularmente importante para MEE, pois se trata de um método de análise confirmatória 

(Hair et al., 2010). 

Dois resultados principais podem ser esperados de uma análise com a aplicação da MEE. 

Uma é a estimativa da magnitude dos efeitos estabelecida entre variáveis. Estas estimativas 

estão condicionadas ao fato de o modelo especificado (diagrama) estar correto. Outra é a 

possibilidade de testar se o modelo é consistente com os dados observados (Maruyama, 1998). 

Para que estes resultados indicados por Maruyama sejam obtidos, muitas vezes é necessário 

realizar outras análises anteriores. Uma delas é a EFA (Exploratory Factor Analisys), ou AFE, 

Análise Fatorial Exploratória e a outra é a CFA (Confirmatory Factor Analisys), ou AFC, 

Análise Fatorial Confirmatória. 

Primeiramente, uma análise fatorial é uma técnica de interdependência, cujo objetivo 

principal é definir a estrutura entre as variáveis em estudo. O modelo exploratório se aplica 

quando o pesquisador não tem claros os fatores ou construtos que se correlacionam. Para isso 

faz uma busca de dados, principalmente por meio de pesquisa e com a ajuda de softwares e 

identifica agrupamentos por características similares. Segundo Hair et al. (2010) o ideal seria 

vinte respondentes para cada variável. 

Na análise confirmatória como o próprio nome implica, é uma técnica confirmatória. O 

pesquisador tem uma ideia do número de fatores, as relações entre eles e a relação entre os 
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fatores e as variáveis medidas. O objetivo da análise é testar a estrutura hipotética e os 

modelos teóricos que embasaram a proposta da estrutura (Ullman, 2006) 

Por fim, a estrutura de análise deste estudo irá percorrer um fluxo de análises fatorial e 

estrutural. Primeiro a AFE, principalmente devido a duas novas escalar introduzidas no 

modelo, que é Gestão de Venda e Gestão de Canal. Depois dos ajustes, a AFC para validar os 

construtos sugeridos e por fim a MEE que a análise que deve comprovar a relação de 

causalidade entre os construtos propostos. 
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4. RESULTADOS  

Neste capitulo serão descritos os resultados obtidos a partir da análise das respostas das 

pesquisas envidadas aos revendedores. 

 

4.1 Perfis dos Respondentes 

Dentre as pessoas que retornaram a pesquisa, 93% são mulheres, entre 18 e 70 anos, sendo 

maior parte (39%) entre 18 e 27 anos. A maioria, 40% são casados e tem renda familiar 

mensal menor que R$1.740,00, com 57% dos respondentes. Quanto à escolaridade, 42% têm 

ensino médio completo, 21% curso superior incompleto e 11% completo. 

Quanto à atuação na venda direta, trabalham como revendedores a menos de um ano 31% da 

base, e entre dois e cinco anos outros 38%. Quanto à quantidade de marcas vendidas o 

número vai de 1 até 7 marcas, ainda assim 35% revende apenas 1 marca, 28% revende duas 

marcas, 20% deles declara vender três marcas, e 16% vende mais de três marcas. Dentre deste 

número, 7% possuem loja e 26% possuem equipe ou revendedores ajudantes.  

Maior parte dos revendedores respondentes, 55% dizem lucrar por mês menos de R$500,00, e 

31% lucrar entre R$500,00 e R$1.000,00. Em horas dedicadas à atividade de venda direta, 

43% diz trabalhar 8 horas por semana, 22% diz que trabalha mais de 32 horas, ou seja, mais 

de quatro dias por semana. 
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Tabela 1 - Variáveis descritivas 

 

Fonte: A autora, 2016 

 

4.2 Tratamentos da Base de dados 

Neste trabalho foi usado o software SPSS para as análises estatísticas da base de respondentes. 

A base de dados não apresentava falta de informações, pois esta foi uma das preocupações na 

elaboração dos filtros e fluxos da pesquisa. Sendo assim, as análises iniciais foram a respeito 

da busca de possíveis outliers que pudessem distorcer as análises e conclusões da pesquisa. 

Anos como Revendedor Respond. % Horas dedicadas por semana Respond. %

1 a 5 anos 831 69% 8 horas 516 43%

6 a 10 anos 194 16% 16 horas 151 13%

11 a 15 anos 87 7% 24 horas 160 13%

16 a 20 anos 44 4% 32 horas 114 10%

21 a 25 anos 43 4% mais de 32 horas 258 22%

Total 1199 100% Total 1199 100%

Lucro médio mensal Respond. % Idade Respond. %

Menos de R$ 500,00 661 55% 18 a 27 anos 463 39%

De R$ 500,00 a R$ 1.000,00 367 31% 28 a 37 anos 407 34%

De R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00 142 12% 38 a 47 anos 204 17%

De R$ 3.000,00 a R$ 6.000,00 25 2% 48 a 57 anos 104 9%

Mais de R$ 6.000,00 4 0% 58 a 67 anos 21 2%

Total 1199 100% Total 1199 100%

 Estado civil Respond. % Renda Familiar Respond. %

Casado 484 40% Menos de R$1.760 687 57%

Mora junto 271 23% De R$ 1.760,01 a R$ 3.520,00 380 32%

Separado 78 7% De R$ 3.521,01 a R$ 8.800,00 115 10%

Solteiro 357 30% De R$ 8.800,01 a R$ 17.600,00 14 1%

Viúvo 9 1% Mais de R$17.600,00 3 0%

Total 1199 100% Total 1199 100%

Ocupação Respond. %  Escolaridade Respond. %

Aposentado 18 2% Fundamental Incompleto 79 7%

Autônomo 502 42% Fundamental Completo 48 4%

Dona de casa 155 13% Médio Incompleto 120 10%

Estudante 108 9% Médio Completo 504 42%

Funcionário em tempo Integral 288 24% Superior Incompleto 248 21%

Funcionário em tempo Parcial 93 8% Superior Completo 128 11%

Não trabalha 35 3% Pós Incompleta 22 2%

Pós Completa 50 4%

Total 1199 100% Total 1199 100%

 Gênero Respond. %

Fem 1116 93%

Masc 83 7%

Total 1199 100%
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Primeiramente 42 itens foram analisados individualmente. Foram realizadas analises uni 

variadas por meio da construção de Boxplot e avaliação de respondentes fora do intervalo 

comum ao redor da media. Foram feitos também testes de outlier multivariado, usando a 

distância de Mahalanobis, uma avaliação multivariada de cada observação através de um 

conjunto de variáveis, quanto maior a distância, maior a probabilidade de a observação ser um 

outlier (Hair et al., 2010). 

