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RESUMO 

 

Esta dissertação procurou analisar o processo de trabalho das vendedoras de 
cosméticos na modalidade porta a porta, suas remunerações e necessidades 
sociais, tendo como parâmetro o trabalho desenvolvido por operadoras de vendas 
em uma empresa específica deste setor nas cidades da Região Centro-Sul do 
Paraná. Ressalta-se a importância da pesquisa, uma vez que ela aborda direitos 
trabalhistas, impactos sociais da informalidade e necessidade de trabalho. Assim, 
compõem o interesse na exploração do tema a exploração de mão de obra em 
operações de venda de cosméticos, as percepções de desigualdade social própria 
da atividade, os aspectos de informalidade e a perda de direitos básicos do trabalho. 
O questionamento central da pesquisa enfatiza impactos e consequências de perda 
de direitos trabalhistas. Os objetivos foram: analisar a existência da perda de direitos 
do trabalho e suas consequências econômicas e sociais no uso da mão de obra 
informal na prática de vendas diretas; identificar os direitos trabalhistas omitidos pela 
empresa na execução dessa atividade; averiguar as percepções de conhecimento 
sobre os direitos trabalhistas por parte dos entrevistados e identificar o grau de 
satisfação dos envolvidos frente à informalidade. O estudo constituiu-se de 
abordagem mista (qualitativa-quantitativa), conduzida por levantamento bibliográfico 
e estudo de campo, através de entrevistas e uso de questionários semiestruturados. 
O tratamento dos dados se deu por análise documental, por meio da verificação de 
conteúdo, triangulação de dados e entrevistas. Os resultados alcançados mostraram 
que existe uma subvalorização da profissão de vendedora porta a porta, 
desconhecimento das leis do trabalho e de amparo social, além de um elevado grau 
de informalidade na aplicação do trabalho. Depreendeu-se que a principal finalidade 
desta ocupação é suprir a necessidade financeira imediata destes trabalhadores, 
que buscam, na ocupação informal, uma forma de complemento de renda para sua 
subsistência. 
 

 

Palavras-Chave: Precarização do Trabalho; Trabalho Informal; Legislação 
Trabalhista; Comercio Porta a Porta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This dissertation sought to analyze the work process of door-to-door cosmetics 
vendors, their remuneration and social needs, based on the work developed by sales 
operators in a specific company in this sector in the cities of the center-south region 
of the state of Paraná. The importance of the research is emphasized, since it 
addresses labor rights, social impacts of informality and the need for work. Thus, the 
interest in addressing the theme of labor exploitation in cosmetic sales operations, 
perceptions of social inequality of the activity, aspects of informality and loss of basic 
labor rights. The central question of the research emphasizes impacts and 
consequences of loss of labor rights. The objectives were: to analyze the existence 
of the loss of labor rights and its economic and social consequences in the use of the 
informal labor force in the practice of direct sales; identify the labor rights omitted by 
the company in the execution of this activity; to assess the perceptions of labor rights 
knowledge on the part of the interviewees; and to identify the degree of satisfaction 
of those involved in relation to informality. The study consisted of a mixed approach 
(qualitative-quantitative), conducted by a bibliographical research and field survey, 
through interviews and use of semi-structured questionnaires. Data processing was 
done through document analysis, content verification, data triangulation and 
interviews. The results showed that there is an undervaluation of the door-to-door 
salesperson profession, ignorance of labor laws and social protection, as well as a 
high degree of informality in the application of the work. It was concluded that the 
main purpose of this occupation is to supply the immediate financial need of these 
workers, who seek, in the informal occupation, a form of income supplement for their 
subsistence. 
 
Keywords: work precarization; informal work; labor legislation; door to door sales. 
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1 INTRODUÇÃO 

Para todo trabalho que não voluntário, existe a necessidade de remuneração 

dos empregados e colaboradores por meio de compensações financeiras diversas, 

necessárias para sua subsistência e manutenção, independendo do seu tamanho ou 

classe social (OLIVEIRA, 2014). Em relação a esse aspecto, surgiu o interesse de 

trabalhar o tema relativo à precarização do trabalho feminino e à exploração de mão 

de obra, exemplificados por meio de empresas que praticam a modalidade de 

vendas do tipo “porta a porta” (FRITH; SHAW; CHENG, 2005). Essa prática é muito 

comum em diversos países, não estando este procedimento ligado a um tipo 

específico de produto (CARNEIRO, 2003). 

Nas principais empresas nacionais e mundiais de cosméticos esse retrato se 

faz presente; no entanto, essa modalidade de comercialização não é exclusividade 

desse ramo, sendo aplicada em inúmeros outros modelos de negócios. 

Na visão de Braverman (2010, p. 181) “[...] a exploração da mulher em nome 

do lucro a qualquer custo é uma das ameaças constantes aos direitos históricos que 

as mulheres conquistaram através dos tempos”. A análise e a verificação constante 

envolvendo as operações de trabalho feminino sempre indicam mudanças. 

Com o enfoque da pesquisa já definido, esta investigação aborda as 

diferentes formas de execução do trabalho feminino, comparadas às suas 

finalidades, objetivando identificar os fatores de utilização de seu esforço produtivo; 

identificando assim, os vários graus de exploração que se diferenciam dentro de um 

mesmo fator econômico, dependentes da força de trabalho feminina 

(NASCIMENTO; DILLEMBURG; SOBRAL, 2005, p. 2). 

Em se tratando de trabalho formal remunerado, os direitos estão todos 

vinculados e formalizados, o que, na visão de Camargo (2017), existe em função do 

avanço e do crescimento da industrialização no Brasil nos últimos tempos, 

decorrente das transformações da estrutura produtiva, do contínuo processo de 

urbanização e da redução de taxas de fecundidade nas famílias, proporcionando 

maior inclusão das mulheres no mercado de trabalho formal. 

No entanto, o problema não está vinculado ao trato formal, pelo contrário: é 

justamente a questão da informalidade, da falta de garantias legais, da falta de 

benefícios e cuidados específicos da Lei Trabalhista que tornam o tema relevante 

(ABÍLIO, 2014). 
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Os conceitos de trabalho informal conforme Peattie (1980) têm suas 

premissas baseadas nos idos dos anos de 1970. A necessidade de geração de 

renda e capital para próprio sustento, resultado do desemprego, gera a força de 

trabalho remunerada, porém não formalizada, o que é parte integrante desta análise. 

Por fim, o interesse acerca do assunto se dá frente às ideias de que existe 

um movimento silencioso de bloqueio de direitos trabalhistas, o qual merece um 

aprofundamento de estudo e análise (NERI, 2006, p. 1). Justamente no aspecto 

informal da exploração dessa mão de obra é que a pesquisa trata seus maiores 

fatos: mulheres, pessoas que trabalham pela necessidade de renda, porém 

informalizadas e exploradas em seu vínculo. 

 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

A ideia central deste trabalho está ligada à necessidade de se investigar o 

processo de trabalho das vendedoras de cosméticos na modalidade porta a porta, 

suas remunerações e necessidades sociais, com foco em uma empresa desse setor, 

a empresa PAR, estabelecida nas cidades da Região Centro-Sul do Paraná. 

Dessa forma, os parâmetros a seguir reforçam o direcionamento da 

pesquisa, em função do trato do direito de trabalho, por meio de garantias de renda 

e sustentabilidade financeira. Compõem o interesse na exploração do problema, 

portanto, os seguintes direcionadores: 

• A exploração de mão de obra feminina por meio da revenda de 

cosméticos e produtos congêneres, no que tange à desigualdade social 

dentro da informalidade, em função de uma força produtiva sem vínculo 

formal; 

• O desgaste emocional e social trazido pela ação de revenda, levando-se 

em conta obrigações da sua comercialização, assim como os obstáculos 

financeiros do pré e do pós-venda; 

• A falta de regulamentação específica para tal atividade profissional, além 

da falta de reconhecimento legal por parte da empresa 

geradora/fabricante deste tipo de produtos. 

O avanço contínuo da informalidade, e como consequência, a diluição dos 

direitos do trabalho dos movimentos econômicos sociais de consumo e de 
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participação remuneratória, faz com que a função econômica da geração de lucro 

fortaleça apenas um dos lados dessa operação. 

Logo, a questão central da pesquisa é: Quais os impactos e 

consequências de perda de direitos trabalhistas na utilização de mão de obra 

informal, pelas empresas de vendas diretas na região Centro Sul do Paraná? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

Os objetivos tratados nesta pesquisa são os seguintes: 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Analisar a existência de perda de direitos do trabalho e quais as suas 

consequências no uso de mão de obra informal na prática de vendas diretas, na 

Região Centro Sul do Paraná. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar os direitos trabalhistas omitidos na execução desta atividade; 

• Averiguar as percepções de conhecimento sobre os direitos trabalhistas 

em operações de venda direta não formalizada; 

• Identificar o grau de satisfação dos envolvidos frente à informalidade 

neste tipo de relação de trabalho. 

• Apresentar os motivos individuais de escolha na execução desta atividade 

informal; 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

A geração de renda e a necessidade de manutenção de uma pessoa, a sua 

sobrevivência, está diretamente relacionada com a sua força produtiva, seu esforço 

produtivo, sua capacidade de gerar renda e de manter-se enquanto cidadão, 

individualmente e também em sociedade (ABÍLIO, 2014). 
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A necessidade do trabalho leva as pessoas ao seu esforço produtivo diário, 

o que na representação de Nascimento, Dillemburg e Sobral (2005) não significa um 

rebaixamento na execução da mão de obra produtiva, mas sim apenas uma forma 

atrofiada de seu pagamento ou remuneração. 

A descaracterização do trabalho, como resultado de um avanço mundial do 

esforço produtivo, dá fundamento ao pensamento de Antunes (2005, p. 75.) quando 

cita que 

 

 o desafio é procurar entender de modo abrangente o que é a classe 
trabalhadora hoje, que compreende a totalidade dos assalariados que vivem 
da força de trabalho e são despossuídos dos meios de produção, não tendo 
outra alternativa de sobrevivência se não a de vender sua força de trabalho 
sob a forma de pagamentos. 
 

 Logo, é compreensível o interesse em pesquisar-se até que ponto o esforço 

de trabalho informal é pertinente num quadro de necessidade social. 

Sobre esses conceitos históricos, é reforçada a necessidade de informações 

frente ao tema abordado, no surgimento dos aspectos de legalização de uso da mão 

de obra, da sua formalização, direitos que deverão ser respeitados e cuidados, pois 

regem com prudência e vicissitude a aplicação da força produtiva remunerada por 

parte das empresas e empregadores (RIOS, 1999). 

Nos períodos que antecederam à Revolução Industrial, o que se tinha de 

vínculo era um marco zero, conforme descreve Melgar (1995, p. 50)1 sobre as 

condições dadas: “[...] el tipo de trabajo existente hasta la Revolución Industrial no 

era un trabajo libre, era un trabajo de esclavos y siervos cuya ínfima condición social 

era acorde con escaso o casi nulo valor que se atribuía a su esfuerzo”. 

A condição de semiescravidão teve seu período acentuado na história; 

atualmente, porém, o tema já não mais transita nos noticiários ou informativos de 

grande mídia. O que se procura aqui é a exposição do retrato de uma atividade sem 

formalidade, que remunera a contraparte, mas que não vincula a esse fim os 

preceitos legais. O conceito ora apresentado não é o valor da remuneração obtida 

em si, mas os direitos do trabalho não aplicados e o impacto social no cotidiano 

dessas vendedoras, uma vez que para a empresa cedente o lucro nunca cessa, pelo 

                                            
1 Tradução: “o tipo de trabalho que existia até a Revolução Industrial não era um trabalho livre, era 
um trabalho escravo e empregado cujo status social muito baixo era consistente com pouco ou quase 
nenhum valor que era atribuído ao seu esforço”. 
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contrário, os números públicos divulgados atestam justamente o contrário 

(BRAUDEL, 1996). 

É essa implicação social que condiciona o comportamento do indivíduo 

frente à necessidade de geração de trabalho e renda, pois ele necessita sentir-se 

inserido num meio social produtivo e capitalista em que convive. Dessa forma, esse 

trabalhador acaba optando por qualquer tipo de ocupação, desde que remunerada, 

para sua subsistência e aceitação.  

É sabido que o objeto de estudo transita entre seu aspecto legal e o 

informal. A própria Constituição Federal (1988) no trato do trabalho, traz ao 

conhecimento dos cidadãos os aspectos das mais modernas Leis Trabalhistas em 

vigor no país, em concordância com a aferição do impacto social de remuneração 

baseada em produtividade (venda) sem os devidos direitos legais inerentes hoje 

para qualquer profissional que execute semelhante função, por direito adquirido 

(ABÍLIO, 2014). 

O período da Revolução Industrial foi marcado como o das primeiras normas 

voltadas exclusivamente para a proteção dos trabalhadores, como consequência da 

força dos movimentos sociais e também pelo interesse do próprio Estado em contar 

com o apoio da grande massa de trabalhadores que compunham a sociedade 

(VIANNA, 1991). 

No Brasil, a sistemática de regularização do andamento de exploração de 

mão de obra produtiva começa a curtos passos no final do século XIX, o que não 

diminui a sua significância e aplicação. 

 

As primeiras normas trabalhistas surgiram no País a partir da última década 
do século XIX, caso do Decreto n. 1.313, de 1891, que regulamentou o 
trabalho dos menores de 12 a 18 anos. Em 1912 foi fundada a 
Confederação Brasileira do Trabalho (CBT), durante o 4º Congresso 
Operário Brasileiro. A CBT tinha o objetivo de reunir as reivindicações 
operárias, tais como: jornada de trabalho de oito horas, fixação do salário 
mínimo, indenização para acidentes, contratos coletivos ao invés de 
individuais, dentre outros (BRASIL, 2011). 

 

Em função do caráter investigatório do tema, é de suma importância a 

análise do problema contingencial em si, da verificação da profundidade e alcance 

social do caso, uma vez que este trabalho encontra-se também em outros centros 

de discussões acadêmicas. Por conseguinte, o que aqui se busca é identificar se há 
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exploração dos trabalhadores que executam atividade produtiva no setor de vendas 

de produtos porta a porta (vendas diretas). 

 

1.4 IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 
 

Por se tratar de um fenômeno não isolado, que abrange todos os municípios 

da região analisada, o trabalho se torna relevante. Além disso vem abordar 

disfunções de emprego e obstrução de direitos do trabalho, expondo o retrato atual 

de pessoas que mantém essa atividade profissional remunerada como fonte de 

renda e subsistência, com ênfase no esforço produtivo informal. O estudo traz à tona 

também os aspectos que remetem à desigualdade social, objeto posterior de análise 

neste trabalho. 

O reconhecimento de direitos básicos de empregabilidade expõe a carência 

de oportunidades de condições formais de trabalho. Nesse quesito, é sabida a 

urgência e necessidade do indivíduo manter-se empregado, com renda, para seu 

próprio sustento e sobrevivência (RIOS, 1999). 

Dada a compreensão de Sant´Anna (2001) frente a um período no qual 

quanto mais as pessoas são alvos de coerções, de explorações comerciais, 

forçadas a ampliar recordes de consumo e produtividade, mais ficam carentes de 

seu reconhecimento, o tema da exploração do trabalho persiste em sua essência. 

Ferreira (2012, p. 102) cita haver a necessidade de inserção no mercado 

produtivo onde 

 

estar fora do mercado de trabalho atualmente não significa estar em 
liberdade, mas sim radicalizado aos processos que geram desumanização e 
embrutecimento humano onde os desempregados se submetem às 
situações mais diversas de sobrevivência, o que não converge com a 
dedicação de tempo livre ao ócio criativo.  
 

O fator trabalho é determinante de aceitação social por parte de um 

indivíduo, que muitas vezes tem suprimida a sua vontade em querer trabalhar. 

Dessa forma, a importância e relevância do estudo conduzem à 

compreensão do fenômeno social de isolamento da mão de obra de venda direta 

frente aos direitos trabalhistas imersos na legislação vigente (ABÍLIO, 2014). 
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A própria Constituição Federal (BRASIL, 1988) dá segurança ao trato 

profissional, quando menciona que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (Art. 5º, XIII). 

A partir dessa condição, o objeto de estudo pode ser aplicado em diversos 

casos, tornando-se um fenômeno abrangente, pois não obedece a regras e normas 

referentes à condição de subempregabilidade oferecida pela situação (BRAUDEL, 

1996).  

Em momento algum os esforços de trabalho, individual ou coletivo, devem 

ser suprimidos. As causas da precarização na força de trabalho são eventos ainda 

rotineiros, passivos de estudos e pesquisas, necessários para medir os impactos 

diretos em seus agentes. 

 

1.4.1 Viabilidade da pesquisa 

 

A possibilidade de exploração do tema mão de obra, em sua maioria 

feminina, fere alguns dos princípios básicos de condição humana (ABÍLIO, 2014). 

Com que este procedimento de pesquisa, trazido à nível local, busca-se maior 

compreensão sobre o tema, visto que ele permanece contemporâneo, específico, e 

com impacto social na vida de seus executores. 

Nos preceitos do direito do trabalho, de forma regular e assistida, remete a 

condição humana a ter, em âmbito legal, a obtenção de uma atividade profissional 

digna, remunerada e sustentável, garantindo a si e aos seus dependentes a 

condição de ente auxiliado (MORAES, 2008). 

O vínculo, mesmo que informal no seu início, merece reconhecimento e 

obrigatoriedades estipuladas em Lei. De acordo com o manual do Ministério Público 

do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES, 2014), quando um trabalhador combina 

com o empregador um trabalho, está fazendo com ele um Contrato de Trabalho, 

mesmo que esse acordo ocorra de maneira verbal (capítulo I, p. 15). 

Porém, nem sempre esse procedimento acontece como pede a lei, havendo 

brechas em todas as instâncias do vínculo operacional, da atividade desenvolvida, 

no aspecto pertinente ao trabalho com remuneração, o que, nas palavras de Rios 

(1999), fere as relações tácitas do trabalho e requer efêmera protelação da pura 

forma do Direito. 

Conforme Pontes (2017), estima-se que hoje aproximadamente 40 milhões 
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de trabalhadores atuem sem renda fixa e sem carteira assinada no Brasil, muito em 

função da forte crise econômica vivida pelo país nos anos de 2016 e 2017. 

Nesse sentido, é evidente a necessidade em compreender esse método de 

trabalho informal, onde os trabalhadores envolvidos não têm apoio legal da empresa 

em questão. Nesse viés abre-se a oportunidade em tecer a pesquisa para a 

compreensão de como é realizada tal atividade na região Centro Sul do Estado do 

Paraná, tratando do setor de vendas dos produtos cosméticos da empresa PAR. 

Apesar de números até favoráveis frente ao restante do país, o vínculo com 

a crise econômica desestimulou o consumo em 2016 e 2017, desencadeando um 

processo de recessão econômica interna no Estado, tendo como consequência a 

geração de inúmeras demissões no mesmo período em todo o estado do Paraná, 

conforme demonstra o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em seu relatório 

de Desenvolvimento Econômico apresentado em meados de 2017 (IBGE, 2017). 

Entre os anos de 2012 e 2016 o mercado de trabalho brasileiro passou por 

mudanças significativas, reflexo da conjuntura econômica bastante variada ao longo 

desde quinquênio, onde após uma década de resultados relativamente positivos na 

economia, o crescimento do produto, da renda e do emprego sofreram um processo 

de esgotamento e crise a partir de 2014. O aumento da desocupação foi um dos 

principais efeitos dessa dinâmica e seu desdobramento apontou para a ampliação 

das desigualdades sociais e para maior vulnerabilidade de grupos sociais 

específicos (IBGE, 2017). 

Mendonça explica que a taxa de desemprego no Paraná ficou em torno de 

8,5% no terceiro trimestre do ano, abaixo da média do Brasil em 2017 que foi de 

12,4% no mesmo período (MENDONÇA, 2017). 

Diante disso, criou-se a oportunidade de execução da pesquisa em função 

do seu objeto, o qual se propõe a estudar a grande quantidade de trabalhadores 

sem vínculo formal (fatores de mão de obra, remuneração e representação social) 

que hoje mantém-se através da mão de obra produtiva em atividades de vendas 

diretas ou de produtos similares. 

 

1.4.2 Oportunidade 
 

A pesquisa se mostra oportuna no trato da realidade pela qual passam 

inúmeras pessoas hoje frente à execução de trabalho com vendas diretas, sem 
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cobertura da Lei, justificado pelo enfraquecimento das oportunidades regulares de 

trabalho com vínculo formal. 

Muito se deve esta oportunidade de pesquisa à própria condição econômica 

recessiva das pessoas, que também se aplica ao aspecto contemporâneo do tema, 

da sua subvalorização, de seu subjulgamento e da pormenorização da forma 

feminina de execução do trabalho (ABÍLIO, 2014). 