No teste de Normalidade, a distribuição dos dados de todas as variáveis foi analisada, na 

busca de uma distribuição normal. Os testes realizados foram de assimetria e curtose 

(skewness e kurtosis). A assimetria da distribuição é medida quando as variáveis estão 

localizadas ao centro ou concentradas em alguma extremidade da escala. De acordo com Hair 

et al. (2010), valores entre -2 e 2 foram aceitos. A análise de curtose também foi realizada 

para validar os indicadores. Esta análise refere-se a valores atípicos na distribuição dos dados. 

Muitos dados atípicos indicam um alto valor de curtose e dados sem outliers têm baixo valor 

de curtose. O valor absoluto tem que ser menor que três vezes o erro padrão.  

Na análise de multicolinearidade, todos os indicadores foram aceitos, pois apresentaram VIF 

(Variable Inflation Factor), abaixo de 3, mais especificamente entre 1,1 e 3,0. Quanto mais 

este valor é maior que três mais os construtos podem ser explicado no outro construto e isto 

dificulta a interpretação dos dados. Isso ocorre porque é mais difícil determinar o efeito de 

qualquer variável única, devido às suas inter-relações (Hair et al.,2010). 

Análise de homocedasticidade está relacionada primeiramente a relação entre as variáveis. 

Significa que o residual da variável (erro) apresenta variação consistente através de diferentes 

níveis da variável, (Hair et al., 2010). O teste estatístico usado para avaliar este ponto foi o 

teste de Levene, e todas as variáveis que apresentaram significância abaixo de 0,05 foram 

analisadas nos procedimentos posteriores. 

Após a realização deste testes foram excluídos da base 44 respondentes que demonstraram 

inconsistências nas respostas e poderia de alguma forma impactar o resultado e as conclusões 

do estudo. Sendo assim, foram descartados 3,5% da amostra e a base passou de 1.243 

respostas para 1.199. 

 

4.3 Análises Estatísticas 

Após as análises para identificação de outliers dentro a base de respondentes aqueles que 

poderiam distorcer as análises foram retirados. Os indicadores também foram analisados 

quanto à normalidade, linearidade e a homogeneidade dentro dos construtos e entre os 

construtos. Neste capítulo o modelo proposto será analisado primeiramente pela Análise 
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Fatorial Exploratória (AFE), Confirmatória (AFC) e depois pelo Modelo de Equações 

Estruturais (MEE). 

 

4.3.1 AFE: Analise Fatorial Exploratória 

Embora embasado na literatura e em informações da indústria, o modelo foi testado pela 

Análise Fatorial Exploratória para explorar principalmente Gestão de Vendas e Gestão de 

Canal, que, como citado anteriormente, passa por um momento de transição e definição de 

formato. 

Ao realizar as análises, a maioria dos indicadores se agrupa da maneira esperada. Alguns 

indicadores demonstraram baixa correlação (communality), que significa poder estar 

relacionado a mais de um construto, ou seja, quanto maior o valor da correlação, mais 

aderente o indicador está ao construto.  

No entanto, quatro itens de Gestão de Canal também ficaram agrupados com Gestão de 

Vendas e demonstraram “load” baixo nos dois construtos. Estes itens são relacionados à 

compra de produtos para estocagem por parte do revendedor (Q28 – Gestão Canal8), compra 

de grandes quantidades quando oferecido um preço menor (Q31 – Gestão Canal11) e o hábito 

de ter produtos para demonstração, sejam lançamentos (Q30 – Gestão Canal10) ou produtos 

de linha (Q29 – Gestão Canal9). Os outros dois itens que também saíram do modelo eram 

relacionados ao uso de catálogos/revistas adicionais pra fazer a venda (Q26 – Gestão Canal7) 

e o fato do revendedor ter pessoas para ajudar na venda (Q32 – Gestão Canal12), pois não de 

enquadravam em nenhum fator. Os indicadores iniciais da análise podem ser vistos no 

Apêndice B.  

Esta análise demonstrou que, tanto Gestão de Canal, quando Gestão de Vendas, contém itens 

que, para o próprio canal ainda não é estruturado e por isso foi retirado do modelo. Com isso 

os indicadores que seguiram no estudo estão ilustrados na Tabela 2. 