Relevante destacar as novas modalidades de vínculo trabalhista que 

surgiram amparadas na Lei nº. 13.467/2017 (BRASIL, 2017) ora aplicáveis nos 

mesmos moldes de interpretação do referido objeto de estudo desta pesquisa, que é 

a igualdade dos direitos do trabalho para todos os trabalhadores. 

 

1.4.3 Alcance das demais pesquisas sobre o tema 
 

O direcionamento desta pesquisa aborda a exploração de mão de obra em 

trabalhadores que vendem produtos na forma direta, ou venda porta a porta, que 

não possuem vínculo direto de emprego ou qualquer aspecto formal em sua 

produção, aqui entendido como pormenorização ou rebaixamento de mão de obra. 

O aspecto de exploração de mão de obra já foi fonte de estudos de outros autores 

durante este século, listados conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Resumo das obras nacionais sobre o tema trabalho (continua) 

TÍTULO DA OBRA AUTOR (ES) OU 
AUTORA (S) 

ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

TRATAMENTO SOBRE O 
ASSUNTO 

A Perda da Razão 
Social do Trabalho 

Maria das Graças 
Druck e Tania 
Franco 

2007 

O livro reúne debates entre 
pesquisadores sobre a conjuntura 
mundial da precarização social e do 
trabalho, com destaque para a 
“instabilização” do trabalho. 

A informalidade no 
Direito do Trabalho 

Mariana Tavares de 
Melo 2007 

Apresenta o propósito de estudo e 
discussão sobre o processo 
evolutivo da precarização das 
relações de trabalho nos dias 
atuais. 

Crítica à Razão 
Informal 

Manoel Luiz 
Malaguti 2001 

Traz uma série de reflexões sobre o 
trabalho informal e a precarização 
do trabalho contemporâneo. 

Estrutura Social e 
Formas de 
Consciência: a 
determinação social do 
método  

István Meszáros 
(tradução de 
Rogério Bettoni) 

2010 

Apresenta a relação dialética 
descoberta por Karl Marx entre a 
estrutura social e o trabalho, objeto 
de estudo e relevância para as 
Ciências Sociais. 
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(continua) 

O Caracol e a sua 
Concha: ensaios sobre 
a nova morfologia do 
trabalho 

Ricardo Antunes 2005 

Seguindo os dados da OIT, o autor 
cita que mais de 1 bilhão de 
pessoas hoje estão em ocupações 
parciais, precárias ou temporárias 
de trabalho, fomentando a 
informalidade. 

O Mito da grande 
Classe Média: 
Capitalismo e Estrutura 
Social 

Márcio Pochmann 2014 

Situa-se no contexto geral da 
neoliberalização do capitalismo 
contemporâneo, com enfoque na 
existência e ascensão da classe 
média no Brasil. 

O Novo (e Precário) 
Mundo do Trabalho Giovanni Alves 2000 

Apresenta um panorama do 
processo de reestruturação 
produtiva, com ênfase nas relações 
modernas de trabalho e sua 
precarização. 

Os Sentidos do 
Trabalho 

Ricardo L. C. 
Antunes 

2015 Retrato os ensaios sobre a 
afirmação e a negação do trabalho. 

Pobreza e Exploração 
do Trabalho na 
América Latina 

Pierre Salama 1999 

Exposição clara e direta do 
aumento da pobreza nesse 
continente, resultado da exploração 
de capital das grandes corporações. 

Sem Maquiagem: o 
trabalho de um milhão 
de revendedoras de 
cosméticos 

Ludmila Costhek 
Abílio 

2014 

Apoiado num exército de mais de 1 
milhão de revendedoras e ancorada 
em um rico estudo de campo, a 
autora propõe uma abordagem 
original sobre o trabalho informal 
feminino dentro de um segmento 
denominado Vendas Diretas. 

Mercado de Trabalho 
Informal Feminino: 
revenda de cosméticos 
em Florianópolis/SC 

Carolina Moraes 2008 

Retrato da situação naquele 
período frente à força produtiva de 
mulheres que trabalhavam na 
informalidade e que executavam 
esse trabalho como forma de 
valorização profissional, social e 
econômica. 

Contratos flexíveis de 
trabalho: diferentes 
perfis e necessidades 
dos trabalhadores 

Márcia C. Azevedo 

Maria José Tonelli 

André Luis Silva 

2015 

Retrata a implicação dos novos 
métodos de trabalho informal, com 
destaque para o perfil de cada tipo 
de trabalhador frente às novas 
facetas de trabalho. 

Novas formas de 
ocupação do trabalho e 
condições 

Valeria Bertoncelo 

Luciano Junqueira 
2018 

O sentido do fator trabalho, o 
avanço tecnológico traz as novas 
formas de ocupação e significado 
de trabalho para o indivíduo. 
Pesquisa de levantamento de  
produção acadêmica sobre o tema 
entre os anos de 2001-2015. 

Os modos de ser da 
informalidade: rumo a 
uma nova era da 
precarização estrutural 
do trabalho? 

Ricardo L. C. 
Antunes 

2011 

Resultado de transformações e 
metamorfoses nos países 
capitalistas, ocorrência de 
importante processo de 
informalização e precarização do 
trabalho, com destaque para as 
formas de trabalho parcial, de 
subcontrato e modo precarizado. 
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(conclusão) 

O trabalho no olho da 
rua: fronteiras da 
economia popular e da 
economia informal 

Lia Tiriba 2018 

Não sendo a demanda de 
trabalhado formal assalariado 
idêntico ao crescimento do capital, 
ao invés de 1 existem 2 mundos do 
trabalho: assim, é possível 
identificar a precarização do 
trabalho pelo modelo neoliberal que 
obriga as pessoas a novas formas 
de trabalho para sobrevivência. 

Mapa do Trabalho 
Informa 

Kjeld Jakobsen 

Renato Martins 

Osmir Donbrowski 

2011 

Apresenta uma pesquisa minuciosa 
realizada pela CUT sobre o setor 
informal do trabalho, que representa 
atualmente quase a metade dos 
trabalhadores da cidade de São 
Paulo e do país. Traz também 
textos dos economistas Paul Singer 
e Márcio Pochmann que analisam o 
trabalho informal no Brasil. 

Análise dos motoristas 
de Uber sob o enfoque 
da precarização 

Robson G. André 

Rosana Oliveira da 
Silva 

Rejane Prevot 

2018 

O desemprego, o discurso da 
flexibilidade e a promessa de 
ganhos altos fáceis foram formas de 
seduzir pessoas desempregadas a 
trabalhar nessa modalidade, 
entendidas neste trabalho como 
formas de precarização. 

 Fonte: O autor (2018) 
 

Por fim, vale ressaltar que, por se tratar de uma pesquisa que aborda os 

aspectos de precarização do esforço de trabalho e que esse fenômeno estará sendo 

estudado em âmbito regional/local, as referências acerca tema estão vinculadas ao 

mercado interno, nacional, não sendo coerente, tampouco conveniente sua 

amplitude, haja vista que cada país possui suas regras de direitos de trabalho, não 

sendo comum a sua aplicação para com esta pesquisa. 

 

1.5 ESTRUTURA DA PESQUISA 
 

Esta pesquisa está estruturada em 05 (cinco) sessões distintas, das quais 

estão citadas abaixo: 

Parte I – Introdutória: composta pela Problematização da pesquisa, pelos Objetivos 

(geral e específicos), Justificativa e Importância da pesquisa; 

Parte II – Referencial: composta pela Revisão bibliográfica e Revisão documental. 

Parte III – Metodológica: composta pelos Procedimentos metodológicos utilizados; 

Parte IV – Analítica: composta pelos métodos e técnicas aplicadas ao procedimento 

de pesquisa.  

Parte V – Conclusiva: composta pelo Estudo e Pesquisa de campo e considerações. 
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2     REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Neste capítulo apresenta-se o embasamento teórico, frente ao objeto de 

estudo, que trata dos impactos sociais e consequências na perda dos direitos do 

trabalho e exploração de mão de obra por empresas que atuam com vendas diretas. 

A fundamentação teórica terá início com o histórico da atividade de vendas 

diretas no país, que está amparada na Lei n. 6.586, de 6 de novembro de 1978 

(BRASIL, 1978), oriunda do Decreto-Lei n. 486, de 3 de março de 1969. 

Sabe-se que a apreciação teórica indicada pelo tema, a exploração da mão 

de obra por empresas operantes no método de venda direta, requer estudo e 

relevância, como ressaltado no comentário de Abílio (2014) quando menciona que 

as empresas, maiores interessadas nesse tipo de mão de obra, fazem um breve 

discurso de empreendedorismo, o que incentiva e acalenta o desejo de 

desenvolvimento dessas operadoras (ABÍLIO, 2014). 

 

2.1 HISTÓRICO DA ATIVIDADE NO BRASIL 
 

O chamado Sistema de Vendas Diretas (SVD) é caracterizado pelo contato 

direto do vendedor com o cliente, sem que haja para tanto a necessidade de um 

local específico, estabelecimento comercial, layout, ou qualquer outro tipo de 

“estrutura” previamente pronta, montada - Lei n. 6586, de 6 de novembro de 1978. 

(BRASIL, 1978). 

Esse sistema de vendas é muito praticado hoje em dia por empresas dos 

mais diversos ramos, por ser abrangente e usual e por, na sua essência, levar até o 

consumidor final produtos de seu interesse, trazendo-lhe a praticidade da compra 

por meio de contato com as pessoas de sua confiança, muitas vezes até mesmo de 

seu próprio convívio (ABÍLIO, 2014).  

Sua história e origem remontam o final do século XVIII, na Inglaterra, tendo 

surgido por meio da venda na modalidade porta-a-porta de livros e enciclopédias 

produzidos naquela época e que não possuíam canal específico de alcance ao 

consumidor, se não por meio de estruturas prontas, devidamente montadas, as 

atuais livrarias (MORAES, 2008). 

Seu surgimento e desenvolvimento no Brasil aparecem ainda dentro do 

período da Segunda Guerra Mundial, quando uma empresa brasileira com o nome 
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Hermes, atenta aos passos do mercado externo, começou a trabalhar a venda de 

produtos de uso cotidiano não alimentar na modalidade de venda direta, utilizando 

como canal de distribuição o reembolso postal (ABEVD, 2017). 

Abílio (2014) explica que seu surgimento e desenvolvimento também se 

aplicam em decorrência da evolução dos próprios meios e canais diretos de 

comercialização, como correios, telemarketing e televisão. Nos dias atuais, em 

função do aspecto tecnológico, tonou-se muito prático e fácil adquirir vários tipos de 

produtos por meio da rede mundial de computadores. 

Vários outros fatores interferiram de maneira positiva para que essa 

modalidade tivesse crescimento nas últimas décadas. Após o período do pós-guerra, 

o país se desenvolveu economicamente em pouco tempo, tendo entre os anos de 

1969 a 1973 o chamado ciclo do “milagre econômico” com o surgimento e 

desenvolvimento de indústrias de grande monta gerando muitos empregos e, 

consequentemente, mais renda às pessoas (BIELSCHOWSKY, 2000).  

Retrato diferente nos dias atuais, como afirma Antunes (2014), quando o 

mundo se encontra em plena era da informatização, dos terceirizados, dos 

precarizados, dos subcontratados, dos flexibilizados, dos trabalhadores em tempo 

parcial, entre tantos. Se no passado recente apenas marginalmente a classe 

trabalhadora apresentava níveis de informalidade, hoje mais de 50% dela encontra-

se em condição vulnerável, desprovida de direitos, fora da rede de proteção social e 

sem possuir carteira de trabalho assinada (IBGE, 2018). 

Além da empresa Hermes, citada acima, ao final da década de 60 uma 

pequena empresa de cosméticos no subúrbio de São Paulo, em franco crescimento, 

implantou novo método de vendas para seus produtos. Com um laboratório para 

produção de cosméticos e uma pequena loja física em São Paulo é criada a 

empresa PAR (ABEVD, 2017). 

A modalidade que ainda era prática para poucas empresas, torna-se dia 

após dia, mais sólida e promissora, chamando a atenção pela sua praticidade e 

rapidez na negociação. Na frente de seus (poucos) concorrentes, em 1974 a 

empresa PAR inicia seu sistema de vendas diretas, sendo esse o ponto de partida 

para o principal efeito de crescimento da empresa até hoje (ABEVD, 2017). 

De acordo com Castilho (2005), as metrópoles se verticalizaram, as 

mulheres tiveram uma entrada maciça no mercado de trabalho, as cidades 

tornaram-se menos seguras, gerando transformações nos cotidianos das pessoas, 
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fazendo com que vários tipos de negócios se expandissem no Brasil, sendo a venda 

direta um desses segmentos. 

As transformações sociais impactaram esse movimento por meio dos anos 

desde o seu surgimento. Impossível abordar o tema sem antes passar pelos seus 

aspectos econômicos, como a entrada da mulher nos vínculos de mão de obra e sua 

crescente participação no mercado consumidor. Mesmo com a supressão dos anos 

de ditadura2, o país alcança desenvolvimento, e segue progredindo e crescendo 

(ABÍLIO, 2014). 

Especificamente na década de 80 a empresa PAR entra no mercado de 

maquiagem e de perfumaria, também iniciando nessa mesma época, suas 

operações no Chile (ABEVD, 2017). No Brasil, os anos 80 foram marcados por uma 

profunda crise política (até o fim da ditadura), culminando no final da década com 

um ressurgimento estruturado. No final da década de 1980 a volta da democracia 

possibilitou uma reorganização dos movimentos sociais, num patamar inédito até 

então, sendo a crise parcialmente superada (MARANGONI, 2012). 

Passados seis planos econômicos entre a década de 1985 e 1994, eis que a 

partir 30 de junho de 1994, com a implantação do Plano Real, os aspectos 

econômicos internos no país passaram a momentos mais tranquilos, o que gerou um 

aumento imediato da demanda e da atividade econômica em todo país, pois as 

pessoas não mais pagavam pelo alto custo do processo inflacionário, mas sim 

desfrutavam de um sensível aumento de seu poder aquisitivo. A demanda na 

economia cresceu de forma considerável nesse período, trazendo consigo um 

crescimento das vendas no mercado interno e no consumo, influenciado diretamente 

pelo programa de estabilização da moeda (SÁ, 2008).  

Com a estabilidade da moeda e o sucesso de vendas em todas as suas 

plataformas, desembarcaram por aqui no final da década de 1990 grandes 

empresas do setor de vendas diretas, como Amway, Nature’s Sunshine, Herbalife, 

Mary Kay e Fibrative (ABEVD, 2017).  

Em resposta ao equilíbrio econômico trazido pela estabilidade da moeda, 

deu-se também a abertura de vários mercados, no processo intitulado Globalização 

                                            
2 Entre os anos de 1964 até meados de 1985 o Brasil enfrentou um longo período ditatorial, estando o 
poder nas mãos de militares. Apesar das imposições políticas e de seguridade, o país viveu um ciclo 
de desenvolvimento econômico e social, não sendo considerado pelos historiadores como um 
período de estagnação ou de recesso prolongado. 
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(RIOS, 1999). 

Conforme elucida Bagetti (2009), uma empresa globalizada é aquela que 

opera seguindo uma lógica operacional mundial, cujo objetivo maior seja maximizar 

benefícios e minimizar custos não importando onde esteja a base de sua produção e 

que obedeça a uma estratégia de vendas única para todos os países onde 

comercializa seus produtos. Uma característica essencial dessa empresa seria a 

facilidade para identificar locais onde existam as condições mais atraentes para as 

suas operações. 

Logo, é fato que grandes empresas mundiais de vendas diretas hoje estão 

atuando e progredindo no Brasil, mantendo mercados ativos e rentáveis para seus 

produtos. 

 

2.2 ESFORÇO DO TRABALHO INFORMAL E SUA QUESTÃO SOCIAL 
 

No centro da questão da informalidade está o peso do aspecto social que 

opera sobre as pessoas/famílias que nela operam, tornando de grande importância 

seu conhecimento e estudo. 

Para Ramos (2007), originalmente a expressão “informalidade” não tinha 

maiores ambições conceituais e pretendia, simplesmente, englobar uma série de 

formas de organizações de produção e mão de obra, e de possibilidades de inserção 

no mercado de trabalho que não correspondiam à estrutura das firmas e relações 

trabalhistas predominantes nas economias centrais. Esse conjunto de atividades não 

parecia poder ser assemelhado a um depósito excedente de mão de obra que o 

setor moderno da economia seria incapaz de absorver. 

Assim, a questão social específica que envolve a mão de obra feminina em 

vendas diretas no Brasil é altamente séria. Não sendo muito relevante, esse assunto 

somente agora vem numa crescente quanto aos seus aspectos regulatórios. 

Justifica-se: o termômetro desse paradigma é trazido pela corrente conservadora 

dos direitos de igualdade frente ao esforço produtivo (ABÍLIO, 2014). 

A importância da formalização do trabalho por meio de regulamentação 

especifica é fato gerador do interesse desta pesquisa, que trata de informalidade e 

subempregabilidade, mas que também remete à precarização desse tipo de 

condição no trabalho. Na apreciação de Ramos (2009) a formalização do trabalho 

tem um passado tão longo ou tão curto quanto à sua própria organização, evoluindo 
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na sua racionalidade. 

Mesmo com a explosão da dinâmica do trabalho feminino em meados dos 

anos 70, ainda no transcorrer das duas primeiras décadas do Século XXI temos 

casos de exploração de mão de obra e de subempregabilidade feminina. 

Paiva e Wajnman (2005, p. 313) revelam que 

 

com a entrada das mulheres no mercado de trabalho e a consequente 
queda de fecundidade, em curso a partir de meados dos anos 70, o efeito 
esperado do novo cenário de reversão de tendências sociais deveria ser a 
de diminuição da desigualdade e da renda. Alguns estudos tentaram 
identificar essa tendência e as inovações metodológicas deste período 
foram as rigorosas análises de decomposição das medidas de desigualdade 
que passaram a explicitar, uma a uma, as componentes de desigualdade, 
mensurando o exato papel da estrutura etária. Com as análises de shift-
share, os chamados exercícios contrafactuais, tornou-se possível simular os 
efeitos esperados da mudança da estrutura etária da população ocupada no 
trabalho [...]. 

 

O avanço das mulheres no mercado produtivo nas últimas décadas tem 

várias faces e explicações, não podendo estar restrita a uma só condição. Em seu 

posicionamento, Antunes (2005) destaca que a retração produzida trazida pelo 

modelo taylorismo/fordismo no século passado, ocasionou certa retração do 

proletariado fabril, tradicional, manual, estável e estabilizado, advindo na 

oportunidade da execução do trabalho feminino. 

Complementa o autor que a causa desse movimento é a diminuição da 

estruturação produtiva, dando lugar à novas formas não regulamentadas de trabalho 

(ANTUNES, 2005). A necessidade de geração de renda, as próprias oportunidades 

profissionais, o aumento no caso de desgastes de relações matrimoniais, a 

liberalidade social frente à condução de vida própria, e tantas outras facetas que 

motivam e levam a mulher ao âmago do trabalho, são vistas como igualdade de 

direitos por um lado, e de necessidade de afirmação por outro (ABÍLIO, 2014). 

O fator de geração de renda tornou-se não apenas o centro do aspecto de 

sobrevivência de muitas famílias guiadas pelas mulheres nas últimas décadas, mas 

transformou também, operários e os não-operários em agentes pulsantes da 

sociedade, concedendo-lhes através da renda sua efetivação como passaporte para 

a integração social com os demais trabalhadores (BAVA JUNIOR, 1990). 

No mundo do trabalho da era fordista/taylorista, tínhamos a caracterização 

do esforço produtivo por meio de sistemas de produção em linha, automatizados ou 



30 

não, porém, com ênfase na exploração de forma exaustiva da mão de obra operária, 

independendo aqui gênero, idade ou fator de sua capacitação (ANTUNES, 2005). 

No relato de Oliveira (2014), vê-se a afirmação de que os sistemas 

produtivos por meio do Fordismo e Taylorismo foram se aprimorando desde o 

advento do capitalismo, quando no início do século XX, essas duas formas de 

organização produtiva provocaram mudanças significativas no ambiente fabril, pois 

esses dois métodos visavam à racionalização extrema da produção, e 

consequentemente, à maximização da produção e do lucro (OLIVEIRA, 2014). 

De acordo com Flecha (2007), a inserção da mulher no mercado de trabalho 

brasileiro foi uma das mais importantes transformações ocorridas no Brasil na última 

década. Contudo, essa inserção tem sido permeada por segmentações e diferenças 

em relação aos homens, que podem ser traduzidas em desigualdades de condições 

de inclusão da mulher no mercado de trabalho (FLECHA, 2007). 

A necessidade de geração de renda muitas vezes leva as pessoas a se 

sujeitar à uma mão de obra informal. Benefícios sociais, aspectos trabalhistas, 

direitos do trabalho são deixados de lado em troca da voracidade do sistema 

capitalista empregado pelas empresas em função apenas de uma remuneração 

(BAVA JUNIOR, 1990). 

Esse tipo de atividade profissional, que ocupa no âmbito capitalista a 

modalidade chamada Vendas Diretas, é entendido como uma mão de obra invisível 

aos olhos do direito do trabalho (ABÍLIO, 2014). Assim, é quase que uma forma de 

trabalho semidescartável, que se apresenta de maneira visível aos olhos da 

economia contemporânea, aos olhos e números das empresas, mas que se vê 

invisível aos olhos da formalidade e dos direitos trabalhistas. 

Davis (2006) expõe a ideia de que a constituição histórica do trabalho 

feminino no Brasil adapta-se muito bem à flexibilidade exigida em redes de produção 

e de distribuição, que se utilizam em larga escala de trabalho desprovido de 

qualificação, desprotegido de seus direitos trabalhistas e de baixa remuneração. 

Em face às necessidades impostas pelas dificuldades econômicas 

encontradas, muitas destas vendedoras optam pelo trabalho individual, informal, o 

que demonstra o desejo individual de se tornar empreendedora (MORAES, 2008).  

Percebe-se que a informalidade é fato cotidiano entre a mão de obra 

desprovida de qualificação. Conforme ressalta Abílio (2014), não diferente de outros 

lugares mundo a fora, se torna claro e evidente quando se analisam os números de 
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massa operária desempregada, seus grandes índices econômicos recessivos, que 

nossa economia é cambaleante e que se tornou um estigma de subdesenvolvimento 

que carregamos há várias décadas. 

É fato que o aspecto da exploração de mão de obra se aplica na maioria das 

vezes para pessoas que não têm a qualificação desejada para manter-se no 

mercado produtivo pela falta de oportunidade de um trabalho formal devido a crises 

econômicas locais, falta de oportunidade regional, cuidados domésticos, cuidados 

com os filhos, entre tantos outros fatores (MORAES, 2008). 

Os números sugeriam que ao término de 2018 a taxa de desemprego no 

país poderia ultrapassar a marca de 12% de sua massa produtiva, fato relevante e 

importante ao tratamento das informações frente ao uso de mão de obra formal 

(LAMEIRA; CARVALHO, 2017). 

Esses dados estão melhor dispostos na figura a seguir: 

 

Figura 1 - Taxa efetiva de desemprego no Brasil até julho/2017 

 
                          Fonte: Lameira e Carvalho (2017) 

 

Essa informação torna-se válida ao ponto de relacionarmos sua base ao 

tema central desta pesquisa, que remete à exploração de mão de obra nas vendas 

diretas de produtos cosméticos da empresa PAR. A crescente falta de oportunidade 

no campo de trabalho formal gera a insegurança financeira, a pobreza (mesmo que 
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temporária) e faz aparecer cicatrizes de uma desigualdade social anunciada. 

(ABÍLIO, 2014). 

Logo, a geração da pobreza de uma sociedade, aliada à sua informalidade 

profissional, quando caminhando juntas, são fontes geradoras da desigualdade 

social, por não tratarem da mesma forma as relações de trabalhos existentes entre 

os cargos formalizados, daqueles que não são formalizados, comumente chamado 

de ‘bicos’ (BIELSCHOWSKY, 2000). 

Conforme Abílio (2011) o trabalho das revendedoras é analisado no contexto 

das novas formas de desregulação do trabalho e da crescente perda de garantias 

trabalhistas, onde o argumento que estrutura a análise é de que o Sistema de 

Vendas Diretas (SVD) é bastante antigo; este porém, se atualizou, partindo de uma 

atividade simples (venda) para alcançar diversos elementos convergentes que hoje 

constituem a sua precarização. 

Convém, portanto, ressaltar que o aspecto da falta de formalização nos 

preceitos trabalhistas vinculados à essa atividade são os mesmos que condicionam 

a falta de regularidade nas ações de cunho social, o que, na apreciação de Bava Jr. 

(1990), tira os direitos básicos de um cidadão, impondo-lhe as penalidades de não 

vínculo, remunerando suas ações através de sua força produtiva e não da sua 

regularidade.  

Em seu aspecto individual de execução de mão de obra, a atividade é uma 

forma de geração de renda e sobrevivência; já para a empresa e seus acionistas, o 

que importa é o resultado financeiro, pois independentemente de quem execute o 

trabalho, o resultado aparece, uma vez que esse tipo de mão de obra é vasto e 

prolifera a passos largos no país devido ao descaso de seus operadores para com a 

sua melhora (ABÍLIO, 2014). 

 

2.3 FATO GERADOR 
 

Apresenta-se aqui a menção do fato gerador do questionamento do 

pesquisador em conhecer melhor a situação da informalidade da profissão, ao ponto 

em que a falta de regulamentação dessa atividade trabalhista é até hoje motivo de 

embates jurídicos de naturezas diversas.  

A ideia de que existe sim a exploração invisível no trato desse tipo de 

relação de trabalho remete ao caso em que muitos são os fatores de caráter 
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empregatício que se destacam neste momento, e que direcionam para 

questionamentos pontos de vinculação trabalhista não correspondida 

(BIELSCHOWSKY, 2000). 

Diante dos fatos, na apreciação de Abílio (2014) e com base na 

Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 1943), é certo que se tem: 

 

a) Da parte operária: 
- Precarização do trabalho; 

- As vendedoras arcam com riscos da operação; 

- Sem suporte de qualquer tipo de garantia social ou trabalhista; 

- Sem salários; 

- Sem direitos trabalhistas (PIS, 13º salário, férias, proporcional de férias); 

- Exigência de metas e de produção; 
- Avaliação e acompanhamentos por Campanha; 

- Faixas classificatórias de premiação e reconhecimento; 

- Não existe ao menos a retenção de valor para a Seguridade Social/INSS, 
direito básico; 

- O ônus de inadimplência é absorvido pelo vendedor e não pela empresa; 

b) Da parte empresária: 
- A relação é de livre comércio, havendo apenas uma relação comercial e 
não de trabalho; 

- A empresa os enxerga como vendedores autônomos, e não funcionários; 

- A relação comercial se dá através do relacionamento pessoal e não 
profissional; 

- Ampara-se na Lei 6.586/78 que trata sobre o comércio ambulante; 
- Não existe exigência de cumprimento de horários, tampouco lugar físico 
para o trabalho; 

- O trabalho é feito na própria residência do vendedor ou na modalidade 
porta-a-porta; 

- A pessoa envolvida pode exercer outra atividade profissional regular, 
com/sem vínculo. 

 

Foi através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) que todo e 

qualquer trabalhador no Brasil passou a ter direitos perante seu esforço produtivo 

remunerado. 

A CLT surgiu pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1º de maio de 1943, sancionada 

pelo então Presidente da República, o Exº. Sr. Getúlio Vargas, unificando todas as 

leis trabalhistas no país até então, mantendo como objetivo a regulamentação das 

relações individuais e coletivas do trabalho, nelas previstas (ZANLUCA, 2017). 

As leis do trabalho vigentes até então em nosso país trazem como 

características principais de direitos adquiridos as seguintes obrigações, no 

destaque de Campos (2016): 
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1 - o vale transporte como benefício para questões de deslocamento do 
funcionário até o seu local de trabalho. Este benefício está amparado pela 
Lei n. 7.418/85; 
2 - o vale alimentação, que é o auxílio fornecido para os funcionários, pelas 
empresas, para fazer compras. Este benefício está amparado pela Lei n. 
6.321/76; 
3- o direito à licença maternidade, que dá à mãe o direito de 
acompanhamento de seu filho recém-nascido até o término do 6º mês de 
nascimento. Aos pais, dá direito a 05 (cinco) dias de 
acompanhamento/licença. Este benefício está amparado pela Lei n. 
8.861/94, alterada pela Lei n. 11.770/2008; 
4 - o direito a férias remuneradas, que institui o pagamento de equivalente à 
sua remuneração mensal na data da sua concessão, acrescida de um 
adicional de 1/3 sobre esta base. Este benefício está amparado pela Lei n. 
8.112/90; 
5 - a implicação de demissão por justa causa, que trata de ações ou 
omissões graves no local de trabalho, condutas desonestas, atos de 
improbidade, fraude, furto, desídia, embriagues no trabalho, violação de 
segredos corporativos, entre outros. Estas menções estão amparadas pela 
Lei n. 8.036/90; 
6 - o pagamento de hora-extra adicional à trabalhada, que implica na 
remuneração paga ao período excedente à jornada comum contratada 
diária de trabalho. Este benefício, direito adquirido, está amparado pela Lei 
n. 9.601/98; 
7 - o direito ao aviso prévio, que condiciona a comunicação da rescisão de 
contrato de trabalho por parte do empregador, para com o trabalhador. Este 
benefício está amparado pela Lei n. 12.506/2011. 

 

Embasado nessas colocações, é correto traçar um quadro comparativo das 

aplicações práticas do Direito do Trabalho nas atividades que mantém um vínculo 

formal, para a atividade fim deste trabalho, que é a remuneração aplicada nas 

atividades de vendas diretas (porta a porta). 

Logo, o fato gerador central do objeto da pesquisa remete à falta de 

formalidade nas operações, na prática abusiva dessa forma de exploração de mão 

de obra subjugada, e principalmente, na pormenorização de seu objeto (ABÍLIO, 

2014). 

O que desperta o interesse na pesquisa é justamente a precarização do 

trabalho, a falta do apoio legal, o amparo aos mínimos direitos trabalhistas. Na visão 

de Pierre (2016), “a própria Constituição Federal de 1988 tem em seu bojo grande 

parte dos direitos trabalhistas dos cidadãos brasileiros em seus artigos 6º ao 11º, em 

especial ao artigo 7º”. Esses direitos do trabalhador não podem ser derrogados por 

nenhuma outra lei que os sobreponha e sua aplicação é obrigatória em todo ato do 

trabalho. 

Cumpre informar aqui, portanto, da continuidade da verificação da pesquisa, 

para aprofundamento pertinente ao tema. A análise parte de um pressuposto, e 
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buscará nas informações práticas obtidas junto ao estudo de campo a sua 

veracidade. 

 

2.4 A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

Nos moldes do estudo sistemático da função trabalho, a dignidade está 

amparada legalmente em uma formalização na conduta da mão de obra aplicada. 

Não se vê mais nos dias atuais qualquer tipo de exploração degradadora dos 

direitos previamente estabelecidos em Lei. Na apreciação de Antunes (2014), 

quanto à forma de precarização do esforço produtivo no mundo, os decasséguis no 

Japão, os chicanos nos Estados Unidos, e os lavoro nero na Itália são exemplos 

dessa exploração ao término do século XX.  

Todo e qualquer tipo de precarização do trabalho parte do pressuposto de 

ocultação da sua forma, ou seja, aquilo que não se expõe, que não é correto aplicar 

ou mostrar ou que nem sempre pode estar de acordo com a regularidade da Lei 

(ABÍLIO, 2014). 

Nabuco e Carvalho Neto (1999, p. 88) salientam que 
 

no direito do trabalho, as vinculações obrigatórias e acessórias de sua 
execução são todas compostas por leis e normas que regulamentam, 
coordenam, dão fé ao tratamento jurídico, mas - principalmente - trazem 
respeito, cuidados, direitos, reconhecimento ao trabalhador em sua 
atividade.  

 

Daí sua importância e zelo. Nesse quesito, cria-se entre as partes aquilo que 

se condiciona chamar de sistemas de relação de trabalho. Isso existe apenas no 

procedimento formal, pois quando da degradação e precarização da atividade 

produtiva, ele já não pode ser convencionado (ABÍLIO, 2014).  

Pedde Júnior (2010) indica que há mais de um ângulo de classificação de 

sistemas de relações de trabalho, alterando-se de acordo com o critério adotado; 

dentre outros, os critérios político-econômicos e os jurídico-normativos: o primeiro 

partindo da concepção política que preside o sistema e o segundo das fontes 

formais e das normas jurídicas trabalhistas. 

De acordo com o Art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho (BRASIL, 

1943), justifica-se a apreciação do conceito do que vem a ser entendido como 

trabalho: todo esforço através de atividades produtivas ou criativas, podendo ser 

regular, remunerada ou assalariada. Essa apreciação, em sua simplicidade, retrata 
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de maneira clara e objetiva aquilo que se traduz no vínculo do trabalhador, que 

despende boa parte de sua capacidade física e operacional, a favor de outro(s), 

sendo essa pessoa física ou de jurídica, em troca de uma remuneração (ABÍLIO, 

2014). 

Retomando a Consolidação das Leis do Trabalho, esta também especifica 

que o vínculo de relação se traduz em função trabalho quando menciona “considera-

se como empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 

eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário” - Artº 3. 

(BRASIL, 1943). 

Essa frase condiciona a existência da necessidade de formalização e 

apreciação dos direitos do trabalho no ponto onde se iguala a atividade da 

vendedora (ou do vendedor) externos, na modalidade porta a porta, às dos demais 

funcionários de uma empresa, os quais estão amparados pela Legislação vigente e 

têm seus direitos mantidos. Um caso a ser mencionado aqui seria o dos vendedores 

externos, também conhecidos como representantes comerciais, que não mantém 

obrigações internas na organização, pelo contrário, seu trabalho é totalmente 

externo à empresa, mas que têm todos os seus direitos trabalhistas igualados aos 

operadores internos (MORAES, 2008). 

Esse vendedor externo (representante), no entanto, não tem a necessidade 

de vinculação de horários, tampouco 08 horas produtivas diárias, muitas vezes em 

função de sua capacidade e competência (“já cobri a minha cota diária”), ou por 

disponibilidade e acesso ao seu cliente, alternando, muitas vezes, seus horários de 

venda (RIOS, 1999). 

De acordo com Guimarães (2017), uma das principais características do 

representante comercial consiste na liberdade total sobre o gerenciamento do tempo 

trabalhado, sendo ele o profissional que irá determinar a sua própria jornada de 

trabalho, sem interferência direta da empresa. Além disso, ele possui autonomia 

para definir a rotina de seu trabalho, como horários, frequência, ordem e quantidade 

de visitas. A empresa pode apenas cobrar os resultados efetivos e não a forma 

como o representante irá obtê-los. 

Nesse quesito, vê-se que a precarização de um trabalho semelhante se dá 

não apenas por seu apelo econômico, mas na intenção de pormenorizar a atividade, 

fazendo-se uma óbvia distinção do seu aspecto social, trazendo à tona a questão da 
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falta de qualificação de seu executor, ou até mesmo da grande disponibilidade de 

mão de obra para este tipo de vínculo informal (ANTUNES, 2014).  

A apreciação de Abílio (2014) destaca que a execução desse tipo de vendas 

para o consumidor final pode ser feita por pessoas que tenham até mesmo um 

elevado grau de instrução, ou por pessoas com vasta experiência no mercado de 

trabalho, e que no momento não encontram outra oportunidade a não ser essa via; 

na sua grande maioria, no entanto, sua classe de operárias vendedoras é formada 

por pessoas de baixa classe social, sem renda fixa e categorizada como mão de 

obra rebaixada (ABÍLIO, 2014) 

Antunes (2005) acrescenta que a incidência da informalidade nessa 

atividade está diretamente ligada à subvalorização da sua execução. A 

problematização de um trabalho informal culturalmente em nosso país está 

vinculada às relações ligadas com a pobreza da população brasileira. 

Negar um processo de precarização que não tenha associação com a 

condição da pessoa é utópico. De acordo com informação na página da Associação 

Brasileira das Empresas de Venda Direta, o não reconhecimento de vínculos 

empregatícios pelas empresas tem amparo legal, o que reduz o número de 

processos trabalhistas pelo não reconhecimento de vínculo (ABEVD, 2017). 

Não se justifica o subjulgamento da arte de vendas porta a porta sem haver 

o vínculo em detrimento de uma modalidade semelhante, porém diferente, como é o 

caso de vendedores externos e representantes comerciais (MORAES, 2008). 

Justo, o que pelo estudo parece claro, é o grande descaso pela atividade, 

pelos fins econômicos levando em conta a questão do quanto “custa” a formalização 

de cada uma destas vendedoras; pelo aspecto legal, de direito, por haver excesso 

de mão de obra disponível no mercado, o que não causa baixa demanda (ABÍLIO, 

2011). 

Por fim, este aspecto social leva em conta toda, os inúmeros vínculos que 

são deixados de lado ou ignorados pelas empresas de vendas diretas. Ocasiona-se 

um decréscimo na qualidade de vida das envolvidas, a perda de sua dignidade pela 

ausência de direitos, e por fim uma pormenorização do fator trabalho. 
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2.5 A EMPRESA COM SUAS NORMAS E REGULAMENTOS 
 

Neste capítulo, será exposto a conduta da empresa frente ao modo de 

operar frente à esta atividade, suas normas e regulamentos prévios, suas regras 

internas e sua condução de execução de vendas.  

 

2.5.1 Funcionalidade do Método 
 

Em seu aspecto funcional, a empresa PAR trabalha num sistema circular de 

ações de marketing e lançamento de novos produtos, de modo regular. A empresa 

se prende muito ao seu duplo aspecto de inovação: Produtos & Conceitos. 

As informações contidas no momento desta pesquisa fazem parte do acervo 

de informações dispostas nos relatórios internos da mesma, e que, por questões 

éticas, não poderão ter suas fontes divulgadas. 

Em relação aos produtos, lançamentos e novidades são constantes para 

manter o vínculo de consumo com seus apreciadores. Já no aspecto conceitual, a 

menção de trazer o aspecto de beleza, de jovialidade, de destaque para o papel 

feminino, é o atrativo que mantém a clientela. 

Para Fonseca (2016), justifica-se tamanha preocupação em pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos pelo fato de o modelo de vendas utilizado 

requerer essa agressividade para manter-se altamente competitiva. Sua prática 

funcional remete a um sistema de produção e comercialização que está intimamente 

ligado ao esforço de trabalho de seu setor de vendas, executado pelas suas 

consultoras/vendedoras em âmbito nacional, e com forte entrada nos últimos anos, 

em mercados internacionais. 

A análise desses dados pertinentes aos critérios de investimentos em 

inovação, frente à receita bruta adquirida no período, foi recentemente divulgada. 

Até o 3º trimestre do ano de 2017, é possível ver uma retomada dos investimentos 

em P & D, fato este que pode ser verificado conforme o gráfico a seguir: 
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Gráfico 1 - Avanço de Investimento frente à receita bruta (trimestre 2015/2017) 

 
                    Fonte: Relatório PAR/Infovest (2017). 

 

Capacidade produtiva, direcionadores de logística, processamento de 

pedidos e agilidade nos processos formam a base pela qual mensalmente transita o 

desenvolvimento interno, operacional, de fabricação, produção e distribuição da 

empresa em questão (FONSECA, 2016). 

Entende-se aqui que é ainda mais instigante que essa “organização 

dispersa” se realiza na distribuição, porém está diretamente conectado à sua 

produção, onde a esteira da fábrica e o exército de mulheres consultoras estão 

essencialmente ligados (ABÍLIO, 2011). 

Por se tratar de uma empresa de cosméticos, que busca diariamente o 

avanço produtivo e comercial, mantém em constante alteração seu número de 

produtos e itens fabricados, atendendo a várias faixas etárias e diferentes tipos de 

público. Com mais de 700 produtos em seu portfólio, a PAR não tem um público 

específico, tampouco se direciona nesse sentido e oferece soluções para uma vasta 

gama de necessidades dos consumidores, sejam eles homens ou mulheres, de 

todas as idades e com poderes aquisitivos diferenciados (PINHEIRO JUNIOR, 

2015). 

Na explicação de Abílio (2014), a empresa oferece uma gama enorme de 

produtos que inclui soluções para diversas necessidades de seus consumidores, 

homens ou mulheres, tais como produtos para tratamento da pele e do rosto, do 

corpo, cuidado e tratamento com os cabelos, maquiagem, perfumarias, produtos 

para o banho, proteção solar, higiene oral e linha infantil (ABÍLIO, 2014).  

Havendo essa grande necessidade de desenvolvimento, produção e 

consequente consumo, é fácil identificar no trabalho das consultoras um fator 
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preponderante de vendas dos produtos elencados acima devido à sua grande 

demanda (MORAES, 2008). 

Abílio (2014, p. 15) destaca a ciranda produtiva utilizada pela empresa hoje, 

frente ao seu fator de vendas capitaneado pelas suas consultoras: 

 

Retomando a descrição da análise já feita sobre a produção, de lá são 
despachadas diariamente cerca de 40mil caixas, a ser entregues nos 
endereços das consultoras pelos correios e por empresas de transportes. 
No site, a empresa afirma processar entre as operações nacionais e 
estrangeiras, 62,3mil pedidos de consultoras por dia. Vendas em festas de 
família, em locais de trabalho, para consumo próprio, tudo se concentra em 
caixas etiquetadas, preenchidas por produtos automaticamente 
depositados. Portanto, o trabalho informal das revendedoras se traduz em 
informação do lado de dentro da fábrica. Na fábrica a produção é toda em 
Just In Time, o que significa que é o trabalho desse milhão de pessoas 
informais que determina o ritmo de produção da fábrica. O controle pela 
informação possibilita que a produção seja rigorosamente pautada por um 
trabalho sem formas nem regulações definidas, e de dimensões 
gigantescas. 