A análise do Alpha de Cronbach também permite afirmar que o fator Gestão de Canal pode 

continuar no estudo. Alpha de Cronbach é a medida da confiabilidade que varia entre 0 e 1, 

com 0,70 sendo o limite de aceitabilidade mínimo, Hair et al. (2010). 
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Tabela 2 - Fatores gerados pela Análise Fatorial Exploratória 

Questão  Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

Q7 Satisfação1       0,809              

Q8 Satisfação2       0,844              

Q9 Satisfação3       0,574              

Q10 Satisfação4       0,835              

Q11 Satisfação5       0,830              

Q12 Satisfação6       0,850              

Q19 Gestão Vendas1                0,780     

Q20 Gestão Vendas2                0,691     

Q22 Gestão Vendas3                0,856     

Q23 Gestão Vendas4                0,831     

Q24 Gestão Vendas5                0,646     

Q25 Gestão Vendas6                0,603     

Q33 Gestão Canal1          0,495        

 Q34 Gestão Canal2          0,502           

Q36 Gestão Canal3          0,648           

Q37 Gestão Canal4          0,548           

Q38 Gestão Canal5          0,778           

Q39 Gestão Canal6          0,769           

Q40 Gestão Canal13          0,747           

Q43 Esforço1             0,884        

Q44 Esforço2            0,539        

Q45 Esforço3             0,654        

Q46 Esforço4             0,846        

Q47 Esforço5             0,750        

Q48 Esforço6             0,682        

Q49.1 Desempenho1                   0,799  

Q49.2 Desempenho2                   0,833  

Q49.3 Desempenho3                   0,793  

Q49.4 Desempenho4                   0,766  

Q49.5 Desempenho5                   0,771  

Q53 Recompensa1    0,723                 

Q54 Recompensa2    0,822                 

Q55 Recompensa3    0,860                 

Q56 Recompensa4    0,835                 

Q57 Recompensa5    0,843                 

Q58 Recompensa6    0,780                 

 

Alpha de Cronbach    0,900 0,885 0,788 0,849 0,826 0,867 

Fonte: SPSS Extraction Method: Principal Component Analysis. Adaptado pela autora 
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4.3.2 AFC: Análise Fatorial Confirmatória 

A Análise Fatorial Confirmatória (AFC) foi realizada com base no modelo de construtos 

proposto e ajustes realizados em função da Análise Fatorial Exploratória (AFE). Os 

indicadores que demonstraram relação abaixo de 0,7 foram avaliados e quatro indicadores 

retirados do modelo, Q25 (Gestão Vendas6), Q33 (Gestão Canal1), Q34 (Gestão Canal2) e 

Q38 (Gestão Canal5). 

Gráfico 2 - Modelo de Análise Fatorial Confirmatória AFC 

 

Fonte: AMOS, desenvolvido pela autora 
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Dentro do construto Gestão de Canal foram retirados três indicadores referentes à criação de 

ofertas e descontos para os clientes, distribuição de catálogos/revistas para outras pessoas ou 

estabelecimentos comerciais e o indicador referente ao envio de e-mails para oferecer o 

produto. Em Gestão de Vendas, o item que demonstrou baixa relação foi à participação em 

encontros realizados pelas marcas vendidas.  

Para a avaliação do modelo foram usados valores considerados ideais para cada um dos 

fatores de ajustes do modelo gerados pelo SPSS e AMOS. Na tabela 3 se encontram os 

resultados do modelo proposto e o comparativo com os valores ideais, segundo Hair et al. 

(2010).  

 

Tabela 3 - Fatores de Ajuste do Modelo 

Fator de ajuste do modelo Valores Ideais  Resultado 

CMIN/DF Ideal menor que 5,0 4,406 

GFI Acima de 0,90 é considerado bom 0,899 

CFI Entre 0 e 1. Quanto maior, melhor o ajuste 0,921 

RMSEA Entre 0,03 e 0,08 0,053 

PCLOSE Maior que 0,01 é aceitável e acima 0,05 ideal 0,011 

Fonte: A autora (2016) 

 

Para mensurar a validade do modelo foram identificados os fatores da tabela 4. De modo geral, 

todos estão dentro dos valores identificados como ideais na literatura. Na primeira coluna, CC 

é a Confiabilidade Composta ou CR (Composity Reliability), que é a confiabilidade do 

modelo e deve estar acima de 0,7. Na segunda coluna, o VME é a Variância Media Extraída 

na análise ou AVE (Average Variance Extracted) validade convergente e deve ser maior que 

0,5 (Hair et al., 2010). Na terceira coluna, MVC é a Máxima Variância Compartilhada, ou 

MSV (Maximum Shared Variance), e deve menor que a VME. 

Tabela 4 - Fatores de confiabilidade e de validade do modelo 

 

CC VME MVC 

GenV 0,837 0,510 0,336 

Recomp 0,902 0,606 0,277 

Satisf 0,886 0,567 0,184 

GenC 0,737 0,414 0,336 

Esfor 0,859 0,507 0,389 

Desemp 0,868 0,570 0,389 

 Fonte: desenvolvido pela autora (2016) 
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Embora Gestão de Canal não tenha alcançado o mínimo de explicação baseado nas variáveis 

latentes, a decisão foi de continuar o estudo com essa variável, uma vez que esta pesquisa foi 

aplicada em um possível momento de definição deste canal, onde alguns indicadores já se 

mostram com características de canal da visão do próprio revendedor. Isso confirmado pelo 

valor de 0,414 que se mostra próximo de 0,5 e a consistência interna, o valor de Alpha de 

Cronbach de 0,788 justifica a permanência do construto para seguir na execução da Equação 

Estrutural. 

 

4.3.3 MEE: Modelo de Equações Estruturais 

No modelo de equações estruturais, estuda-se a relação de causalidade entre os construtos e 

entre os construtos e seus indicadores. A análise foi realizada com base nos indicadores e 

construtos da AFC. O modelo gerado e ilustrado abaixo é resultante da retirada de dois 

indicadores que mostraram baixa relação. Um dos indicadores se referia ao uso de 

treinamentos oferecidos com a empresa em relação à Gestão de Vendas Q19 (Gestão 

Vendas1). O outro indicador excluído é o planejamento para alcançar resultados esperados 

relacionado com Desempenho Q49.1 (Desempenho1). 