 

Dessa forma, se torna impossível fazer uma pesquisa de cunho social sem 

atrelar-se ao fato de haver o crescimento da empresa, de forma regular, mas que 

insiste em evoluir amparada na força de trabalho de pessoas que não recebem 

algum tipo de benefício pelos seus esforços (ABÍLIO, 2011). 

Destaca Fonseca (2016) que o esforço de trabalho das operadoras é a força 

motriz da empresa, o que já acontece há algum tempo. Desde a sua colocação no 

mercado de vendas, a modalidade através de catálogos, naquilo que se 

convencionou a chamar de porta-a-porta, é muito mais profunda para as aspirações 

da empresa, do que se possa perceber. 

Hoje, através dos relatórios anuais da empresa, divulgados em todo mês de 

abril de cada ano, conforme implica a Lei, é possível aferir a influência e a 

importância do fator das “vendas diretas” no faturamento global da empresa. Em 

todo Brasil, o setor de vendas diretas movimentou mais de R$ 40 bilhões em 2016, 

com geração de expectativa para fechamento para 2017 em mais de R$ 50 bilhões 

(ABEVD, 2017).  

Com números tão grandiosos, é impossível não condicionar o sucesso 

alcançado até aqui ao esforço de trabalho das consultoras, porém sem se levar em 

conta a falta no trato trabalhista e de empregabilidade que elas merecem. Por isso, 

traçar um parâmetro entre os resultados das empresas em função de suas vendas 

sem apropriar seus gastos com essa mão de obra, é facilitar a presunção de um 
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resultado econômico líquido mascarado, ou, no objeto de subempregar, mão de obra 

produtiva em favor do não tratamento regular trabalhista (ABÍLIO, 2011). 

Também enfatiza Abílio (2014) que a funcionalidade de suas operações 

depende totalmente do esforço humano, mas que nada seria alcançado sem que 

houvesse a prática de vendas e consumo (quando não consegue vender) dos 

produtos. Retrato certo e fiel é de que a empresa necessita demasiado dessa mão 

de obra em vendas. 

 

2.6 USO DA MÃO DE OBRA INFORMAL 
 

A utilização da mão de obra sem vínculos formais caracteriza exploração e é 

aspecto social corriqueiro em economias de baixa volatilidade e equilíbrio 

(DEJOURS, 2008). Não são poucas as causas que levam pessoas, ou até mesmo 

famílias inteiras, à necessidade de gerar renda para seu próprio sustento utilizando-

se de força produtiva remunerada, porém não formalizada. 

Conforme afirma Tiriba (2013), o trabalho informal é popularmente 

conhecido como economia popular, economia solidária, economia associativa, mão 

de obra subterrânea, mão de obra invisível ou mão de obra submersa. 

Vários são os aspectos que condicionam uma pessoa a sujeitar-se na 

atividade produtiva sem vínculo formal. Com base no relatório divulgado pela 

Organização Internacional do Trabalho, esses aspectos podem acontecer por meio 

de várias naturezas, onde aproximadamente 30% da população adulta 

economicamente ativa não possui emprego ou trabalha em atividade remunerada 

sem vínculo formal (OIT, 2016). 

No Brasil, entre os aspectos que fomentam a informalidade, destacam-se os 

seguintes (OIT, 2016): 

a) Baixo nível de educação para ocupação de vagas de trabalho; 

b) Falta de qualificação profissional técnica e operacional; 

c) Elevado grau de burocratização nas leis do trabalho; 

d) Complexidade nas garantias formais de trabalho, com oneração do salário 

pago; 

e) Falta de incentivo produtivo e regulatório; 

f) Altas cargas de impostos, que engessam o desenvolvimento das 

empresas; 
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g) Impacto, desde final da década de 90, da abertura dos mercados globais. 

Prudente salientar que o elevado índice de população enraizada hoje no 

mercado informal sofre as consequências das políticas da supervalorização do 

trabalho formal, advindo da Constituição Federal de 1988, além das grandes 

benesses sociais do Estado das últimas décadas, que auxilia e ampara os menos 

favorecidos, os pobres, os deslocados sociais (ABÍLIO, 2014). 

Nesse interim, Neri (2007) cita que a informalidade é um mal da população 

pobre no Brasil, uma vez que o desemprego não acomete apenas os pobres. Quem 

pode se dar ao luxo de ficar desempregado no sentido estrito da palavra é quem tem 

alguma renda ou alguma posse que o mantenha. O pobre não fica desempregado. 

Ele logo cai na informalidade, devido à sua emergencial necessidade de 

sobrevivência (NERI, 2007). 

Dessa forma, é passivo o entendimento de que informalidade e o 

desemprego caminham por trilhos diferentes, onde um percorre o caminho social, 

enquanto outro percorre o caminho econômico (ANTUNES, 2006). 

Para Neri (2006, p. 32) o tema se destaca quando 

 

a informalidade é mais frequente e crônica que o desemprego. Do ponto de 
vista individual, o desemprego é, em média, uma crise passageira. O aviso 
prévio, o Fundo de Garantia, o Seguro-Desemprego (todos direitos 
trabalhistas), amenizam os efeitos de curto prazo da perda do emprego 
formal. Por outro lado, não há o ‘seguro-informalidade’ ou nada parecido. 
Na verdade, a informalidade se constitui num “colchão” que alivia os 
choques trabalhistas adversos naqueles que não podem se dar ao luxo de 
ficar buscando uma ocupação melhor. No longo prazo, o trabalhador 
informal é mais descoberto de programas sociais do que o formal. A própria 
estrutura de custos e benefícios associados à legislação trabalhista e 
previdenciária levam a informalidade a se portar como modelo de evasão 
fiscal. 

 

Ademais, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Venda 

Direta (ABEVD, 2017), nesse setor não há regularização do vínculo, pois nesse 

ramo, grande parte de seus resultados financeiros alcançados são oriundos do 

consumo e absorção das próprias mercadorias vendidas, com a vendedora atuando 

como própria gestora de consumo, dívidas e de inadimplências. 

 

2.6.1 Da legislação em vigor 
 

Muitas leis corroboram o aspecto do vínculo trabalhista entre empregadores 
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e respectivos empregados nesse setor. Dentre elas, a maior e a principal de todas é 

a Constituição das Leis do Trabalho (CLT), um conjunto de normas e regras que 

organizam, distribuem e ordenam os direitos do trabalho no Brasil, criada por meio 

do Decreto-Lei n. 5.452, no dia 1º de maio de 1943. 

Até hoje vigente e atuante, a CLT foi marco para o desenvolvimento da 

proteção dos direitos do trabalho e à forma de tratamento trabalhista pelos 

empregadores, ao ponto de dar também suporte às ações do até então ‘recém-

criado’ Ministério do Trabalho, em novembro de 1930. 

A CLT sofreu várias alterações através dos anos, porém ainda é hoje o 

principal instrumento regulador das relações de trabalho entre empregadores e 

empregados, além de trazer em seu conteúdo todos os aspectos relevantes aos 

seguintes temas (BAVA JUNIOR, 1990, p.132.): 

 

- Registro de trabalho; 
- Uso da carteira de trabalho; 

- Jornada de trabalho permitida; 

- Período de Descanso do trabalhador; 
- Férias e suas remunerações; 

- Medicina do Trabalho; 

- Categorias e especificidades de trabalhadores; 

- Proteção do Trabalho da Mulher; 

- Contratos individuais e coletivos de trabalho; 
- Organizações Sindicais e de interesse coletivo; 

- Convenções Coletivas do Trabalho; 

- Fiscalização dos métodos de trabalho; 

- Justiça do Trabalho e Processo Trabalhista. 

 

É correto ainda, apresentar as demais Leis que integram ou interagem com 

os direitos do trabalhador, como é o caso da Lei n. 4.923, de 1965, que instituiu o 

cadastro permanente de admissões e dispensa de empregados, estabelecendo 

assim medidas contra o desemprego e de assistência social aos desempregados. 

Importante também citar a Lei n. 7.998 de 1990, que passou a regulamentar 

a partir da sua promulgação a aplicação do seguro-desemprego e do abono em 

forma de bolsa para o trabalhador que ingressa no programa de educação 

continuada através do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Não menos importante, é a nova Lei que altera importantes pontos da já 

citada CLT no país, em relação às principais leis trabalhistas em vigor até então. 

Essa lei responde pelo n. 13.467, de 13 de julho de 2017 (BRASIL, 2017), que 



44 

passou a vigorar na data de sua publicação, em 11 de novembro de 2017, e que 

trouxe com ela inúmeras alterações no quadro dos direitos do trabalhador, dos quais 

suas principais mudanças estruturais podem ser vistas, de forma sucinta e objetiva 

no quadro a seguir; todas elas amparadas pelo seu texto original. 

 

Quadro 2 - Alterações nos direitos trabalhistas em 2017 (continua) 
REGRA até 11 de NOV./2017 REGRA ATUAL 

REGIME DE FÉRIAS 

As férias de 30 dias podem ser fracionadas em até 
dois períodos, sendo que um deles não pode ser 
inferior a 10 dias. Há possibilidade de 1/3 do 
período ser pago em forma de abono. 

As férias poderão ser fracionadas em até três 
períodos, mediante negociação, sendo que um deles 
não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais 
não poderão ser inferiores a 5 dias corridos, cada um. 

JORNADA DE TRABALHO 

A jornada é limitada a 8 horas diárias, 44 horas 
semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 
2 horas extras por dia. 

Jornada diária poderá ser de 12 horas com 36 horas 
de descanso, respeitando o limite de 44 horas 
semanais (ou 48 horas, com as horas extras) e 220 
horas mensais. 

TEMPO NA EMPRESA 

A CLT considera serviço efetivo o período em que o 
empregado está à disposição do empregador, 
aguardando ou executando ordens. 

Não são consideradas dentro da jornada de trabalho 
as atividades no âmbito da empresa como descanso, 
estudo, alimentação, interação entre colegas, higiene 
pessoal e troca de uniforme. 

DESCANSO 

O trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 
horas diárias tem direito a no mínimo uma hora e a 
no máximo duas horas de intervalo para repouso 
ou alimentação. 

O intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser 
negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos. 
Além disso, se o empregador não conceder intervalo 
mínimo para almoço ou concedê-lo parcialmente, a 
indenização será de 50% do valor da hora normal de 
trabalho apenas sobre o tempo não concedido em vez 
de todo o tempo de intervalo devido. 

REMUNERAÇÃO 

A remuneração por produtividade não pode ser 
inferior à diária correspondente ao piso da categoria 
ou salário mínimo. Comissões, gratificações, 
percentagens, gorjetas e prêmios integram os 
salários. 

O pagamento do piso ou salário mínimo não será 
obrigatório na remuneração por produção. Além disso, 
trabalhadores e empresas poderão negociar todas as 
formas de remuneração, que não precisam fazer parte 
do salário. 

PLANO DE CARGOS & SALÁRIOS 

O plano de cargos e salários precisa ser 
homologado no Ministério do Trabalho e constar do 
contrato de trabalho. 

O plano de carreira poderá ser negociado entre 
patrões e trabalhadores sem necessidade de 
homologação nem registro em contrato, podendo ser 
mudado constantemente. 

TRANSPORTE 

O tempo de deslocamento no transporte oferecido 
pela empresa para ir e vir do trabalho, cuja 
localidade é de difícil acesso ou não servida de 
transporte público, é contabilizado como jornada de 
trabalho. 

O tempo despendido até o local de trabalho e o 
retorno, por qualquer meio de transporte, não será 
computado na jornada de trabalho. 
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(continua) 

TRABALHO INTERMITENTE (por período) 

A legislação atual não contempla essa modalidade 
de trabalho. 

O trabalhador poderá ser pago por período trabalhado, 
recebendo pelas horas ou diária. Ele terá direito a 
férias, FGTS, previdência e 13º salário proporcionais. 
No contrato deverá estar estabelecido o valor da hora 
de trabalho, que não pode ser inferior ao valor do 
salário mínimo por hora ou à remuneração dos demais 
empregados que exerçam a mesma função. 

O empregado deverá ser convocado com, no mínimo, 
três dias corridos de antecedência. No período de 
inatividade, pode prestar serviços a outros 
contratantes. 

TRABALHO REMOTO (Home Office) 

A legislação não contempla essa modalidade de 
trabalho. 

Tudo o que o trabalhador usar em casa será 
formalizado com o patrão via contrato, como 
equipamentos e gastos com energia e internet, e o 
controle do trabalho será feito por tarefa. 

TRABALHO PARCIAL 

A CLT prevê jornada máxima de 25 horas por 
semana, sendo proibidas as horas extras. O 
trabalhador tem direito a férias proporcionais de no 
máximo 18 dias e não pode vender dias de férias. 

A duração pode ser de até 30 horas semanais, sem 
possibilidade de horas extras semanais, ou de 26 
horas semanais ou menos, com até 6 horas extras, 
pagas com acréscimo de 50%. Um terço do período 
de férias pode ser pago em dinheiro. 

NEGOCIAÇÃO 

Convenções e acordos coletivos podem 
estabelecer condições de trabalho diferentes das 
previstas na legislação apenas se conferirem ao 
trabalhador um patamar superior ao que estiver 
previsto na lei. 

Convenções e acordos coletivos poderão prevalecer 
sobre a legislação. Assim, os sindicatos e as empresas 
podem negociar condições de trabalho diferentes das 
previstas em lei, mas não necessariamente num 
patamar melhor para os trabalhadores. 

Em negociações sobre redução de salários ou de 
jornada, deverá haver cláusula prevendo a proteção 
dos empregados contra demissão durante o prazo de 
vigência do acordo. Esses acordos não precisarão 
prever contrapartidas para um item negociado. 

Acordos individualizados de livre negociação para 
empregados com instrução de nível superior e salário 
mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo 
dos benefícios do INSS (R$ 5.531,31) prevalecerão 
sobre o coletivo. 

PRAZO DE VALIDADE DAS NORMAS COLETIVAS 

As cláusulas dos acordos e convenções coletivas 
de trabalho integram os contratos individuais de 
trabalho e só podem ser modificados ou suprimidos 
por novas negociações coletivas. Passado o 
período de vigência, permanecem valendo até que 
sejam feitos novos acordos ou convenções 
coletivas. 

O que for negociado não precisará ser incorporado ao 
contrato de trabalho. Os sindicatos e as empresas 
poderão dispor livremente sobre os prazos de validade 
dos acordos e convenções coletivas, bem como sobre 
a manutenção ou não dos direitos ali previstos quando 
expirados os períodos de vigência. E, em caso de 
expiração da validade, novas negociações terão de ser 
feitas. 
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REPRESENTAÇÃO 

A Constituição assegura a eleição de um 
representante dos trabalhadores nas empresas 
com mais de 200 empregados, mas não há 
regulamentação sobre isso. Esse delegado sindical 
tem todos os direitos de um trabalhador comum e 
estabilidade de dois anos. 

Os trabalhadores poderão escolher 3 funcionários que 
os representarão em empresas com no mínimo 200 
funcionários na negociação com os patrões. Os 
representantes não precisam ser sindicalizados. Os 
sindicatos continuarão atuando apenas nos acordos e 
nas convenções coletivas. 

DEMISSÃO 

Quando o trabalhador pede demissão ou é 
demitido por justa causa, ele não tem direito à multa 
de 40% sobre o saldo do FGTS nem à retirada do 
fundo. Em relação ao aviso prévio, a empresa pode 
avisar o trabalhador sobre a demissão com 30 dias 
de antecedência ou pagar o salário referente ao 
mês sem que o funcionário precise trabalhar. 

O contrato de trabalho poderá ser extinto de comum 
acordo, com pagamento de metade do aviso prévio e 
metade da multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O 
empregado poderá ainda movimentar até 80% do 
valor depositado pela empresa na conta do FGTS, 
mas não terá direito ao seguro-desemprego. 

DANOS MORAIS 

Os juízes estipulam o valor em ações envolvendo 
danos morais. 

A proposta impõe limitações ao valor a ser pleiteado 
pelo trabalhador, estabelecendo um teto para alguns 
pedidos de indenização. Ofensas graves cometidas 
por empregadores devem ser de no máximo 50 vezes 
o último salário contratual do ofendido. 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

A contribuição é obrigatória. O pagamento é feito 
uma vez ao ano, por meio do desconto equivalente 
a um dia de salário do trabalhador. 

A contribuição sindical será opcional. 

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

O presidente Michel Temer sancionou o projeto de 
lei que permite a terceirização para atividades-fim. 

Haverá uma quarentena de 18 meses que impede que 
a empresa demita o trabalhador efetivo para 
recontratá-lo como terceirizado. O texto prevê ainda 
que o terceirizado deverá ter as mesmas condições de 
trabalho dos efetivos, como atendimento em 
ambulatório, alimentação, segurança, transporte, 
capacitação e qualidade de equipamentos. 

GRAVIDEZ 

Mulheres grávidas ou lactantes estão proibidas de 
trabalhar em lugares com condições insalubres. 
Não há limite de tempo para avisar a empresa 
sobre a gravidez. 

É permitido o trabalho de mulheres grávidas em 
ambientes considerados insalubres, desde que a 
empresa apresente atestado médico que garanta que 
não há risco ao bebê nem à mãe. Mulheres demitidas 
têm até 30 dias para informar a empresa sobre a 
gravidez. 

BANCO DE HORAS 

O excesso de horas em um dia de trabalho pode 
ser compensado em outro dia, desde que não 
exceda, no período máximo de um ano, à soma 
das jornadas semanais de trabalho previstas. Há 
também um limite de 10 horas diárias. 

O banco de horas pode ser pactuado por acordo 
individual escrito, desde que a compensação de 
jornada ocorra no período máximo de seis meses ou 
ainda no mesmo mês. 
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RESCISÃO CONTRATUAL 

A homologação da rescisão contratual deve ser 
feita em sindicatos. 

A homologação da rescisão do contrato de trabalho 
pode ser feita na empresa, na presença dos 
advogados do empregador e do funcionário - que pode 
ter assistência do sindicato. 

AÇÕES NA JUSTIÇA DO TRABALHO 

O trabalhador pode faltar a até três audiências 
judiciais. Os honorários referentes a perícias são 
pagos pela União. Além disso, quem entra com 
ação não tem nenhum custo. 

O trabalhador será obrigado a comparecer às 
audiências na Justiça do Trabalho e, caso perca a 
ação, arcar com às custas do processo. Para os 
chamados honorários de sucumbência, devidos aos 
advogados da parte vencedora, quem perder a causa 
terá de pagar entre 5% e 15% do valor da sentença. O 
trabalhador que tiver acesso à Justiça gratuita também 
estará sujeito ao pagamento de honorários de perícias 
se tiver obtido créditos em outros processos capazes 
de suportar a despesa. Caso contrário, a União arcará 
com os custos. Da mesma forma, terá de pagar os 
honorários da parte vencedora em caso de perda da 
ação. 

Além disso, o advogado terá que definir exatamente o 
que ele está pedindo, ou seja, o valor da causa na 
ação. Haverá ainda punições para quem agir com má-
fé, com multa de 1% a 10% da causa, além de 
indenização para a parte contrária. É considerada de 
má-fé a pessoa que alterar a verdade dos fatos, usar o 
processo para objetivo ilegal, gerar resistência 
injustificada ao andamento do processo, entre outros. 
Caso o empregado assine a rescisão contratual, fica 
impedido de questioná-la posteriormente na Justiça 
trabalhista. Além disso, fica limitado a 8 anos o prazo 
para andamento das ações. Se até lá a ação não tiver 
sido julgada ou concluída, o processo será extinto. 

 

MULTAS 

A empresa está sujeita a multa de um salário 
mínimo regional, por empregado não registrado, 
acrescido de igual valor em cada reincidência. 

A multa para empregador que mantém empregado 
não registrado é de R$ 3 mil por empregado, que cai 
para R$ 800 para microempresas ou empresa de 
pequeno porte. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Brasil (2017) 
 

São justificáveis essas informações, frente ao contexto geral da pesquisa, 

por se tratar de movimentações nos principais pontos do Direito do Trabalho, nos 

direitos alcançados pelos trabalhadores brasileiros, até então amparados pela CLT. 

Demonstra Abílio (2014, p. 46) no trato da questão que,  
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assim como tantas outras empresas que realizam sua distribuição por meio 
do Sistema de Vendas Diretas, a PAR está amparada por toda uma 
legislação que regulamenta este sistema. Portanto, a questão do trabalho 
das revendedoras demonstra como transferência de riscos para o 
trabalhador, não reconhecimento do trabalho como trabalho real, ausência 
de garantias e direitos não estão necessariamente associados à ilegalidade. 
Pelo contrário, as discussões sobre a exploração do trabalho na 
contemporaneidade não podem perder de vista o papel ativo do Estado nas 
regulações que hoje são denominadas desregulamentações. Trata-se aqui 
de triangulações específicas entre o Estado, o capital e o trabalho, que se 
atualizam, e que nas últimas décadas propiciaram diversas formas de 
precarização, e de novas configurações do trabalho informal. 

 

Via de regra, os aspectos trabalhistas, e principalmente a falta de aplicação 

dos mesmos, é fator de desequilíbrio social (ANTUNES, 2014). Por isso necessidade 

de aplicação da pesquisa para averiguação dessa ocorrência na região. 

 

2.6.2 Precarização do Trabalho e Formas de Exploração 
 

A abordagem central desta transcrição remete ao aspecto exploratório de 

utilização de mão de obra nas operações de vendas diretas por aquelas empresas 

que comercializam seus produtos na modalidade porta-a-porta. Modalidade esta 

vista como o experimento de exposição direta dos produtos ao consumidor, por 

intermédio de explicações pessoais, cortesias e demonstrações (BRASIL, 1978). 

Enquanto de um lado é possível identificar o crescimento e a exposição de 

uma empresa que nos últimos trinta anos mais do que quintuplicou seu faturamento, 

absorveu lucros muito acima do próprio mercado, adentrou a mercados 

internacionais, construiu fábricas no exterior, abriu centro de pesquisa na França, 

abriu seu capital em bolsa de valores, além de se tornar uma das empresas que 

mais investe em inovação no país, de outro lado não se tem a verificação de seu 

custo com a mão de obra operária das vendas, haja a menção de que seu trabalho 

não gera o vínculo, mas sim o consumo (ABÍLIO, 2011). 

Frente a isso, Lucena (2014) cita em artigo publicado pela Folha de São 

Paulo, que o trabalho de vendas diretas é muitas vezes confundido com consumo 

individualizado, onde riscos e custos da operação são dispersos. 

Abílio (2014) salienta que a atividade desvela a potencialidade 

contemporânea de a informalidade realizar-se literalmente pela perda das formas de 

trabalho. Assim, pode-se ir mais longe, e pensar como muito dessa organização hoje 
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se apoia no trabalho amador e sem predefinições, onde estaria em jogo a própria 

exploração de uma perda de direitos na forma de trabalho. 

Miyata (2010), em sua tese, diz que não nos passa despercebido o fato de 

que as histórias de vida coletadas através da aplicação das entrevistas com as 

revendedoras revelam que ainda persistem os traços da premente necessidade de 

renda e que as pessoas envolvidas estão fortemente ligadas com as necessidades 

materiais para a sua sobrevivência. 

Apesar de a própria empresa abrigar a ideia de que, através de suas 

revendas, as consultoras têm seu complemento de renda mensal, muitas dessas 

pessoas fazem dessa ação de venda, sua própria atividade remunerada no mês, 

sendo essa a base de sua subsistência (ABÍLIO, 2011). 

Muito comum e prático é associar a precarização do trabalho vinculado à 

essa atividade, com duas frentes de problemas trabalhistas maiores: o seu viés 

social e o seu viés econômico (ANTUNES, 2006). 

De acordo com Ribeiro (2000), o crescente avanço da informalidade das 

relações de vendas diretas prende-se ao desmembramento de duas maneiras 

distintas de análise que trata do assunto, que vem através do seu mérito 

interdisciplinar (social e psicológico) e de seu mérito econômico. 

Druck (2007) associa a precarização do trabalho em função das práticas de 

informalidade, de terceirização, quarteirização da mão de obra, desregulação e 

flexibilização da legislação trabalhista e ao desemprego, dentre outros aspectos 

relacionados à fragilidade e à vulnerabilidade do trabalhador. 

Com conhecimento neste contexto, traz-se no quadro a seguir a visualização 

da percepção do ponto de vista de Ribeiro (2000, p. 144) frente ao mérito da 

informalidade ligado à precarização dessa utilização para empresas que optam pelo 

sistema de vendas porta a porta: 

 

Quadro 3 - Aspectos de análise de causas da informalidade (continua) 
Enfoque Interdisciplinar: 

- Atribuição Sociológica 
- moralidade 
- percepção de justiça 
- aceitação social 

- Atribuição Psicológica 
- capacidade de decisão do indivíduo 
- equilíbrio emocional 
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Enfoque Econômico 

- Atribuição Financeira 
- sobrevivência 
- manutenção familiar 
- empregabilidade 

Fonte: Adaptado pelo autor de Ribeiro (2000) 
 

Na margem de colocação dessas atribuições, o questionamento volta à 

maneira de como foi possível para a empresa uma dilatação de crescimento tão 

grande em termos econômicos para ela, em contraponto de precariedade e uso de 

exploração da mão de obra direta de suas revendedoras frente à necessidade de 

sobrevivência dessas pessoas (ABÍLIO, 2014). 

Os aspectos de precariedade dos vínculos de trabalho ficam evidentes 

quanto se traz ao conhecimento do trabalho alguns dos direitos não contemplados, 

tampouco pagos pela empresa para essas trabalhadoras. Em obediência à CLT 

(BRASIL, 1943), cita-se: 

• Ausência de carteira assinada; 

• Perda dos direitos de auxílio doença; 

• Perda dos direitos de contribuição previdenciária; 

• Perda dos direitos de pensão por morte; 

• Perda do direito de férias; 

• Perda do direito de gratificação de um terço do adicional de salário nas 

férias; 

• Perda do direito do descanso semanal remunerado; 

• Perda do direito de décimo terceiro salário; 

• Em havendo, garantias de recebimento por hora-extra trabalhada; 

• Perdas do direito à licença maternidade/paternidade; 

• Perda de valores (ganhos monetários) em caso de aviso prévio 

indenizado; 

• Perda dos direitos de recolhimento e saque de Fundo de Garantia 

(FGTS); 

• Perda com recebimento de seguro-desemprego (em caso de demissão); 

• Perda do PLR (participação nos lucros e resultados) da empresa. 

Assim, a apresentação desse modelo de aplicação de mão de obra se dá 

pormenorizado e descartável, que em tempo, torna-se uma mão de obra descartável 

e sem direito trabalhista algum (ABÍLIO, 2011). 
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2.7 MERCADO CONSUMIDOR DE COSMÉTICOS 
 

Não se questiona o avanço da linha de produtos cosméticos em todo o 

planeta. Desde que a mulher adquiriu o hábito de cuidar-se melhor, de preocupar-se 

com a sua aparência e buscar na cosmetologia o seu viés de liberdade e 

imponência, o mercado consumidor desses produtos nunca mais foi o mesmo 

(MORAES, 2008). 

Segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Venda Direta 

(ABEDV, 2017) o mercado da beleza cresce exponencialmente e seus números são 

sempre positivos, não tendo encontrado obstáculos de desenvolvimento mesmo até 

em períodos em que o mundo todo passava por uma forte recessão econômica, 

ocorrida entre os anos de 2008 e 2014. Foi em 2008, por meio de um estudo 

realizado pela Universidade de Campinas (UNICAMP), juntamente com a 

Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), que foi realizado um 

levantamento do mercado de cosméticos dos anos de 2000 até 2006 (ABEVD, 

2017). Esses dados foram apresentados no Relatório de Acompanhamento Setorial 

da ABDI em maio de 2008, que na ocasião trazia uma distribuição do mercado 

mundial de consumo de produtos derivados de cosméticos, levando-se em conta os 

10 maiores mercados consumidores deste tipo de produto (HIRATUKA et al., 2009). 

Seus resultados podem ser conferidos na tabela a seguir: 

 

Tabela 1 - Mercado mundial de cosméticos nos 10 maiores mercados (2000/2006) 

Ano 2000 Ano 2006 

País 
Mercado 

(em bilhões) 
Participação 

(%) 
País 

Mercado 
(em bilhões) 

Participação 
(%) 

Estados Unidos 47,6 24,4 Estados Unidos 50,4 18,7 
Japão 23 11,8 Japão 29,8 11,0 
Alemanha 9,8 5 Brasil 18,2 6,7 
França 9,3 4,8 França 14,1 5,2 
Reino Unido 9,0 4,6 Alemanha 13,6 5,0 
Brasil 8,5 4,4 Reino Unido 12,9 4,8 
Itália 7,1 3,7 China 11,7 4,3 
China 5,6 2,9 Itália 10,1 3,7 
México 4,4 2,2 Rússia 8,5 3,1 
Espanha 4,3 2,2 Espanha 7,8 2,9 
TOP 10 128,6 66 TOP 10 177,0 65,6 
TOTAL 195,0 100 TOTAL 269,9 100 

 Fonte: Adaptado de Hiratuka et al. (2009). 
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Com base nesses parâmetros, naquele momento já era possível visualizar 

um cenário totalmente favorável para esse ramo de atividade econômica, que entre 

os anos citados, possuía um crescimento de vendas de 72,22% a nível mundial, e 

assustadores 215 % em âmbito de Brasil, com seu consumo e apreciação mais do 

que dobrando em faturamento no período de 6 anos. Logo, esse negócio que 

movimentou mais de 270 bilhões de dólares a nível global, correspondeu aos quase 

19 milhões de dólares da fatia nacional de consumo dessa linha de produtos 

(HIRATUKA et al., 2008). 

Isso se tornaria, no entanto, apenas o ponto de partida da visibilidade que a 

empresa mantinha sobre o setor, pois naquele exato período, a empresa já mostrava 

fôlego para acompanhar essa onda de evolução econômica. Conforme exposto no 

relatório da própria empresa PAR, no mesmo ano de 2006 a empresa já era 

responsável por aproximados 1,8 bilhões de dólares do total gerado no setor, 

respondendo por mais de 10% de toda a venda nacional de cosméticos 

(RELATÓRIO PAR, 2006). 

Como parâmetro, em pesquisa realizada pela Associação Brasileira de 

Produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABHIPEC) no ano de 2016, 

o resultado da evolução do consumo e faturamento do setor no país aumentou 

fortemente entre os anos de 2006 até o ano de 2015, com o Brasil mantendo-se 

entre os principais países do mundo no consumo dessa linha de produtos, ocupando 

em 2015 o posto de 4º colocado, com 30,2 bilhões de dólares de receitas, conforme 

pode ser visto no gráfico a seguir: 
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Gráfico 2 - Consumo mundial de cosméticos em 2015 (milhões) 

 
                               Fonte: ABIHPEC (2016). 

 

Não obstante, as informações trazidas no relatório do site de dados setoriais 

Euromonitor (euromonitor.com) e apresentadas por meio do resumo anual divulgado 

pela ABIHPEC, demonstram o avanço do setor no ano de 2016, além de trazer 

destaque ao apetite da economia emergente da China quanto ao setor, que na 

ocasião ultrapassaria o Brasil e o Japão, tornando-se o segundo maior mercado 

consumidor do mundo, atrás apenas do mercado norte-americano (ABIHPEC, 2017). 

Justifica-se esse avanço do gigante asiático devido ao forte crescimento 

econômico de sua economia nos últimos anos. Hoje a China já ocupa um dos 

primeiros postos da economia global, atrás apenas dos Estados Unidos, o que 

encaminha seu desenvolvimento não apenas para o crescimento na área dos 

cosméticos, mas num fortalecimento em todos os setores de sua já consolidada 

economia (LAHÓZ, 2016). 

Essa argumentação pode ser confirmada através da figura resumo a seguir, 

obtida no relatório da ABIHPEC (2017): 
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Figura 2 - Maiores mercados consumidores de cosméticos 2016 (em bilhões) 

 
Fonte: Euromonitor (2017); ABIHPEC (2017). 

 

É possível traçar, por conseguinte, um comparativo de crescimento de 

consumo no Brasil entre os anos de 2000 e 2015, projetando-se para 2018 vendas 

de US$ 34 bilhões. Justifica-se aqui a retração de consumo nos anos de 2015 e de 

2016 ocasionados pelas inconstantes relações econômicas e políticas no âmbito 

interno, cenários de grande incerteza, baixa de investimentos externos, demissões 

em larga escala, supressão do poder de compra, e acima de tudo, do próprio medo 

de uso do dinheiro em supérfluos (LAHÓZ, 2016; EUROMONITOR, 2017; ABIHPEC, 

2017). 

 

2.7.1 Dados sobre o setor 
 

O setor de cosméticos no Brasil há muitos anos tem-se fortalecido e até 

poucos anos atrás, mantinha-se em franco crescimento. A crise mundial no início da 

década, os investimentos e ampliações de mercados externos, aliados às incertezas 
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econômicas e políticas dos anos de 2014 e 2015 fizeram com que o mesmo se 

retraísse e perdesse fôlego (SEGALA, 2015). 

O Brasil, porém, segue forte no comando do setor para o restante da 

América Latina, conforme divulgado no relatório anual de 2017 da Associação 

Brasileira de Produtos de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos, que divulgou 

resultados que ainda mantém o Brasil como fonte e referência das maiores 

movimentações internas e externas desse tipo de linha de produto (ABIHPEC, 

2017).  

No gráfico abaixo, tem-se os números dessa verificação: 

 

Gráfico 3 - Consumo de produtos de higiene e cosméticos na América Latina 
em 2016 

 
                                          Fonte: ABIHPEC (2017) 

 

Conforme observado, o Brasil representa quase que metade de tudo o que é 

consumido na linha de cosméticos para toda a América Latina (ABIHPEC, 2017). 

Dessa forma, é evidente o potencial do mercado de vendas, aliado à 

crescente participação da mulher enquanto consumidora, muito se dando ao fato de 

obtenção e aumento de sua renda, aliado ao seu crescente poder de compra e 

consumo trazido pela estabilidade da moeda a partir do final do século passado 

(ABÍLIO, 2014). 
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Gráfico 4 - Evolução do mercado brasileiro de cosméticos - 2002/2016 

 
     Fonte: Euromonitor (2017) 

 

Além de ser um grande gerador de empregos, diretos e indiretos, esse setor 

é fomentador de desenvolvimento local, não guardando esforços para geração de 

renda às populações envolvidas. Isso é possível de se observar na tabela abaixo, 

onde se verifica uma pequena queda entre os anos de 2014, 2015, perdurando até 

meados de 2016, onde a economia já dava sinais de plena recuperação, com amplo 

destaque para o serviço de vendas diretas (porta a porta), que apesar das 

dificuldades impostas, manteve crescimento em todos os períodos (ABIHPEC, 

2017). 
 

Tabela 2 - Geração de empregos na área de cosméticos (em milhares) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Indústria 93,5 97,7 102,2 104,4 111,6 120,9 122,8 126,0 126,0 122,2 118,3 

Franquia 127,7 134,5 141,3 148,7 159,8 174,1 188,1 195,6 200,7 214,2 214,6 

Venda D. 2174,8 2416,5 2691,0 2893,6 3444,8 3791,5 3897,7 4053,6 4053,6 4140,0 4141,1 

Salões 735,8 774,4 815,2 867,1 913,1 1022,7 1145,4 1205,0 1205,0 1280,0 1300,0 

TOTAL���� 3131,8 3423,1 3749,7 4013,8 4629,3 5109,2 5354,0 5580,2 5585,3 5756,4 5772,9 

Fonte: Relatório ABIHPEC (2017) 
 

Por fim, a própria empresa PAR, em seu relatório anual ressalta o “grande 

empuxo do setor de cosméticos e de produtos de higiene como grande fomentador 

de produtos inovadores, sendo agraciado como o 2º maior setor industrial em 

contribuições de investimento em inovações”. Conduz ainda com excelência os 

fatores de proteção, renovação e cuidados com os aspectos sustentáveis, além de 

suprir grande parte de sua cadeia produtiva com produtos não mais de origem 
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animal, mas em grande parte, somente com utilização de derivados de vegetais 

(RELATÓRIO PAR, 2016). 

 

2.7.2 Dados da Região Abrangida pela Pesquisa 
 

A região escolhida para a operacionalização desta pesquisa é a região 

centro sudeste do Estado do Paraná. Essa região é composta por 11 municípios, 

sendo referenciada como uma região pouco desenvolvida dentro do Estado. Essa 

região pode ser caracterizada, por meio das seguintes informações (IPARDES, 

2015): 

- Área Territorial de 16.941,469 quilômetros quadrados de área; 
- Grau de Urbanização de 58,58%; 

- População aproximada de 435.267 pessoas; 

* População Urbana de aproximadas 255.067 pessoas 
* População Rural de aproximadas 180.200 pessoas 

- Índice de Desenvolvimento Humano de 0,702 para toda a região; 

- Índice de GINI para renda familiar per capita de 0,5416; 

- População economicamente ativa de 211.117 pessoas aproximadamente; 

- Ocupação Agrícola para os produtos: soja, fumo, feijão, batata e trigo; 

- Ocupação Pecuária para os produtos: bovinos, equinos, suínos e caprinos; 
- PIB per capita na região = R$ 23.384,003  

 

Pode-se verificar, por meio desses números, que essa região mantém forte 

atividade rural, correspondendo à quase 1/3 de sua coletividade, o que condiciona 

não ser uma região totalmente industrializada, e que ainda carece de aspectos 

básicos de desenvolvimento social e estrutural. Por ser uma região que necessita de 

um urgente avanço industrial, tem um grande índice de desemprego, conforme 

demonstra o relatório IBGE (2017), o qual aponta um índice de apenas 53,1% de 

ocupação de trabalho formal proporcional à quantidade de pessoas da região. 

 

2.8 IMPACTO SOCIAL DA PRECARIZAÇÃO 

Apesar de o assunto, objeto da pesquisa, não ter tanta procura em estudos 

acadêmicos, a sua simples apreciação à luz dos direitos sociais do cidadão (e direito 

do trabalho) predispõe a investigação de todos os caminhos que levam à 

pormenorização dos aspectos voltados a essa atividade fim. A falta de regularização 

                                            
3 A média para o restante do estado do Paraná é de R$ 33.769,00 (Fonte: IPARDES, 2015). 
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aos direitos do trabalho, e acima de tudo, aquilo que condiciona a sua 

operacionalização, devem ser objeto de preocupação e pesquisa social (ABÍLIO, 

2014). 

Algumas das características das pessoas que trabalham com esse tipo de 

função é realizá-las por necessidade, pois encontram nesse tipo de comercialização 

uma fonte de recursos, mesmo que temporária, para seu sustento e manutenção. 

Como exemplo, podem-se citar estudantes universitárias, mães solteiras, mulheres 

advindas do campo, mulheres urbanas há muito tempo desempregadas, entre tantas 

outras. Há também, evidentemente, mulheres que utilizam dessa forma de transação 

apenas como complemento de renda mensal, sem que para isso estejam 

desempregadas (ABÍLIO, 2011). 

Seguindo na percepção de Abílio (2014), as pessoas estão cada vez mais 

aderindo a uma ocupação dentro e fora de seu próprio local de trabalho, onde a 

perda de limites vai permeando a nossa vida, o nosso pouco tempo livre. Há várias 

formas de atividade que não estão sendo chamadas de trabalho, e que são 

executados hoje sem a devida regulamentação. 

Nesse viés, Matsuo (2009) afirma que a informalidade pode ser identificada 

de várias formas, como por exemplo: assalariados sem contrato legal de trabalho, 

assalariados ocasionais ou temporários, assalariados sazonais, assalariados 

disfarçados (trabalhadores autônomos que se encontram subordinados a uma 

determinada e única empresa), trabalhadores por conta própria (independente), 

pequenos estabelecimentos sem registro, empregos domésticos e residenciais. 

Trazidos pelo vínculo da informalidade, os quesitos sociais aparecem na 

medida em que seus direitos são obstruídos, suprimidos ou deixados de lado 

(MORAES, 2008). 

O impacto social dessa operacionalização por parte da empresa é 

presumido através da imediata vinculação da forma como se dá esse trato entre 

empresa e vendedora, em função de um completo desiquilíbrio social, onde a 

desigualdade de direitos atribuídos à parte corporativa é vigorosamente suprimida, 

retratando o descaso da corporação frente ao esforço produtivo de seu setor de 

vendas (ABÍLIO, 2011). 

Em 2000, Fernando Henrique Cardoso, então presidente do Brasil, em sua 

contribuição ao Relatório CEPAL, afirma ser necessário apreciar as características 

da informalidade enquanto desequilíbrio social, como um conjunto de resultados 
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inerentes ao funcionamento de um determinado sistema ou normas, por onde, dada 

a estrutura do sistema, fica definida a sua forma de funcionamento, o que origina os 

resultados que o sistema produz (BIELSCHOWSKY, 2000). 

Os resultados, no caso específico de países subdesenvolvidos como é o 

caso do Brasil, são muito bem conhecidos: baixo nível de renda da população, 

crescimento econômico lento, desequilíbrios regionais, instabilidade financeira, 

desigualdade entre os povos, elevado índice de desemprego, dependência das 

grandes corporações, marginalização cultural, econômica e social, além da 

submissão política (BIELSCHOWSKY, 2000). 