 

Gráfico 3 - Modelo de Equações Estruturais - MEE 

Fonte: AMOS elaborado pela autora 

As três variáveis antecedentes Satisfação, Gestão de Canal e Gestão de Vendas mostram 

relação de causalidade com o Esforço. A Teoria da Expectância também confirma forte 

relação aplicada à venda direta.  
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Os itens que permaneceram no modelo apresentaram relação por volta de 0,7, demonstrando 

explicação de 50% da relação. Dentro de gestão de Canal e Gestão de Vendas, dois itens 

demonstraram valores menores, mas ainda toleráveis, pois os fatores de juste da equação 

estrutural se mostram satisfatórios de acordo com a literatura (Hair et al., 2010), indicando 

relação significativa entre os construtos estudados, como mostra na Tabela 5: 

 

Tabela 5 - Fatores de Ajuste do Modelo 

Fator de ajuste do modelo Valores Ideais  Resultado 

CMIN/DF Ideal menor que 3,0, aceitável até 5,0 4,272 

GFI Acima de 0,90 é considerado bom 0,909 

CFI Entre 0 e 1. Quanto maior melhor o ajuste 0,926 

RMSEA Entre 0,03 e 0,08 0,052 

PCLOSE Maior que 0,01 é aceitável e acima 0,05 ideal 0,070 

Fonte: A autora (2016) 

Outra medida para validar o modelo foi o cálculo do Intervalo de Confiança (IC) das cargas 

estruturais que relacionam os construtos. Como o limite inferior não passou por zero todos os 

testes de hipótese foram confirmados como possivelmente válidos: 

 

Tabela 6 - Intervalo de Confiança dos Construtos 

Intervalo de Confiança Estimado Inferior Superior p-valor 

Esfor <--- Satisf 0,118 0,062 0,197 0,002 

Esfor <--- GenC 0,369 0,271 0,455 0,004 

Esfor <--- GenV 0,288 0,204 0,383 0,003 

Desemp <--- Esfor 0,690 0,631 0,759 0,002 

Recomp <--- Desemp 0,566 0,505 0,617 0,007 

Fonte: A autora (2016) 

Após a realização das análises estatísticas, o passo seguinte da pesquisa foi realizar as análises 

das hipóteses levantadas no trabalho. 
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4.4 Análises das Hipóteses 

Após as etapas analíticas concluídas, foi possível avaliar se as hipóteses propostas pelo estudo 

foram confirmadas e todas foram aceitas. 

 

Quadro 7 - Resultado das hipóteses 

Hipótese Teste t Resultado 

H1 Satisfação é antecedente a Esforço  3,79 Aceita 

H2 Gestão de Vendas é antecedente Esforço  7,44 Aceita 

H3 Gestão de Canal é antecedente a Esforço 8,69 Aceita 

H4 Esforço leva a Desempenho. 18,56 Aceita 

H5 Desempenho leva à Recompensa 15,75 Aceita 

 Fonte: A autora (2016) 

 

A análise dessas variáveis precisa receber duas óticas distintas, mas que se complementam. A 

primeira é a análise das variáveis que levam o revendedor a se esforçar nas atividades de 

venda direta. São os construtos que antecedem o esforço. A segunda é analisar como a Teoria 

da Expectância de Vroon se aplica neste setor.  

A confirmação das hipóteses H1, H2 e H3 permite afirmar que, na amostra analisada, a 

Satisfação, a Gestão de Vendas e a Gestão de Canal são antecedentes ao esforço. Existem 

fatores responsáveis, em maior ou menor escala, pelo esforço e empenho do revendedor.  

Entre os construtos exógenos, ou seja, Satisfação, Gestão de Canal e Gestão de Vendas aquele 

que exerce maior influência no Esforço é Gestão de Canal com carga fatorial de 0,37 e p<0,01.  

Mesmo esse construto tendo apresentado validade convergente abaixo de 0,5 na análise 

fatorial confirmatória, ele permaneceu no modelo, pois seu Alpha de Cronbach foi de 0,788. 

A confirmação na equação da hipótese H3 de que ele é o fator que influencia, com maior 

carga, o esforço no canal, demonstra que a venda direta é um canal passando por uma possível 

transformação. 

Esta afirmação é embasada por dados resultantes da pesquisa. Dentro do questionário 

proposto, algumas perguntas tiveram o objetivo de avaliar fluxos de canal como posse física, 

promoção, negociação e comunicação. Embora, com exceção do fluxo de comunicação, os 

demais tenham saído do modelo, a maioria dos respondentes declarou que realizam as 

atividades. Nas perguntas referentes à promoção 50% diz realizar ações frequentemente ou 

muito frequentemente, nas perguntas relacionadas ao estoque 58% e sobre negociação 46%. 
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A hipótese H2 foi confirmada com carga de 0,29 e p<0,01 para Gestão de Venda como 

antecedente ao esforço do revendedor. Avaliando gerencialmente, esta é uma variável com a 

qual as empresas de venda direta mais se preocupam. Gestão de Vendas é o meio pelo qual os 

fornecedores, treinam, informam e incentivam seus revendedores. Pelo modelo entende-se 

que sim tem forte relação com esforço, mas a Gestão de Canal que não mostra ser o foco 

principal das empresas influencia mais fortemente. 

A confirmação da hipótese H1 significa que a Satisfação do revendedor influencia o seu 

Esforço. Embora com a menor carga entre as três variáveis exógenas, satisfação apresentou 

0,12 e p>0,01, que confirma a relação da satisfação como antecedente ao emprego de esforço 

do canal. Esta hipótese confirma a base da relação entre as empresas e os revendedores que é 

o relacionamento pessoal, a satisfação pessoal em relação a atividade e por trás disso da 

empresa que oferece os produtos. 

As hipóteses H4 e H5 são referentes à Teoria da Expectância, em que segundo Lawler (1971), 

o esforço levará a um desempenho bem sucedido de uma ação e a expectativa desta que esta 

ação irá produzir resultados ou recompensas. Esta teoria foi confirmada também na relação do 

revendedor com a venda direta. 