A acentuada discussão que permeia o impacto social dessa função de 

trabalho no desequilíbrio funcional de suas agentes é fator que se desenrola desde a 

década de 70, e se contradiz ao aspecto modernista empregado pela empresa em 

suas campanhas e divulgações comerciais.  

 

A desigualdade social deve ser pensada em sua relação com a exploração 
do trabalho e sua acumulação. Ao tratarmos dos deslocamentos atuais de 
informalidade desvela-se também uma espécie de desaparecimento da 
desigualdade social como questão. A problemática do desenvolvimento 
atualiza-se, onde horizontes que pautavam a discussão sobre o que o 
subdesenvolvimento era e não era, e sobre o que poderia deixar de ser, são 
menos reconhecíveis na atualidade. A compreensão sobre estes horizontes 
- que em grande medida espelhavam a realidade dos países desenvolvidos 
- permite desvendar mais amplamente a que se refere a precarização do 
trabalho, assim como problematizar o que faz do sistema de Vendas Diretas 
o fenômeno social que é hoje (ABÍLIO, 2014, p. 77). 

 

Agir sem ter o conhecimento daquilo que cerca a questão social do ato é 

tentar limitar sua aferição e estudo. Logo, é necessário saber identificar e enumerar 

tantos problemas de ordem social que são trazidos juntos com a necessidade de 

geração de renda nas vendas diretas, como seus impactos (MORAES, 2008). 

Desigualdade, necessidade de reconhecimento, necessidade de recursos 

financeiros, reconhecimento social, inserção social, entre tantos outros aspectos que 

motivam pessoas a se sujeitar a essa atividade em um país que enxerga isso como 

legal, e na maioria dos casos na Justiça, ignoram o aspecto social frente ao legal 

(ABÍLIO, 2011). 

Cabe por fim mencionar um exemplo recente de um trabalho específico 

sobre a empresa PAR: a aferição de necessidade de comercialização por parte das 

consultoras vendedoras, dos produtos da linha Crer para Ver, que são feitos e 

comercializados com finalidade específica de ação social, onde os refis dos produtos 
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originários, quando vendidos, integram a política de responsabilidade ambiental 

amplamente divulgada e defendida pela empresa, pois a utilização do plástico nesse 

refil é reduzido frente à sua embalagem original, além de que toda a renda gerada 

através da venda desses produtos é aplicada em projetos sociais, ambientais e 

educacionais mantidos pela empresa (PAR, 2014; RELATÓRIO PAR, 2016). 

Em suma, tem-se aqui um projeto de responsabilidade social que conta com 

o esforço de vendas inteiramente gratuito por parte das consultoras vendedoras, que 

são totalmente responsáveis pela sua divulgação e comercialização, mas que não 

recebem nenhum tipo de bonificação por esse trabalho. Um exemplo claro de 

exploração de mão de obra. 

 

2.8.1  Papel da mulher e a distinção de gênero em vendas diretas 
 

O procedimento de vendas diretas abrange inúmeros tipos de produtos. 

Existem empresas que comercializam cosméticos e perfumarias de vários tipos, 

tanto nacionais quanto internacionais. Há também aquelas que atuam no setor de 

alimentação suplementar, passando por empresas que atuam no setor de objetos de 

casa, utilidades diversas, enfim, tantas outras especificidades (ABEVD, 2017). 

Porém, especialmente esta pesquisa, que aborda a empresa PAR, a qual atua no 

setor de cosméticos, é muito comum a operacionalização das vendas através de 

mulheres, sendo o número de homens envolvidos nesse meio muito baixo frente à 

enormidade de revendedoras que, além de comercializarem, também consomem os 

produtos (ABÍLIO, 2011). 

De acordo com a informação divulgada pela Associação Brasileira das 

Empresas de Vendas Diretas (ABEVD, 2017), no Brasil havia, na ocasião, mais de 

4,5 milhões de pessoas que trabalhavam com vendas diretas, onde mais de 90% 

desse universo era composto por mulheres, sendo o principal setor de atuação o 

setor de perfumaria e cosméticos (produtos de beleza). 

Moraes (2008) explica que pela facilidade de uso e adaptação da mulher 

frente ao produto que está sendo comercializado, justifica-se seu argumento de 

venda, além de haver uma crescente demanda no mercado nacional e internacional 

por esta linha de produtos, pois há margem para crescimento; dessa forma, 

entende-se que as mulheres estão mais preparadas para fomentar esse setor da 

economia. 
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Segundo a ABEVD (2017), a participação da mulher na venda direta está 

relacionada à sua história de conquistas no mercado de trabalho. Foi esse modelo 

de venda que proporcionou a primeira oportunidade formal para a mulher 

empreender, não só no Brasil, como também no mundo. 

Também é correto e seguro relacionar esse vínculo feminino com as 

expectativas de cuidados familiares trazidos pelas mulheres nos dias atuais. Elas 

fazem não apenas o seu papel enquanto trabalhadoras, como há aquelas que 

também assumem total responsabilidade sobre um lar (HIRATA; SEGNINI, 2008).  

Abílio (2014) argumenta que no contexto de visão do desemprego e de 

todas as inseguranças que hoje permeiam o mercado de trabalho, as mulheres das 

famílias de baixa renda assumem por completo o sustento familiar no papel de 

“viradoras”4, desempenhando as mais diversas ocupações temporárias, informais e 

domiciliares. 

Oportuno aqui trazer a informação quanto à taxa de ocupação das mulheres 

no mercado de trabalho formal. Os dados do PNAD (IPEA, 2015) demonstram que o 

nível de ocupação das mulheres no mercado de trabalho formal era de 44,10%, 

índice bastante abaixo do masculino (64,08%), apesar de todos os avanços e 

conseguidos pelo gênero feminino em relação ao mercado de trabalho. 

Quanto à pesquisa sobre a empresa PAR, o procedimento da venda é o 

risco assumido e absorvido pelas suas consultoras. Nas pesquisas de Abílio (2011), 

delineou-se o trabalho dessas mulheres que arcam com os riscos de estocagem 

(não-venda), da inadimplência, e que podem assumir a jornada dupla concomitante 

de um trabalho que se realiza imbricado em outras atividades, ao mesmo tempo em 

que se obrigam também a consumir também esses produtos (ABÍLIO, 2011). 

Prossegue a autora com a visão de que fica claro que só terão alguma 

remuneração significativa as mulheres que façam dessa a sua ocupação principal, 

ou que conciliem intensamente essa atividade com suas outras ocupações, para que 

transitem mais nebulosamente entre o ser vendedora e o vender para consumir. O 

que fica então para análise é uma dúvida (senão uma hipótese), de que no final das 

contas, essas mulheres estejam pagando para trabalhar (ABÍLIO, 2014). 

                                            
4 N.A.: no texto, a autora utiliza-se do termo “viradoras” para atribuir menção à aquelas mulheres 
que assumem não apenas seu papel enquanto mães, mas também obrigações frente à família, 
filhos, etc., e que conseguem com seus esforços manter todas as obrigações de um lar. 
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É fato aqui podermos triangular o aspecto do papel central da mulher no 

âmago do tema, que segundo Moraes (2008, p. 136), atende às seguintes variáveis: 

a) A linha de produtos comercializada é de fácil entrada e consumo entre o 

público feminino;  

b) Existe na atividade a flexibilização da forma do trabalho;  

c) Seu vínculo remete às características precárias de trabalho feminino. 

Conforme Biggart (1989), a falta de requisitos e predeterminações para a 

execução do trabalho de vendas diretas possibilita que as mulheres conciliem as 

tarefas domésticas com as de vendas. Portanto, para muitas delas as revendas se 

apresentam como alternativa dentro de um destino precário da porção feminina da 

classe trabalhadora. 

Vincula-se, então, a imagem trazida para a condição de venda direta em 

cosméticos, daquele trabalho para qualquer tipo de mulher, sem levar-se em conta 

qualquer aspecto de seleção coerente, proeminente para aquelas que necessitam 

de renda ou complemento de renda para suas vidas, além de vincular uma renda 

incompatível, tampouco comparável, aos melhores empregos formais disponíveis 

para as mesmas (ABÍLIO, 2011). 

Por fim, aparece na apreciação de Hirata e Segnini (2008) a menção de que 

em nome da conciliação familiar e de sua vida profissional, menos empregos formais 

são ofertados às mulheres, em pressuposto dessa conciliação, por se tratar 

responsabilidade exclusiva do sexo feminino. 

 

2.9. SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO DO TRABALHO SEM VÍNCULO 
 

Na apreciação de Machado (2008) o entendimento frente a terceirização é 

compreendida como o deslocamento da classe trabalhadora para os setores de 

serviços, mantendo, porém, a questão problemática para o reconhecimento do 

trabalho e da sua exploração. 

A Lei n°. 13.467/2017 trouxe maior flexibilidade em relação à terceirização 

da atividade fim. 

Hoje é possível vincular a atividade de vendas na modalidade direta, como 

um viés da terceirização de mão de obra produtiva, sem vínculo trabalhista (BRASIL, 

2017). A mudança da legislação permite outras relações de trabalho. 

A questão gira em torno do termo ‘vínculo’ quando se refere aos aspectos: 
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a) Contratação de um trabalhador e sua mão de obra;  

b) Execução de uma atividade produtiva;  

c) Pagamento (remuneração) pela sua produtividade;  

d) Recolhimento de encargos e tributos legais;.  

É no último item, no entanto, que encontra-se a fissura, em que não aparece 

o estado de direito do trabalhador. Nos quesitos de venda direta praticada pela 

empresa PAR, observa-se o trabalhador como apenas um vendedor ambulante, o 

que, aos olhos do Direito, obedece a regras próprias e que se adequam à sua 

prática no dia a dia; em âmbito social, no entanto, fere gravemente seus direitos 

mais básicos (ABÍLIO, 2011).  

Entretanto, é justamente dentro desse intervalo operacional entre o certo e o 

errado, entre o ambulante e o profissional de vendas, entre a informalidade e a 

formalização, que reside a pormenorização de sua execução. 

Para a empresa PAR a situação se apresenta cômoda e prática, por estar 

alinhada aos práticos métodos de vendas através de suas consultoras, contratadas 

enquanto ambulantes pela empresa. Suas principais características estão 

mencionadas logo abaixo, conforme descreve Abílio (2011, p.126.): 

 

- a consultora PAR faz seu próprio horário de trabalho; 
- a consultora compra com prazo de até 28 dias, podendo revender seus 
produtos à vista ou à prazo; 

- a consultora ganha até 30% de desconto em suas compras, podendo 
utilizar destes descontos para repasse no preço da mercadoria revendida; 

- a consultora tem a flexibilidade de aderir a outros tipos de produtos para 
revenda, sem que seja exclusiva a comercialização dos produtos apenas da 
marca PAR. 

 

Expõem-se aqui alguns dos pontos de destaque dessa relação vendedora x 

empresa, na qual dá às pessoas o direito de revenda dos produtos ora adquiridos, 

porém, que não vincula essa prática da segunda venda para um consumidor final, 

aferindo lucros e rentabilidade sobre uma nova etapa da comercialização (ABEVD, 

2017). 

Nesse interim, a terceirização viria para organizar a informalidade ora 

instituída na profissão de revendedora, porém, não regulamentaria sua 

normatização, pois não traria o vínculo trabalhista para dentro da empresa, mas sim 

através da empresa terceirizada, se houvesse (JOST; BUGACOV; CAMARGO, 

2017). 



64 

Por fim, é importante frisar que caso não haja no curto prazo um processo 

regulatório desse tipo de atividade, em seu viés sociológico continuará havendo o 

processo de degradação e subvalorizarão desse tipo de mão de obra, por 

justamente beneficiar ao capital e ao produto empresarial, e menosprezar o trabalho 

e a mão de obra, ocasionados pela sua necessidade social e de geração de renda 

para subsistência e manutenção.  

 

2.9.1 A Matéria em destaque no âmbito nacional 
 

Na visão de Calcini (2017), muito se discute atualmente sobre o tema da 

terceirização do trabalho, o qual representa, em síntese, uma derivação - em maior 

escala - da teoria da divisão do trabalho dentro das empresas, desenvolvida por 

Adam Smith, em 1776, na sua célebre obra “A Riqueza das Nações”. 

 Não obstante, a terceirização entra aqui como uma alternativa de 

regularidade da atividade de vendas diretas para o precário cenário de execução da 

profissão em todo o País. Por meio da Lei Complementar n. 128/2008, que institui a 

criação da chamada Lei do Microempreendedor em nosso país, é fato a tentativa de 

regularização de determinadas atividades profissionais aos olhos do poder público, 

no intuito de trazer à formalidade essas atividades, das quais também caberia a 

inclusão do chamado vendedor autônomo, ou vendedor porta a porta (ANTUNES, 

2014).  

Isso se justifica pela necessidade da pessoa em contrair direitos sociais ora 

esquecidos pelos seus contratantes; dentro desse parâmetro, verificado até mesmo 

pela inserção do Microempreendedor no Brasil, o que alternaria o tratamento entre 

contratante e suas consultoras, dando direito à Seguridade Social (ABÍLIO, 2014). 

Da mesma contribuição de Abílio (2014), depreende-se que no Brasil, em 

1980, é criada a Associação das Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), a qual teve 

por finalidade legislar sobre as vendas diretas no Brasil a partir dessa década.  

Com procedimentos regulamentados, a execução da atividade de vendas 

diretas foram suprimidas à subatividade, não correspondendo à atividade formal, 

com todos os mesmos direitos pela CLT garantidos às demais categorias (MORAES, 

2008). 

Prossegue Abílio (2014) afirmando que o trabalho executado pelas 

vendedoras é analisado sob o contexto das novas formas de desregulação do 
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trabalho e da sua crescente perdas de garantias trabalhistas; o argumento que 

estrutura toda a análise deste trabalho é o sistema de vendas diretas, por onde é 

possível encontrar diversos elementos convergentes que hoje se constituem como 

formas de precarização. 

Assim, verifica-se que o ato regulatório de criação de uma associação na 

década de 80 foi a maneira encontrada pelas empresas nacionais de suprimirem os 

vínculos trabalhistas obrigatórios, por meio da criação de um estatuto regulador que 

inibisse o acesso desses tipos de trabalhadores na formalidade (ANTUNES, 2014). 

 Salienta-se, portanto, que se encontra no Brasil um dos maiores e profícuos 

mercados para esse tipo de exploração, que quando encontra terreno fértil para o 

seu desenvolvimento (as crises econômicas locais, aumento no número de 

demissões, a falta de oportunidades de emprego), oferece a essas pessoas 

trabalharem de forma precária na razão de sua necessidade de renda e sustento 

(ABÍLIO, 2014). 

 

2.9.2 A Matéria em destaque em outros países 
 

Para a reflexão deste ponto do tema, é conveniente salientar que cada país, 

através de suas leis trabalhistas específicas, regulamenta e normatiza a atividade de 

vendas diretas de acordo com a sua necessidade. Para tanto, conforme atesta Abílio 

(2011), o aspecto da informalidade é quase uma regra quando se trata das 

operações em vendas diretas, independendo de seu local de aplicação. 

De acordo com pesquisa realizada pela Directing Seeling News, associação 

internacional das empresas de vendas diretas, realizada durante todo o ano de 2016 

e divulgada em 2017, as 100 maiores empresas mundiais movimentaram mais de 

US$ 81bilhões com suas vendas. 

Mendonça (2016, p. 84) a mesma explica que  

 

para medir o tamanho deste mercado mundial, desde 2004 a Directing 
Seeling News faz um ranking para entender o tamanho deste mercado no 
mundo. Considerando as 100 maiores empresas do mundo deste setor, 
este mercado se mostra ainda bem pequeno. 

 

Em 2016, elas “foram responsáveis por movimentar mais de US$ 81,2 

bilhões, e as 20 maiores empresas do setor responderam por quase US$ 56 bilhões” 

(MENDONÇA, 2016). 
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Apresenta-se abaixo tabela das 20 maiores empresas mundiais do setor: 

 

Tabela 3 - As 20 maiores do setor de vendas diretas no mundo (em bilhões) 
Ranking Empresa Faturamento (bilhões) Origem do Capital 

1º Amway US$ 8,80 Estados Unidos 
2º Avon US$ 4,50 Estados Unidos 
3º Herbalife US$ 4,20 Estados Unidos 
4º Vorwerk US$ 3,50 Alemanha 
5º Mary Kay US$ 3,41 Estados Unidos 
6º Infinitus US$ 3,06 China 
7º Perfect US$ 3,06 Estados Unidos 
8º Quanjan US$ 2,89 China 
9º PAR US$ 2,26 Brasil 

10º Tupperware US$ 2,21 Estados Unidos 
11º Nu Skin US$ 2,20 Estados Unidos 
12º Primerica US$ 1,52 Estados Unidos 
13º JoyMain US$ 1,49 Estados Unidos 
14º Jeunesse US$ 1,41 Estados Unidos 
15º Oriflame US$ 1,40 Suécia 
16º New Era US$ 1,16 Estados Unidos 
17º Telecom Plus US$ 1,12 Reino Unido 
18º Belcorp US$ 1,09 Estados Unidos 
19º Ambit Energy US$ 1,08 Estados Unidos 
20º USANA US$ 1,01 Estados Unidos 

               Fonte: Mendonça (2016) 
 

De acordo com a divulgação das maiores empresas mundiais do setor 

percebe-se que grande parte delas pertencem ao mercado norte-americano. Frente 

a isso é plausível citar que a regra do vínculo com as empresas que praticam venda 

direta é muito semelhante à do mercado brasileiro, porém, o que diferencia no trato 

dos direitos do trabalho é a grandiosa distância que existe na renda per capita por 

indivíduo nos dois países. Enquanto no Brasil o indivíduo busca nesse meio uma 

forma alternativa de rendimento, seja como complemento de renda ou até mesmo 

como profissão propriamente dita, nos Estados Unidos a situação é totalmente 

inversa, por levar-se em conta a condição social de sua população (SINGER, 2006). 

Em divulgação do portal da ABEVD (2017) verifica-se que nos Estados 

Unidos aproximadamente 93% dos entrevistados apontou renda paralela nos últimos 

12 meses. Também, que mais de 40% das pessoas o fazem como renda 

complementar, por já ter outra forma de rendimento. Na mesma pesquisa, também 

apontou-se que para 84% dessa população o principal benefício nessa modalidade 

são os descontos concedidos, por isso é compreensível entender seu volume de 

negócios, uma vez que esses revendedores acabam por se tornar compradores 

mais ativos do que vendedores, propriamente dito. 

Assim, se faz oportuno informar que nos Estados Unidos ocorre 

descentralização das leis específicas para esse ramo de atividade, ocorrendo apoio 
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local de sindicatos e associações em cada estado, que vigoram com legislações 

específicas sobre esse tipo de relação profissional (ABÍLIO, 2014).  

Por fim, averiguou-se que também não existe regulamentação específica 

dessa profissão, assim como acontece no Brasil. 

 

2.10  ASPECTO DA VISIBILIDADE DA EMPRESA 
 

Muito se atribui o elevado sucesso comercial da empresa à sua marca, à sua 

confiabilidade vinculada ao nome, e principalmente pela visão “carismática” de boa 

empresa que a mesma repassa através de suas ações comerciais.  

Por se tratar de produtos de higiene e de beleza, voltados fortemente para o 

mercado feminino, assegura a forma necessária de estabelecimento e crescimento 

num mercado cada vez mais pujante e voltado para os cuidados com a beleza 

(RELATÓRIO PAR, 2016). 

Em seu relatório anual, a empresa destaca seus pontos de visibilidade nos 

processos de cuidado ambiental e produtivo, por onde dá ênfase a seus programas: 

Compromisso com o Futuro; Programa de Cuidados com a Amazônia; Gestão de 

Gases do Efeito Estufa; Contabilidade Ambiental; Gestão da Água; Gestão de 

Resíduos Produtivos; Relação Harmônica com Fornecedores; Evoluções nos 

Processos Logísticos; Atendimento às Comunidades; Instituto PAR e Marketing 

Institucional (RELATÓRIO PAR, 2016). 

Esses programas, quando divulgados, e principalmente quando expostos de 

maneira comercial, incorporam valor absoluto à marca, fortalecendo cada vez mais 

seu preceito de empresa responsável. Com o consumo não é diferente, pois quando 

o produto é bem visto, possui um nome ou marca forte, é muito mais fácil sua 

comercialização, assim como se diz no mundo corporativo: “o produto se vende 

sozinho”. A marca pode ser tomada como aquilo que dá formas fictícias aos elos 

entre o Capital, o Trabalho e o Consumo de um produto (ABÍLIO, 2014). 

Esse talvez seja o principal recurso absorvido pela empresa PAR frente a 

seus concorrentes, o chamado branding, que se constitui de uma ferramenta 

gerencial que remete à gestão da marca da empresa, com cuidados específicos 

para o trato do nome comercial, imagens, ideias, slogans, e tudo a ela associados, 

como por exemplo, seus elementos de identidade e exposição (NEVES, 2014). 
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Esse recurso já vem sendo utilizado por muito tempo pela empresa, e na 

percepção de Fontanelle (2002), a crescente paridade do nível comercial e 

tecnológico entre as empresas levou a marca a tornar-se o grande diferencial na 

concorrência entre os capitais individuais, em resposta à tensão 

homogeneização/diversificação inerente ao capitalismo moderno. 