Esforço na hipótese H4 mostra uma forte influência em desempenho com carga fatorial de 

0,69 e p<0,01. Este valor demonstra que é claro para o revendedor que o desempenho nesta 

atividade esta relacionada ao esforço pessoal, pois é uma atividade autônoma onde o 

revendedor pode trabalhar quanto, quando e como julgar ideal. 

A hipótese H5 também é confirmada com carga de 0,57 e p<0,01, ou seja, o revendedor tem a 

percepção de que se esforçar e alcançar melhores desempenhos o faz alcançar distintos 

objetivos, resultados e recompensas.  

Com a confirmação de todas as hipóteses é possível afirmar que se os revendedores estiverem 

satisfeitos com a atividade, recebendo os estímulos corretos referentes à Gestão de Vendas, e 

com atitudes relacionadas à Gestão de Canal, seu esforço será maior, consequentemente o 

desempenho e os resultados também. 
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5. CONCLUSÃO 

Wotruba dizia ainda em 1996 que muitos estudos se faziam necessários para entender a venda 

direta e principalmente em países que o tema foi pouco estudado. Mesmo após vinte anos não 

se tem encontrado estudos nesta área no Brasil, mesmo o país sendo o sexto maior país do 

mundo no setor. 

A busca por um melhor entendimento desta atividade no Brasil, pela ótica do revendedor foi 

foco do presente trabalho. A conclusão principal deste estudo foi que o setor esta passando 

por um momento de transição. Novas características e possivelmente novos formatos deste 

canal passam a emergir.  

A fim de detalhar estes aprendizados esta seção foi dividida em três blocos. No primeiro, 

serão apresentados os principais fatores que embasam esta conclusão, assim como as 

contribuições para a literatura. No segundo, quais seriam as implicações gerencias destas 

descobertas, e por ultimo as limitações do estudo e possíveis pesquisas futuras. 

 

5.1 Conclusões e contribuições 

A primeira questão de pesquisa desse trabalho, que era: existe relação de causalidade entre 

satisfação, gestão de canal e gestão de vendas com o esforço do revendedor, foi respondida, a 

partir da identificação da influência da satisfação, gestão de vendas e gestão de canal no 

esforço do revendedor.  

A venda direta teve até os dias atuais, como principal fundamento, o relacionamento, afinal a 

venda direta é caracterizada pela venda porta a porta e entre duas pessoas. O presente estudo 

confirmou esta relação, quando se propôs a estudar a Satisfação como antecedente ao Esforço. 

Indicadores de satisfação como realização pessoal, crescimento, segurança e independência 

confirmaram ser importantes para este revendedor.  

À medida que o revendedor está mais satisfeito com a atividade, com os serviços e produtos 

envolvidos nesta relação, ele se empenha e se esforça na busca de um melhor desempenho, 

que vai automaticamente ser revertido em resultados para as empresas. Estes indicadores de 

satisfação confirmados nas análises estatísticas são os mesmos do estudo feito por Wotruba 

em 1990, mostrando que esta é uma característica que segue latente mesmo após vinte e seis 

anos. 

No entanto, a satisfação, ainda que comprovada, se mostrou como o fator que menos 

influencia o esforço do revendedor dentre os três construtos estudados. Isso pode estar 

acontecendo, pois o canal tem sofrido algumas mudanças. Avaliando o cenário multicanal em 
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que a venda direta esta inserida e concorre com um formato de canal único faz com que sinais 

de mudanças possam ser vistos neste modelo de venda.   

As empresas, entendendo a dependência desta satisfação, trabalham com a gestão de vendas 

na busca da motivação desse revendedor. Elas investem valores importantes em incentivos, 

premiações e programas de fidelidade e prospecção de carreira. Estes indicadores, que não 

foram medidos em estudos anteriores também confirmaram ter influência no esforço do 

revendedor como um reflexo dos programas das empresas.  

Embora o estudo aponte que há influência da Gestão de Vendas no Esforço, ela não pode ser 

considerada o fator mais forte ou a origem do esforço, como as empresas a enxergam. Outra 

variável que apareceu com maior força foi a Gestão de Canal, e foi significativo para explicar 

o fenômeno no momento de transição do canal. 

Os fluxos de canal foram testados no questionário e nas modelagens estatísticas e, por fim, a 

comunicação foi o único fluxo confirmado. Entende-se, avaliando este contexto, que o 

revendedor começa a ter atitudes de um agente ou uma organização interdependente 

envolvida no processo de disponibilizar produtos, que é o conceito clássico de canal. Este é 

um movimento emergente, sendo iniciado pelo próprio revendedor, resultando em um modelo 

de canal sem forma definida. 

Pelo formato atual da venda direta é esperado que o revendedor ainda não realize todas as 

funções de um canal, pois a própria regulamentação desta atividade não permite isso. O 

revendedor é um comprador de mercadoria, mas não é uma pessoa jurídica com CNPJ como o 

formato tradicional de atacadista ou varejista. O que acaba impedindo uma série de fluxos de 

canal característicos de formatos de canais já consolidados. 

Por fim, pode-se concluir que Satisfação é menos impactante que Gestão de Vendas e de 

Canal, pois o canal esta passando por um momento de transição. Nota-se a migração entre o 

fundamento de relacionamento da venda direta, que se mostra importante, mas passa para o 

momento de olhar o revendedor como canal. Isso pode mudar o formato de relacionamento 

das empresas com uma pessoa, o revendedor, para a empresa com um canal, comparando-se 

com um B2B convivendo juntamente com o B2C.  

A segunda questão de pesquisa deste trabalho, que era: qual a relação da variável esforço com 

o desempenho e o resultado/recompensa do revendedor, teve como resposta a confirmação da 

Teoria da Expectância, também na venda direta. As análises confirmaram forte relação de 

esforço com desempenho e recompensa do revendedor. 

Foi possível observar pelas análises estatísticas e pelos valores das cargas fatoriais que o 

revendedor entende que na atividade de venda direta, quando ele se esforça, ele atinge um 
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desempenho esperado e alcança uma recompensa. Essa é a confirmação do modelo proposto e 

esperado para esta relação do revendedor com os resultados da sua atividade. 

Na venda direta o revendedor é livre para criar as ações que ele preferir e julgar necessárias 

para vender mais, buscar clientes e divulgar produtos, por exemplo. Essa liberdade dá ao 

revendedor também a autonomia de ser seu próprio chefe, fazer o seu planejamento e 

trabalhar como e quanto ele quiser para conseguir o que desempenho que ele julgar ideal. 

O desempenho medido no estudo foi sob a avaliação do próprio revendedor, e independente 

da sua avaliação ser de bom ou mau desempenho, a conclusão é que ele percebe que existe 

uma forte relação entre esforço e desempenho. Quanto às recompensas, as análises também 

mostraram que há relação, ou seja, o revendedor entende que se o desempenho for atingido, a 

recompensa também pode ser. 

O nível da recompensa estudada foi na visão de um terceiro, ou seja, os indicadores que foram 

confirmados no modelo são referentes à imagem que o revendedor espera ter na opinião de 

outras pessoas. Os dois itens que mostraram maior relação eram relacionados a ser visto como 

empresário, ou dono do próprio negócio e ter o respeito de outros revendedores devido ao seu 

desempenho. Estes aprendizados referentes às principais recompensas mostram que os 

objetivos de longo prazo destes revendedores podem estar relacionados também a parte de 

realização pessoal que ainda se mostra presente nas abordagens das empresas deste setor.   

Assim essa análise demonstra um comportamento de canal híbrido, onde os revendedores 

começam a realizar ações voltadas para negócios e para competir no mercado, mas ainda 

conservam características de um modelo impulsionado pelo relacionamento pessoal. Ter estes 

dois cenários acontecendo em paralelo abre oportunidades para as empresas mudarem suas 

estratégias e para acadêmicos estudarem com maior profundidade este setor.  

 

5.2 Implicações Gerenciais 

O canal venda direta, apesar do momento de transição no contexto da multicanalidade, alguns 

dos elementos referentes à gestão de canal não aparece, ainda, nas estruturas formais das 

empresas e nem vem sendo criticamente avaliado como algo que está emergindo.   

Observar o revendedor como um canal e dar ferramentas e subsídios para que ele possa atuar 

como tal, pode ser uma alternativa para as empresas. O setor passa por um momento de 

conflito entre questões referentes à como inovar em meios de atingir o consumidor. Embora 

seja uma preocupação, poucas empresas conseguem trabalham estratégias por meio do 

revendedor. As empresas pensam em plataformas digitais, ou em entrar no formato multicanal 

e pode estar negligenciando o potencial de canal que tem o revendedor. 
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Segundo a publicação Valor Setorial - Vendas Diretas (2015) um exemplo de empresa que 

investe no revendedor como um canal é a Mary Kay, que tem no Brasil o seu terceiro maior 

mercado. A empresa não só incentiva a venda destes revendedores, mas também propaga 

outras atividades de fluxos de canal e até recrutamento de novos vendedores. Nesta 

publicação, a empresa declarou planos de investir mais de R$300 milhões na força de vendas 

no ano de 2016.  

Outras empresas assim com a Mary Kay, investem milhões por ano em sua gestão de vendas. 

É um investimento importante já que a força de vendas é o maior responsável pelo 

faturamento das empresas. No entanto, a presente pesquisa demonstrou que estes elementos 

têm menor relação com esforço do que a gestão de canal. Ou seja, as empresas de venda direta 

não têm a tradição de serem gestoras de canal como outras empresas tradicionais do varejo.  

Elas precisam considerar a força de venda como um canal e não apenas como vendedores dos 

seus produtos. 

Esta falta de clareza entre os termos vendas e canal também se mostra presente na visão do 

revendedor. Nas análises dos resultados, as atividades que acabaram saindo do modelo 

apresentaram consideráveis números de respostas na opção “frequentemente”.  Por exemplo, 

30% dos respondentes declararam fazer estoque de produtos, terem os principais produtos em 

vendas para demonstração, comprar catálogos/revistas adicionais e criar suas próprias ofertas 

e promoções. Ou seja, parte destes revendedores já tem comportamentos de um canal, embora 

não o suficiente para confirmar a relação no modelo estatístico.  

Por outro lado, a confirmação da satisfação como geradora de esforço, ainda que em menor 

evidência em relação a canal, demonstra que as empresas precisam buscar a satisfação deste 

revendedor. Como citado anteriormente, não existem vínculos entre as empresas e seus 

vendedores, portanto entender quais são os pontos principais de satisfação do revendedor, 

pode orientar as empresas em oferecer condições para que esta necessidade de satisfação do 

revendedor seja suprida. 

 

5.3 Limitações e sugestões para pesquisas futuras 

Inicialmente, o fato de não ser encontrados registros de literaturas atuais sobre o tema, fez 

com que a pesquisa teórica tivesse que ser mais detalhada para entender as implicações atuais. 

As pesquisas encontradas foram aplicadas em ambiente, economia e culturas diferentes do 

Brasil, portanto adaptações de fizeram necessárias. 

Em relação à pesquisa, a principal limitação observada no decorrer da aplicação do 

questionário foi em relação ao entendimento das perguntas por parte dos respondentes. Por se 
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tratar de um público muito variado de origens, idades e culturas diferentes, podem ter 

ocorrido problemas de interpretação. Parte destes problemas foi identificada, analisada e 

ajustada após o pré-teste do questionário. 