Na percepção de Abílio (2014), a marca está distante do espelhamento de 

um valor de um shampoo, um sabonete ou maquiagem, e sim próxima da imagem 

daquilo que a consumidora pode ser como no próprio slogan de sua campanha: 

“mulher bonita de verdade”. 

Esse apelo, aliado à excelência produtiva histórica da empresa, torna fácil o 

alcance de todos aos produtos fabricados, onde o acesso em termos de preço 

desses produtos e a imagem de segurança e status trazido pelo seu consumo 

explicam o forte poder que a marca tem de fidelização, da forte influência da 

vendedora na hora da sua comercialização, e também do poder que a empresa criou 

de transformar seus próprios produtos em veículos da propaganda de um mundo 

melhor (ABÍLIO, 2014). 
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3 METODOLOGIA 
 

Nesta etapa estão apresentadas as condições metodológicas norteadoras 

do procedimento da pesquisa. 

 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DA REALIDADE INVESTIGADA 
 

O objeto de estudo da presente pesquisa busca expor o grau de perda de 

direitos trabalhistas em seus aspectos social e econômico, no uso mão de obra 

informal na prática de vendas diretas na Região Centro Sul do Paraná. Para buscar 

atingir os objetivos propostos, foram escolhidas empresas com alcance local, com 

destaque para trabalhadoras que comercializam os produtos da empresa PAR.  

A área de atuação para este procedimento foram os municípios do Centro 

Sul do Paraná: Irati, Prudentópolis, Imbituva, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, 

Rebouças, Rio Azul, Inácio Martins, Mallet e Guamiranga. 

O sistema de Venda Direta, segundo Abílio (2014), é muito praticado hoje 

em dia por empresas dos mais diversos ramos, por ser abrangente e usual, e na sua 

essência, levar até o consumidor final produtos de seu interesse, trazendo-lhe a 

praticidade da compra.  

Essa modalidade de venda é fonte de renda e sobrevivência de grande parte 

destas vendedoras, tendo a análise partindo da forma de que o trabalho não fornece 

retaguarda, respaldo, regularização quanto ao seu desenvolvimento, mas que 

representa fonte de resultados econômicos anuais para as empresas, por não 

vincular formalidade nas suas tratativas trabalhistas.  

Em suma, julga-se haver grande ganho por parte das empresas, sem que 

haja uma contrapartida de garantia de direitos formais trabalhistas para o vendedor, 

existindo, assim, apenas a compensação remuneratória, e não o vínculo (o que 

implica em precarização das relações de trabalho). 

Por se tratar de um fato social comum à todos as cidades citadas, abriu-se a 

oportunidade de constatar as noções de subemprego com a obstrução de direitos do 

trabalho; é a questão da informalidade, da falta de garantias legais, da falta de 

benefícios e cuidados específicos da Lei Trabalhista, que torna o tema relevante 

(ABÍLIO, 2014). 
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Por existir inúmeras revendedoras desses produtos de higiene e beleza na 

região escolhida, será utilizada como critério de escolha desta pesquisa a 

acessibilidade: serão identificadas 20 revendedoras, sendo duas de cada município 

para aplicação dos questionários, além de 07 supervisoras regionais que 

participarão do procedimento de entrevista. Portanto, o tipo de amostra a ser 

aplicado para esta pesquisa será o Não Probabilístico por Acessibilidade. 

Para Mattar apud Oliveira (2001, p. 90.), “[...] a principal razão para usar a 

amostragem não probabilística se refere às limitações de tempo, recursos 

financeiros, materiais e de pessoas necessárias para a realização de uma pesquisa 

com amostragem probabilística”. Esse método é aquele em que, segundo Silva, 

Godoi e Mello (2010), o entrevistador ao planejar o processo de seleção dos 

entrevistados, deve considerar as condições da aplicação da entrevista, durante a 

seleção dos participantes e julgar a sua viabilidade. 

Para Beuren (2003, p. 118), “[...] a população ou universo da pesquisa é a 

totalidade de elementos distintos que possui certa paridade nas características 

definidas para determinado estudo”. 

No que tange à amostra, Gil (1999) destaca que ela pode ser entendida 

como “[...] um subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se 

estabelecem ou se estimam as características desse universo da população”. 

Frente ao critério no número de entrevistas aplicadas, destaca Pires (2008, 

p. 162):  

 

[...] na amostra de uma pesquisa convencional, a ideia de que se deve 
escolher ou selecionar uma parte do todo nos leva, automaticamente, a 
pensar em termos de uma amostra confiável. Inversamente, quando se é 
levado a pensar em uma amostra, associa-se esta noção essencialmente à 
ideia de escolha para esta seleção. 

 

A população abordada nesta pesquisa são pessoas cadastradas na base de 

dados da empresa PAR enquanto representantes de vendas, todas elas situadas e 

com residência fixa nos municípios formadores da base de pesquisa.  

Logo, o modelo escolhido para a seleção da amostra da pesquisa é o 

modelo do tipo intencional, não probabilístico, que conforme Oliveira (2011), é o 

modelo que leva em conta o fenômeno social escolhido, considerando uma 

característica comum dentro da sua população. 
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3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Na metodologia de pesquisa científica, uma vez delimitado o tema e o 

problema do trabalho, busca-se pela maneira mais apropriada para a coleta, para a 

análise e por fim, para o tratamento dos dados alcançados no procedimento de 

pesquisa. 

A pesquisa busca responder as necessidades de conhecimento de 

determinado problema que foi estabelecido; no decorrer da pesquisa várias 

hipóteses são levantadas, que podem ser confirmadas ou invalidadas com a 

finalização da mesma (MARCONI; LAKATOS, 2012).  

Ainda, pode-se entender que a especificação da metodologia de pesquisa 

empregada é aquela que abrange maior número de itens, pois ela responde a um só 

tempo às questões de: Como? Com quê? Onde? Quanto? Entre outras. 

Para Gil (2010), a ciência tem como objetivo fundamental chegar à 

veracidade dos fatos propostos numa pesquisa. Nesse sentido, não se distingue de 

outras formas de conhecimento. O que torna, porém, o conhecimento científico 

distinto dos demais é que tem como característica fundamental a sua verificação. 

Assim, na busca pela sua comprovação, tal pesquisa visa alcançar 

resultados a partir do levantamento de dados, para alcance e aferição dos objetivos 

propostos no início deste trabalho. 

 

3.2.1 Classificação quanto à natureza da pesquisa 
 

O procedimento de pesquisa é a aferição na prática da ideia do autor em 

explorar determinado assunto. 

Os critérios para a classificação dos tipos de pesquisas variam de acordo 

com o enfoque dado, os interesses, os campos, as metodologias, as situações e os 

objetos de estudos (PRODANOV; FREITAS, 2013.) 

Logo, a presente pesquisa, quanto à sua natureza, está fundamentada como 

uma pesquisa básica. Nela, o autor objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o 

avanço da ciência, sem aplicação prática prevista (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

A pesquisa de natureza básica, de acordo com Marconi e Lakatos (2012, p. 

20)  
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é aquela que procura o progresso científico, a ampliação de conhecimentos 
teóricos, sem a preocupação de utilizá-los na prática. É a pesquisa formal, 
tendo em vista generalizações, princípios, leis. Tem por meta o 
conhecimento pelo conhecimento. 

 

O objetivo da pesquisa de natureza básica é fornecer conhecimentos novos, 

úteis para o avanço e desenvolvimento da ciência, sem aplicação prática prevista; 

esses conhecimentos envolvem verdades e interesses universais (PRODANOV; 

FREITAS, 2013).  

Uma pesquisa básica busca satisfazer uma necessidade intelectual do 

pesquisador, por meio de um conhecimento científico aplicado. 

 

3.2.2 Classificação quanto ao método científico 
 

Utilizou-se, para esta pesquisa, o método indutivo, que parte de uma 

observação inicial do autor a respeito de um fenômeno, que identifica numa 

realidade local casos específicos que possam ser tomados como objeto da futura 

análise, para então, buscar as suas causas. 

O método indutivo é aquele em que o conhecimento é fundamentado na 

experiência, não levando em conta princípios pré-estabelecidos, onde a 

generalização deriva de observações de casos da realidade concreta (MATIAS, 

2007). 

Para Lakatos e Marconi (2007), são elementos fundamentais nesse método, 

a realização de três fatores: a) a observação do fenômeno, com a finalidade de 

descobrir as suas causas; b) a descoberta da relação entre eles, que visa aproximar 

os fenômenos a fatos semelhantes e c) a generalização da relação, que é a 

verificação da relação encontrada na precedente com demais. 

Esse método parte de uma ideia específica de aferição, para uma ideia 

geral. 

 

3.2.3 Classificação quanto aos objetivos da pesquisa 
 

Esta pesquisa, quanto aos os objetivos é considerada descritiva, por buscar 

descrições e apontamentos sobre a percepção de um fato específico identificado 

pelo pesquisador, frente a um fenômeno social local. Yin (2005) esclarece que esse 

tipo de pesquisa descreve fatos e fenômenos de uma determinada realidade. 
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Para Gil (2010), uma pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou fenômeno, mas que pode, também, estabelecer relações 

entre variáveis e definir sua natureza, não tendo o compromisso de explicar com 

profundidade os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

O principal objetivo da pesquisa é descrever as características da população 

envolvida, estudando as características de um grupo definido (GIL, 2014). 

Segundo Augusto et al., (2013), a grande contribuição das pesquisas 

descritivas é proporcionar novas visões sobre uma realidade já conhecida. 

Beuren e Raupp (2003), por sua vez, elucidam que a pesquisa descritiva se 

caracteriza como fonte intermediária entre a exploratória e a explicativa, por não ser 

tão preliminar quanto à primeira, nem tão profunda quanto à segunda. Já a pesquisa 

explicativa é um tipo de pesquisa mais complexa, pois além de registrar, analisar, 

classificar e interpretar os fenômenos estudados, procura identificar seus fatores 

determinantes. 

Em relação aos objetivos, a presente pesquisa caracteriza-se como 

explicativa e exploratória. As pesquisas explicativas ou estudos explicativos, de 

acordo com Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 105), 

 

vão além da descrição de conceitos ou fenômenos ou do estabelecimento 
de relações entre conceitos; ou seja, são responsáveis pelas causas dos 
eventos e fenômenos físicos ou sociais. Como seu próprio nome diz, seu 
principal interesse é explicar por que um fenômeno ocorre e em que 
condições ele se manifesta, ou por que duas ou mais variáveis estão 
relacionadas. 

 

A pesquisa explicativa, também denominada experimental, segundo Ciribelli 

(2003, p. 54), “tem por objetivo não só registrar, analisar e interpretar os fenômenos 

estudados, mas procura mostrar por que eles ocorrem e os fatores que os 

determinam”. Ou seja, a pesquisa explicativa procura aprofundar o conhecimento da 

realidade estudada, procurando a razão e o porquê das coisas acontecerem de uma 

ou outra maneira. 

Conforme Gil (2010), cada pesquisa social, naturalmente, tem um objetivo 

específico claro. Contudo, é possível agrupar as mais diversas pesquisas em certo 

número de agrupamentos amplos. Assim, essas pesquisas podem ser exploratórias, 

descritivas ou explicativas. 
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No que tange ao seu aspecto exploratório, a principal finalidade é 

desenvolver, esclarecer, modificar conceitos e ideias tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores;  a 

pesquisa explicativa, por sua vez, tem como preocupação central identificar os 

fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (GIL, 

2010). 

Uma pesquisa exploratória possui a finalidade de “desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para 

a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarear conceitos” 

(MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 190). 

Para Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 101), “[...] os estudos exploratórios 

são realizados quando o objetivo é examinar um tema ou um problema de pesquisa 

pouco estudado, sobre o qual temos muitas dúvidas ou que não foi abordado antes”. 

Ainda para os autores, a pesquisa exploratória tem sua devida importância para a 

familiarização com fenômenos relativamente desconhecidos, além da obtenção de 

informação sobre a possibilidade de realizar uma pesquisa mais completa sobre um 

contexto particular. 

Conforme Gil (2010), cada pesquisa social, naturalmente, tem um objetivo 

específico claro. Contudo, é possível agrupar as mais diversas pesquisas em certo 

número de agrupamentos amplos; assim, essas pesquisas podem ser exploratórias 

e explicativas. 

Gil (2010) continua com a ideia de que na pesquisa exploratória a principal 

finalidade é desenvolver, esclarecer, modificar conceitos e ideias tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 

posteriores. Já a pesquisa descritiva é aquela que tem como objeto primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações variáveis entre elas.  

Para Beuren e Raupp (2003), o método descritivo é aquele tipo de pesquisa 

que, juntamente com as exploratórias, são as que habitualmente realizam os 

pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática do objeto.  

Dessa forma, entende-se que a pesquisa explicativa é aquela que tem como 

preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência dos fenômenos, e que direcionam o cumprimento dos procedimentos de 

efetivação da mesma (CIRIBELLI, 2003). 
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A pesquisa explicativa, portanto, ocorre quando há pouco conhecimento 

sobre a temática a ser abordada, buscando maior profundidade sobre o tema. 

Por fim, sob esse contexto, o que se busca aqui é o desejo do pesquisador 

em conhecer melhor o fenômeno e o ambiente em que ele acontece, para trazer o 

conhecimento da ação executada e seus alcances entre os atores sociais da ação. 

 

3.2.4 Classificação quanto ao objeto de estudo 
 

Em relação ao objeto de estudo, foi realizada uma pesquisa de estudo de 

caso juntamente com levantamento de campo (método Survey), a qual será 

complementada com pesquisa documental e bibliográfica para a coleta de dados. 

O estudo de caso, segundo Martins (2008), refere-se a uma investigação 

empírica em que se pesquisa um fenômeno em seu contexto real, onde o 

pesquisador busca apreender a totalidade de uma situação e compreender, 

interpretar e descrever a complexidade do caso em estudo na pesquisa. O estudo de 

caso tem sua análise qualitativa, pois possibilita aprofundar-se na realidade social, a 

qual não é atingida plenamente pela avaliação quantitativa. 

Chizotti (1991, apud BARROS; LEHFELD, 2007, p. 112) 

 

caracteriza o estudo de caso como uma modalidade de estudo nas ciências 
sociais, que se volta à coleta e ao registro de informações sobre um ou 
vários casos particularizados, elaborando relatórios críticos organizados e 
avaliados, dando margem a decisões e intervenções sobre o objeto 
escolhido para a investigação - uma comunidade, organização, empresa 
etc. 

 

Para Laville e Dionne (1999, p. 155), um estudo de caso pode ser: “o de uma 

pessoa, mas também o de um grupo, de uma comunidade, de um meio, ou então a 

referência a um acontecimento especial, uma mudança política, um conflito [...]”. 

Enfim, o estudo de caso permitiu, inicialmente, fornecer explicações no que 

atinge diretamente ao caso estudado e elementos que lhe marcam o contexto 

(LAVILLE; DIONNE, 1999).  

A pesquisa/levantamento/estudo de campo é aquela utilizada com o objetivo 

de conseguir informações e/ou conhecimento acerca de um problema, para o qual 

se procura uma resposta ou uma hipótese que se busca comprovar ou descobrir 

novos fenômenos ou relação entre eles (MARCONI; LAKATOS, 2006). 
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Para Gil (2010), o levantamento de campo realiza pesquisas pela 

interrogação direta das pessoas cujo comportamento social se deseja conhecer. 

Basicamente, procede-se à solicitação de informações de um grupo significativo de 

pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante uma análise 

quantitativa (qualitativa), obter as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

Na maioria dos levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes da 

população estudada. Antes, seleciona-se o universo de pesquisa mediante 

procedimentos estatísticos e uma amostra significativa de todo esse universo é 

tomada como objeto da investigação. As conclusões obtidas a partir dessa amostra 

são projetadas para a totalidade do universo, levando em consideração a margem 

de erro, que é obtida mediante cálculos estatísticos (GIL, 2010). 

A pesquisa pelo método de levantamento de campo é entendida como de 

grande importância por explorar dados e informações sobre determinadas 

características de uma população, ou ações e opiniões de um determinado grupo de 

pessoas, por meio de um instrumento de pesquisa, normalmente um questionário 

(FREITAS, 2000). 

Por ser uma pesquisa que tem como finalidade a observação e mensuração 

de um fenômeno social, julga-se procedente maior profundidade do conhecimento 

da realidade explorada, motivo pelo qual vincula-se o levantamento de campo como 

parte fundamental e importante para aferição dos resultados em si. 

 

3.2.5 Classificação quanto à abordagem 
 

A pesquisa, quanto à sua abordagem, caracteriza-se como sendo qualitativa 

e quantitativa (Quali/Quanti), que de acordo com Silva, Godoi e Melo (2010) é 

aquela desenvolvida em duas etapas: primeiramente é conduzida a fase qualitativa 

para se conhecer melhor o fenômeno estudado e de posse dessas informações, 

parte-se para a construção de um questionário fechado a se aplicar no setor. 

Depois, faz-se a sua tabulação para a análise de dados, com o auxílio de 

instrumentos estatísticos. 

Segundo Richardson (1999), as abordagens de pesquisas podem ser 

classificadas em três formas: qualitativa, quantitativa e qualitativa/quantitativa, que 

seria a junção das duas primeiras citadas. 
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Para Cresswell (2010), a pesquisa qualitativa/quantitativa utiliza elementos 

mesclados de ambos, por meio da qual a forma qualitativa recorre à quantificação 

para a obtenção de melhores resultados, não havendo assim, via de regra, uma 

abordagem que possa ser entendida como dominante. 

Logo, vê-se que a modalidade qualitativa/quantitativa proposta vem para 

otimizar os critérios de pesquisa, que ao trazer a base quantitativa para averiguação 

dos dados, dá maior dinamismo e credibilidade ao objeto de análise.  

Segundo Beuren e Raupp (2003), tal método conduz o pesquisador para a 

não intenção de se aprofundar no conhecimento da realidade do fenômeno em si, 

mas sim no comportamento geral do acontecimento objeto da pesquisa. 

Prodanov e Freitas (2013) sugerem que é muito comum autores não 

diferenciarem uma forma quantitativa da qualitativa, pois consideram que a pesquisa 

quantitativa também leva seu conteúdo qualitativo, e para isso, entende-se que a 

maneira pela qual pretende-se analisar um problema ou fenômeno, e o seu enfoque 

adotado, é o que determina uma metodologia qualitativa/quantitativa. 

 

3.2.6 Técnica de coleta de dados 
 

A coleta de dados é a fase da pesquisa em que se indaga a realidade e 

através da qual se obtêm dados pela aplicação de técnicas. A escolha do 

instrumento de pesquisa dependerá do tipo de informação que se deseja obter ou do 

objeto de estudo (BARROS; LEHFELD, 2007). 

Para Marconi e Lakatos (2010) a coleta de dados é a etapa mais cansativa 

da pesquisa, pois exige do pesquisador paciência, perseverança, esforço mental e 

pessoal, além de cuidadoso registro dos dados.  

Para o procedimento de coleta de dados, foram utilizados os seguintes 

meios: coleta documental com levantamento bibliográfico, entrevista semiestruturada 

e questionário fechado. 

Em relação à coleta documental, Marconi e Lakatos (2006, p. 176) afirmam 

que “[...] a característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados 

está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 

fontes primárias”. Para os mesmos autores (2010), a pesquisa documental é a fonte 

de coleta de dados restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fontes primárias de informação. Essas fontes podem ser no momento 
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em que o fato ou fenômeno ocorre, como também podem ser depois. Por esse 

motivo, é correto dizer que é documental por carecer de fontes primárias de 

informação frente ao tema, por necessitar da utilização de materiais ainda não 

concluídos (escritos ou não) que não receberam ainda o tratamento científico 

pertinente ao tema. 

Na opinião do pesquisador, para a condução de um estudo de caso na 

pesquisa documental é necessário, para o melhor entendimento do caso, conferir ou 

comprovar evidências coletadas por outras fontes, possibilitando a confiabilidade 

nos resultados.  

Para Gil (1999), uma pesquisa bibliográfica é um estudo desenvolvido a 

partir de material já elaborado, principalmente de artigos e livros científicos, onde 

grande parte dos estudos exploratórios são desenvolvidos a partir de fontes 

bibliográficas e são importantes para o surgimento de novos caminhos para as 

pesquisas empíricas, permitindo ao pesquisador cobrir uma gama maior de 

fenômenos. 

Segundo Martins (2208, p.27), a entrevista é uma técnica de pesquisa para a 

coleta de dados cujo “[...]objetivo é entender e compreender o significado que os 

entrevistados atribuem a questões e situação, em contextos que não foram 

estruturados anteriormente, com base nas suposições do pesquisador”. 