Esta pesquisa não analisou a fundo o perfil do revendedor, ponto que pode dar início a 

pesquisas futuras. Uma alternativa para pesquisas futuras seria aplicar este mesmo modelo e 

buscar diferenças ou similaridades relacionadas às características dos revendedores, como o 

tempo que se dedica a função, há quantos anos atua como revendedor ou a quantidade de 

marcas vendidas. Existe a oportunidade da realização de análises de multigrupos para 

observar em maior nível de detalhe estes comportamentos, seja de Vendas, de Canal ou 

referente à Teoria da Expectância. 

Sendo a gestão de canal uma importante descoberta deste estudo, esta pesquisa poderia ser 

estendida somente a revendedores que tem ponto de venda. Seria necessária, para isso, uma 

nova coleta e uma nova fase de pesquisa, pois entre os respondentes do estudo presente, o 

número de revendedores que declaram ter loja não seria suficiente. 

Neste trabalho não foi estudado a fundo os motivos pelos quais os indicadores de gestão de 

Canal não entraram no modelo. Uma nova pesquisa focada exclusivamente em gestão de 

canal poderia gerar contribuições importantes. Proporcionaria às empresas informações de 

como gerir este canal, quais ferramentas elas empresas poderiam proporcionar a seus 

revendedores a fim de contribuir para a consolidação deste agente como um canal.  

Além dos temas abordados neste trabalho, outros temas de igual importância podem surgir. 

Estudos acadêmicos sobre Venda Direta no Brasil são pouco difundidos, mas o tamanho do 

mercado demonstra que mais pesquisas seriam necessárias. Outras linhas de pesquisa além de 

marketing e vendas poderiam se dedicar a este tema. Questões econômicas referentes à 

atividade de venda direta em meio e crise e relação com taxa de desemprego por exemplo. Em 

1992, Schwartz concluiu que o sucesso da venda direta é maior em países que tem menos a 

riqueza, alfabetização e urbanização do consumidor. Questões jurídicas e trabalhistas 

envolvendo esta atividade autônoma e temas referentes à legislação são alguns caminhos a 

serem seguidos. 

Enfim, este trabalho cumpre com o papel de contribuir e incentivar discussões acadêmicas e 

estudos científicos a cerca da Venda Direta, bem como proporcionar às empresas informações 

sobre o revendedor e sobre o momento de transição que o canal está passando.  
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7. APÊNDICES  

APÊNDICE A – Questionário 

 

Q1 O tema dessa pesquisa é o mercado de venda direta no Brasil. Desejamos compreender 

como você atua nesse mercado para podermos gerar um estudo que será usado 

para discussão em ambiente acadêmico.   As respostas serão analisadas de maneira global (ou 

seja, não individual), garantindo a confidencialidade e o anonimato de todos os participantes. 

Não é preciso se identificar para participar da pesquisa. Responda às questões assinalando a 

alternativa que melhor reflete sua opinião.  Não existem respostas certas ou erradas, o que 

importa é a sua opinião 

 

Q2 Há quantos anos você atua como revendedor /consultor para produtos de higiene pessoal, 

perfumaria e cosméticos?  

 

Q3 Quais das marcas abaixo você vende? Assinale todas as marcas que revende.  

 Avon (1) 

 Natura (2) 

 Jequiti (3) 

 Mary Kay (4) 

 Boticario / Eudora (5) 

 Outras, quais? Escreva no espaço abaixo (7) ____________________ 

 

Q4 Você possui uma loja (com atendentes/balconistas, prateleiras, vitrine) para vender os seus 

produtos? Sim (1) / Não (0) 

 

Q5 Você possui equipe de vendedores / consultores de vendas (revendedores ajudantes), ou 

outras pessoas que vendem para você? Sim (1) / Não (0) 

 

Q6 Na próxima etapa responda quanto você está satisfeito com relação aos itens seguintes - 

Muito insatisfeito (1) /Insatisfeito (2) /Indiferente (3) / Satisfeito (4) /Muito satisfeito (5) 

 

Q7 Sentimentos de realização pessoal (quão gratificante) em ser um revendedor (a) /consultor 

(a). 

 

Q8 A oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional 

 

Q9 A chance de conhecer outras pessoas 

 

Q10 Quanto o retorno desta atividade me parece segura e estável, pensando no futuro. 

 

Q11 Como minha contribuição individual para os resultados da empresa geram lucro também 

para mim 

 

Q12 Com o nível de independência que eu posso ter estou: 
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Q18 Responda a frequência com que você realiza as seguintes atividades - Nunca (1) / 

Raramente (2) / Mais ou Menos (3) /Frequentemente (muitas vezes) (4) /Muito 

Frequentemente (sempre) (5) 

 

Q19 Eu uso os treinamentos que a empresa me oferece para aprender mais sobre os produtos. 

 

Q20 Eu sigo as orientações que as empresas me passam de como oferecer e vender os 

produtos  

 

Q22 Realizo as tarefas necessárias para concorrer a prêmios e programas de incentivos 

 

Q23 Realizo as vendas necessárias para concorrer a prêmios e programas de incentivos 

 

Q24 Crescimento Profissional em Vendas Diretas é tratado de maneira diferente pelas 

empresas. Alguns programas dão nomes de cargos executivos (como Diretora) e outros 

programas incluem os melhores vendedores em grupos selecionados (Clube das Estrelas / Os 

Incríveis). Pensando nisso, responda o quanto você realiza as tarefas para conseguir crescer 

nesta carreira. 

 

Q25 Qual frequência você vai aos encontros realizados pelas marcas que você revende? 

 

Q26 Eu utilizo catálogos /revistas adicionais além daquelas que eu já recebo da empresa 

 

Q28 Eu compro produtos antecipados para ter estoque e tenho produtos para pronta entrega 

 

Q29 Eu costumo ter os produtos que mais vendem para demonstrar aos meus clientes 

(mostruário). 

 

Q30 Eu costumo ter para demonstração / mostruário os produtos que são lançamentos. 

 

Q31 Eu compro em grandes quantidades quando oferecem maior desconto 

 

Q32 Eu costumo ter pessoas para me ajudar a vender e em troca eu pago uma comissão da 

venda para esta pessoa 

 

Q33 Eu costumo deixar os catálogos / revistas em estabelecimentos comerciais de outras 

pessoas como salão de beleza e lojas 

 

Q34 Eu crio ofertas, descontos e promoções para meus clientes além dos propostos pelas 

marcas. 

 

 Q36 Eu uso materiais de comunicação como panfletos, painéis, faixas e cartazes dos produtos 

que revendo 

 

Q37 Eu costumo oferecer produtos aos meus clientes usando o whats app 

 

Q38 Eu costumo oferecer produtos aos meus clientes usando e-mail 

 

Q39 Eu costumo oferecer produtos aos meus clientes pelo facebook 
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Q40 Eu costumo vender produtos por sites, seja Rede Natura ou site próprio 

 

Q42 Em sua opinião, quanto de esforço você dedica para cada atividade a seguir? - Nenhum 

esforço (1) / Pouco esforço (2) / Indiferente (3) /Algum esforço (4) /Muito esforço (5) 

 

Q43 Quanto eu me empenho para vender os produtos com os quais eu trabalho. 

 

Q44 Quanto eu me esforço para buscar maneiras diferentes de vender meus produtos (por 

exemplo, usar internet, ter vendedores ajudantes, fazer panfleto). 

 

Q45 Quanto eu me esforço para procurar novos clientes para vender meus produtos. 

 

Q46 Oferecer mais produtos para clientes já conhecidos. 

 

Q47 Aprender mais sobre os produtos que eu vendo. 

 

Q48 Quanto eu me esforço para alcançar as metas que eu planejei. 

 

Q49 Fazendo uma auto avaliação do meu desempenho, como eu me considero nas atividades 

abaixo: 

 Muito 

ruim (1) 

Ruim (2) Regular 

(3) 

Bom (4) Ótimo 

(5) 

Planejamento para 

alcançar os resultados que 

eu espero (1) 

          

A maneira como eu sigo o 

planejamento que eu faço 

(2) 

          

A maneira como eu 

demonstro e ofereço os 

produtos (3) 

          

Relação com meus 

clientes após a venda 

oferecendo novos 

produtos (4) 

          

A maneira com que eu 

busco novos clientes (5) 
          

 

 Q51 Nas próximas perguntas, responda qual a importância que cada item tem para você - 

Totalmente sem importância (1) / Sem importância (2) / Indiferente (3) /Importante (4) /Muito 

Importante (5) 

 

Q52 Os resultados que espero ter se eu tiver um bom desempenho é: 

 

Q53 Ser visto (a) como um (a) profissional moderno (a) e atual. 

 

Q54 Ser visto (a) como um (a) profissional bem remunerado (a). 
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Q55 Ser visto como empresário /dono do meu próprio trabalho. 

 

Q56 Ter o respeito dos companheiros de vendas devido ao meu desempenho. 

 

Q57 Ter a admiração da família e de amigos. 

 

Q58 Sentir que meu relacionamento com amigos e clientes é fortalecido. 

 

Q60 Qual sua Idade 

 

Q61 Qual o seu lucro em média por mês, somando todas as marcas que revende? 

Menos de R$ 500,00 (1) 

Entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 (2) 

Entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00 (3) 

Entre R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00 (4) 

Mais de R$ 6.000,00 (5) 

 

Q62 Quantas horas por semana, em média, você se dedica a atividade de revender? 

8 horas (1 dia útil) (1) 

16 horas (2 dias úteis) (2) 

24 horas (3 dias úteis) (3) 

36 horas (4 dias úteis) (4) 

Mais de 36 horas (mais de 4 dias úteis) (5) 

 

Q63 Qual sua ocupação? 

Autônomo / trabalho por conta própria (por exemplo, na revenda de cosmético) (1) 

Funcionário (a) de empresa pública ou privada em tempo integral (2) 

Funcionário (a) de empresa pública ou privada em tempo parcial (3) 

Aposentado (a) (4) 

Estudante (5) 

Dona de Casa (6) 

Não trabalha (7) 

 

Q64 Qual sua renda familiar mensal (por mês)? 

Menos de R$1.760 (1) 

R$ 1.760,01 a R$ 3.520,00 (2) 

R$ 3.521,01 a R$ 8.800,00 (3) 

R$ 8.800,01 a R$ 17.600,00 (4) 

Mais de R$17.600 (5) 

 

Q65 Gênero 

Feminino (1) 

Masculino (2) 
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Q66 Estado civil 

Solteiro (a), nunca casado (1) 

Casado (a) (2) 

Morando junto (3) 

Viúvo (a) (4) 

Separado/divorciado (5) 

 

Q67 Escolaridade 

Sem escolaridade concluída (1) 

Fundamental incompleto (2) 

Fundamental completo (3) 

Médio incompleto (4) 

Médio completo (5) 

Superior incompleto (6) 

Superior completo (7) 

Pós-graduação incompleta (8) 

Pós-graduação completa (9) 

 

Q68 O resultado desta pesquisa será lido de maneira geral, ou seja, sem informações 

individuais. Portanto eu autorizo expressamente que o resultado seja utilizado, acessado, 

reproduzido, armazenado, transferido ou transmitido pelo pesquisador, ou por qualquer outra 

pessoa por este autorizado. 

sim (1) 
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APÊNDICE B – Construtos questões e escalas 

 