No entendimento de Marconi e Lakatos (2006, p. 197), “a entrevista é um 

encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a 

respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional”. É um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de 

dados, ou também para ajudar no tratamento de um problema ou causa social 

(MARCONI; LAKATOS, 2006). 

Na presente pesquisa será utilizada a entrevista semiestruturada. Para 

Triviños (2009), a entrevista semiestruturada é um dos principais meios utilizados 

para a realização da coleta de dados, pois, além de disponibilizar as perspectivas 

possíveis para que o informante obtenha a liberdade e espontaneidade para 

responder a entrevista, ela valoriza a presença do pesquisador. 

Ainda conforme o autor, a entrevista semiestruturada é aquela que 
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[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo 
campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 
medida que se recebem as respostas do informante (TRIVIÑOS, 2009, p. 
146). 

 

As entrevistas semiestruturadas em particular, passaram a ser amplamente 

utilizadas por estarem associadas “à expectativa de que é mais provável que os 

pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos em uma situação de 

entrevista com planejamento aberto do que em uma entrevista padronizada ou 

questionário” (FLICK, 2009, p. 143). 

Esse tipo de entrevista, segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013), se baseia 

em um roteiro de perguntas ou assuntos onde o entrevistador tem liberdade de fazer 

outras perguntas que não estavam predeterminadas para obter mais informações 

sobre o tema desejado.  

A entrevista, de forma geral, exige habilidade do entrevistador, sendo um 

processo de coletas de dados demorado e mais trabalhoso do que a aplicação de 

questionários (MARTINS, 2008). Todavia, o questionário também foi incluído como a 

ferramenta para esta pesquisa. 

De acordo com Barros e Lehfeld (2007, p. 106), o questionário é a 

ferramenta mais utilizada para levantar informações; ele “não está restrito a uma 

quantidade de questões, porém aconselha-se que não seja muito exaustivo, para 

que não desanime o pesquisado. É entregue por escrito e também será respondido 

por escrito”. 

Segundo Richardson (1999), os questionários cumprem ao menos duas 

funções: descrever as características e medir determinadas variáveis de um grupo 

social. Para o autor, a classificação mais usada de questionário é a que se distingue 

por dois instrumentos: pelo tipo de pergunta feita aos entrevistados e pelo modo de 

aplicação do questionário. 

Ainda para Richardson (1999, p. 190), as perguntas podem ser classificadas 

em três categorias: “questionário de perguntas fechadas; questionário de perguntas 

abertas e questionários que combinam ambos os tipos de perguntas”. Já em relação 

à aplicação do questionário, esta pode ocorrer por meio de contato direto ou 

questionário por correio. 

O último instrumento utilizado para a coleta de dados foi o formulário. Esse é 

um dos instrumentos essenciais para a investigação social, pois, consiste em obter 
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informações diretamente do entrevistado. Na percepção de Marconi e Lakatos 

(2006, p. 214), “o que caracteriza o formulário é o contato face a face entre 

pesquisador e informante e ser o roteiro de perguntas preenchido pelo entrevistador, 

no momento da entrevista”. 

Segundo Santos e Candeloro (2006), as questões contidas no formulário 

devem ser elaboradas com o mesmo rigor que no questionário, servindo para 

interrogar o entrevistado pessoalmente, com o cuidado de não o conduzir a 

responder aquilo que se pretende alcançar na pesquisa. 

Estas ferramentas foram utilizadas, cabendo ao pesquisador a aplicação de 

cada uma delas, a seu modo, em função da oportunidade trazida pelo tema e da 

acessibilidade junto à amostragem entrevistada. 

Em relação ao delineamento do procedimento de pesquisa, apurou-se haver 

o encaixe do referido trabalho nas condições de pesquisa documental, bibliográfica, 

seguida de pesquisa com levantamento de campo (método Survey) e exploração 

dos dados através dos métodos de pesquisa chamados de experimental e de ex-

post-facto. 

Porém, aqui o objeto é tratado por meio de centros de aplicação, quais 

sejam pesquisa documental, levantamento bibliográfico e também estudo de campo. 

 

3.2.7 Técnica de análise de dados 
 

Nesse quesito, a pesquisa trabalhou com a aferição documental por meio 

das diversas referências bibliográficas encontradas, além da aplicação de 

questionários com perguntas fechadas de livre escolha, e por fim, a entrevista por 

meio de formulário específico com questões semiestruturadas. 

A pesquisa documental compreendeu aos assuntos de interesse na 

pesquisa, em seu tratamento qualitativo. Vergara (2000) mostra que a pesquisa 

documental é aquela realizada a partir de documentos, contemporâneos ou 

retrospectivos, considerados cientificamente autênticos (não fraudados). 

Já o procedimento de entrevistas, com seu foco direcionado para os 

aspectos qualitativos de conteúdo, contou com o interesse do autor em ouvir dos 

participantes a opinião sobre temas específicos à pesquisa, por esse motivo, sua 

formulação semiestruturada. As entrevistas trazem ao conhecimento do pesquisador 

informações adicionais que não foram contempladas com precisão na aplicação dos 
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questionários. 

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 
 

Para tornar possível a aferição correta dos dados da pesquisa, há a 

necessidade de delimitar-se o campo de estudo do problema proposto. Essa 

delimitação é entendida como a população a ser estudada, que é o efetivo 

populacional correspondente aos municípios da região Centro Sul do Paraná. 

 

3.3.1 População da Pesquisa 
 

Entende-se por população a parte correspondente de um conjunto de 

elementos que possuem algumas características em comum que podem ser 

observadas. 

A população da presente pesquisa serão os municípios da Região Centro 

Sul do estado do Paraná: Irati, Prudentópolis, Imbituva, Teixeira Soares, Fernandes 

Pinheiro, Rebouças, Rio Azul, Inácio Martins, Mallet e Guamiranga. 

Para Beuren e Colauto (2003) na aferição da população é possível obter 

informações de todos os elementos ou indivíduos que se pretende estudar, seja em 

função da numerosidade dos dados, seja na relação custo/benefício da limitação de 

tempo e acessibilidade aos dados, entre outros. 

Para tanto, a separação (ou seleção) da população objeto para fins de 

pesquisa está vinculada a três aspectos, os quais são: 

a) O número de habitantes de cada cidade estudada;  

b) O número da população economicamente ativa; e 

c) O número de vendedores registrados pela empresa em cada município da 

região (classificação interna da empresa base, referência 2017). 

Deve-se justificar aqui a composição de toda a região do Estado, conforme 

regulamenta o IPEA, e sua divisão em centros menores, abrangendo municípios de 

maior potencial econômica, ao lado de municípios de menor escala populacional e 

maior dependência desses centros comerciais. 

Assim, na tabela a seguir está disposta a mensuração desses fatores: 
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Tabela 4 - População objeto da pesquisa (2017) 

Município da Amcespar População Total Pop. Econom. Ativa Nº Vendedoras 
Fernandes Pinheiro 5.932 hab. 2.642 hab. 07 
Guamiranga 8.619 hab. 4.242 hab. 12 
Imbituva 31.719 hab. 13.680 hab. 51 
Inácio Martins 11.331 hab. 5.074 hab. 23 
Irati 60.425 hab. 29.768 hab. 137 
Mallet 13.738 hab. 6.831 hab. 14 
Prudentópolis 52.125 hab. 28.892 hab. 61 
Rebouças 14.981 hab. 6.887 hab. 47 
Rio Azul 15.125 hab. 8.122 hab. 18 
Teixeira Soares 11.834 hab. 5.216 hab. 14 

TOTAL � 225.829 hab. 111.354 hab. 384 vendedoras 
     Fonte: IPARDES (2017) & Relatório empresa PAR (2017. 

 

Das informações contidas na tabela acima foram extraídas as amostras 

necessárias para o procedimento de análise de dados na pesquisa. 

No entendimento de Marconi e Lakatos (2001), nem sempre há a 

possibilidade de pesquisar todos os indivíduos do grupo ou da cidade que se deseja 

estudar, devido à escassez de recursos ou à premência do tempo. Nesse caso, 

utiliza-se o método da amostragem, que consiste em obter um juízo sobre o universo 

total. Por esta pesquisa conter um estudo de campo, a amostra se torna 

fundamental em função do número excessivo de vendedoras e por conter as 

características satisfatórias frente ao total de seu universo.   

 

3.3.2 Amostra da pesquisa 
 

Em algumas situações, abordar a pesquisa acerca de todo o universo de 

aferição pode se tonar cansativo e desnecessário, dada a dificuldade em seu 

alcance. Dessa maneira, o pesquisador deve se valer de algum tipo de técnica para 

a sua amostragem. 

Para Marconi e Lakatos (2012), a técnica consiste em escolher uma parte do 

universo de tal forma que ela seja a mais representativa possível do seu todo. Para 

tanto, entre os vários tipos de técnicas de amostragem, ajusta-se o objeto desta 

pesquisa na amostragem não probabilística intencional, entendida como a mais 

providencial. 

Ressaltam os autores que a característica principal das técnicas de 

amostragem não probabilísticas é a de que, não fazendo uso de formas aleatórias 

de seleção, torna-se impossível a aplicação de fórmulas estatísticas para o seu 
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cálculo, como por exemplo, os erros de amostra. Em um modelo não probabilístico 

intencional, os elementos são selecionados aleatoriamente. 

Para Marconi e Lakatos (2012), a principal característica da amostragem não 

probabilística é a impossibilidade de se aplicar fórmulas para determinados cálculos 

estatísticos, tais como os de erros de amostra em situações em que a seleção não é 

aleatória. A amostragem não probabilística mais utilizada é a intencional, em que se 

busca explorar aspectos específicos do objeto da pesquisa. 

As amostras não probabilísticas utilizadas são o modelo por acessibilidade 

ou conveniência. Nesse modelo, constituem o menos rigoroso dos tipos de 

amostragem, por isso são destituídas de qualquer rigor estatístico. O pesquisador 

seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que esses possam, de alguma 

forma, representar um universo. Aplica-se esse tipo de amostragem em estudos 

exploratórios ou qualitativos, nos quais não é requerido elevado nível de precisão 

(PRODANOV; FREITAS, 2013). 

Quanto à amostra, de acordo com Gil (2010), os fatores que determinam o 

tamanho da amostra são aqueles que representam com fidedignidade as 

características do universo de pesquisa, que deve por sua vez ser composto por um 

número suficiente de casos. Esse número por sua vez dependerá dos seguintes 

fatores de impacto: extensão do universo de pesquisa, nível de confiança 

estabelecido, erro máximo permitido e porcentagem com o qual o fenômeno se 

verifica. 

Para Mattar (2005), a amostragem não probabilística é aquela em que a 

seleção dos elementos da população para compor a amostra depende ao menos em 

parte do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no campo. Por ser 

intencional, portanto, recai na ideia da escolha dessa população estar vinculada à 

vontade do pesquisador.  

Na percepção de Oliveira (2011), a abordagem da amostragem por 

julgamento (intencional) pode ser útil quando é necessário incluir um pequeno 

número de unidades na amostra. O método de julgamento é muito utilizado para a 

escolha de uma localidade representativa de um todo no qual são realizadas outras 

pesquisas, sendo algumas vezes até preferido em relação à seleção de uma 

localidade por métodos aleatórios. 

Assim, da segregação da atividade objeto desta pesquisa, tem-se o recorte 

Estadual (estado do Paraná), e do recorte estadual tem-se a segregação em 
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regiões, das quais optou-se pela microrregião Centro Sul, de forma intencional, por 

estar vinculada à necessidade de pesquisa para este trabalho. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

A análise de dados é a tentativa de evidenciar as relações entre o fenômeno 

estudado e as proposições de pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 1996) através do 

exame, da categorização, da tabulação, ou até mesmo da combinação das várias 

evidências alcançadas. 

Para Marconi e Lakatos (2012) é a partir da análise de dados que serão 

apresentados os resultados e a conclusão da pesquisa, conclusão esta que poderá 

ser final ou apenas parcial, deixando margem para pesquisas posteriores. 

Conforme Miguel (2007), uma vez coletados os dados da pesquisa, eles são 

tabulados e compilados considerando-se aquilo que está relacionado com o objeto 

da pesquisa, possibilitando ao pesquisador, seu correto uso e apuração. 

Para tanto, existem várias técnicas de análise de dados que podem ser 

utilizadas nas pesquisas tanto qualitativas, quanto também nas quantitativas. 

Quando se trata de um trabalho qualitativo e também quantitativo, entende-se que 

ambas se complementam. 

Para Minayo (2010), é possível concluir que os métodos utilizados na 

investigação quantitativa podem ser empregados também no enfoque qualitativo, 

buscando a complementariedade e a confirmação das informações propostas. 

Com isto, o presente trabalho será conduzido com a seguinte direção de 

análise de dados, conforme quadro explicativo à seguir: 

 
Quadro 4 – Métodos de análise e sua aplicação nos objetivos 

OBJETIVOS MÉTODO DE ANÁLISE 
Averiguar percepções de conhecimento 
sobre os direitos trabalhistas em casos de 
venda direta não formalizada. 

Aplicação de questionários com questões 
fechadas e mistas 
(apreciação quantitativa). 

Identificar os direitos trabalhistas omitidos na 
execução da atividade. 

Levantamento bibliográfico e documental 
 (apreciação qualitativa). 

Apresentar os motivos individuais de escolha 
na execução dessa atividade informal. 

Utilização de entrevista semiestruturada 
(apreciação qualitativa). 

Identificar o grau de satisfação dos 
envolvidos frente à informalidade nesse tipo 
de relação de trabalho. 

Aplicação de questionários com questões 
fechadas e mistas 
(apreciação quantitativa). 

Fonte: Autor (2018) 
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Para o tratamento dos dados quantitativos, a forma de análise se deu por 

meio de método estatístico descritivo, por haver a necessidade de identificação clara 

e objetiva dos resultados encontrados. Nesse procedimento, o conjunto de 

informações, ora trazidos pelas respostas, foi tratado por meio de Moda, que é uma 

medida descritiva estatística que analisa as frequências das variáveis na pesquisa, 

compilando-as em gráficos, com aplicação técnica univariada de aferição de 

resultado. 

Mattar (2005) relata que a estatística univariada é muito utilizada quando há 

uma única medida de cada elemento na amostra, ou quando, havendo várias 

medidas de cada elemento, cada variável seja estudada isoladamente. 

Para as pesquisas com estudo de campo é necessário analisar e interpretar 

os dados obtidos, mediante técnicas estatísticas, para que a devida elaboração do 

relatório tenha a sustentação de um trabalho científico coerente (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). 

Para Guedes et al. (2012), o uso da Moda como ferramenta estatística é 

muito comum em pesquisas sociais, técnicas e científicas, pois nela é apresentada a 

alternativa de maior frequência da variável entre os valores previamente observados. 

Logo, a Moda pode ser determinada imediatamente observando-se o rol de 

frequência absoluta de seus dados. 

 A utilização da Moda como instrumento de tabulação se deve à 

necessidade de averiguação dos fenômenos pela sua frequência nas respostas. 

Já para os dados qualitativos encontrados no referencial teórico e nas 

entrevistas, o método utilizado foi a Análise de Conteúdo. A Análise de Conteúdo 

enquanto abordagem qualitativa é adotada quando o autor está mais interessado 

nas interpretações do conteúdo obtido na aplicação das entrevistas, do que naquilo 

que é realmente dito.  

É a técnica com características metodológicas bem definidas, pela 

objetividade, sistematização e inferência. É um conjunto de análise de 

comunicações que visa obter através de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição de conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens 

(MINGOTI, 2005). 

Da utilização de ambas as formas de análise, foi feita a aferição dos 

resultados ora encontrados, visando alcançar os objetivos propostos para o trabalho. 
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3.5 CARACTERIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA AMOSTRA 
 

Formam o grupo de cidades atendidas na amostra da pesquisa os seguintes 

municípios, todos eles da região Centro-Sul do estado do Paraná: 

a) Fernandes Pinheiro 

b) Guamiranga 

c) Imbituva 

d) Inácio Martins 

e) Irati 

f) Mallet 

g) Prudentópolis 

h) Rebouças 

i) Rio Azul 

j) Teixeira Soares 

 

Essas 10 cidades formam a região econômica distributiva de municípios 

presentes no Centro Sul do Paraná. 

De acordo com a classificação do IBGE por Mesorregiões, dentro do Estado 

do Paraná, esses municípios são parte integrante da Mesorregião Geográfica 

Sul/Sudeste Paranaense (IPARDES, 2012), que é formada por dois grupos 

menores, que são: 

1) Microrregião 01 - Prudentópolis, formada por:  

- Fernandes Pinheiro; 

- Guamiranga; 

- Imbituva; 

- Ipiranga; 

- Ivaí; 

- Prudentópolis; 

- Teixeira Soares. 

             2) Microrregião 02 - Irati, formada por: 

- Mallet 

- Rebouças; 

- Rio Azul. 

- Irati. 
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Essa divisão por regiões, de acordo com os critérios técnicos utilizados pelo 

próprio Governo do Estado, é seccionada em inúmeras outras regiões que não 

foram contempladas por este objeto de estudo. 

Tal desmembramento visa compactar esforços de entes públicos municipais 

próximos e correlatos em suas regiões, que através de mútua ajuda, favorecem e 

fortalecem seus laços econômicos e sociais, buscando melhorar a condição de seus 

munícipes.  

Em se tratando de uma pesquisa de interesse social, optou-se, neste 

trabalho, pela proximidade e oportunidade de busca das informações, tendo como 

contrapartida a aferição dos resultados de seus impactos em nível regional, medindo 

a amplitude de seus resultados e analisando os impactos da exploração da mão de 

obra nas vendas diretas. 

Na elaboração desta pesquisa, é justificada a escolha e separação dessa 

mesorregião do estado pela ocorrência e ausência dos direitos trabalhistas nesse 

meio, que no recorte regional de estudo, é presente na atividade praticada. 

Como o território selecionado para o estudo é uma região empobrecida do 

Estado, que carece de grandes investimentos e de direitos básicos, as atividades 

complementares de renda tornam-se comum. Dados do último censo estadual 

trazem as seguintes informações: 

 

Tabela 5 - Dados IPARDES (2010) microrregiões Irati/Prudentópolis 
DADO/MESORREGIÃO IRATI PRUDENTÓPOLIS 

- Índice de Desenvolvimento Humano 0,749 0,746 
- Produto Interno Bruto (PIB) Per Capita R$ 26.942,00 R$ 21.124,00 
- População Economicamente Ativa 51.628 hab. 68.533 hab. 
- População em Idade Ativa (PIA) 83.375 hab. 107.774 hab. 

   Fonte: IPARDES (2010) 
 

Esses dados apresentam a vulnerabilidade de geração de renda dos 

municípios que compõem a região, os quais são vistos aos olhos de especialistas e 

técnicos governamentais, como uma região pobre dentro do Estado, por não estar 

próximo do desenvolvimento de municípios semelhantes, em outras zonas mais 

prósperas do Paraná (IPARDES, 2010). 

Já em seu aspecto divisional econômico, essa região é representada 

graficamente conforme esboço na figura a seguir, trazendo em seu conteúdo, a 

distribuição aplicada nesta pesquisa: 
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Figura 3 - Municípios componentes da Pesquisa 

 
               Fonte: IPARDES (2017) 

 

A população total dessa região é de aproximadamente 225.830 habitantes, 

tendo na cidade de Irati/PR seu maior reduto populacional.  

Para esta investigação foi feito um recorte populacional em função da 

disponibilidade de vínculos de pessoas que operam nessa modalidade de venda 

direta, objeto deste estudo. 

A possibilidade de trabalhar com todas as cidades da região escolhida 

trouxe um resultado mais significativo para a pesquisa, ao ponto em que ampliou o 

alcance das informações. Por explorar as diversas cidades onde ocorre esse 

fenômeno social, ampliou-se o horizonte de pesquisa e diversificou-se o alcance de 

seus resultados. 

Não obstante, são apresentados na continuidade inúmeros dados técnicos 

que formaram a percepção de alcance do pesquisador, frente aos municípios e 

região em que se faz presente o objeto de pesquisa: 



89 

3.5.1 Irati / Pr 
 

Com 110 anos desde a sua fundação, a cidade de Irati está localizada na 

região Sudeste do estado do Paraná, sendo formada basicamente pela colonização 

de poloneses e ucranianos que da segunda grande guerra fugiram, buscando 

refúgios nas frias terras paranaenses. De predominância rural, mantém atividades 

comerciais, industriais e de serviços, porém, tem forte vínculo com a agricultura, 

sendo cultivados em suas terras feijão, fumo, soja, batata e cebola. O nome do 

município faz alusão ao vocábulo Tupi, que quer dizer: Ira = Mel; ti = rio. Da sua 

junção tem-se o significado Rio de Mel, ou Região de Mel, como atribuem os 

historiadores (IBGE, 2010). 

Irati possui uma população de 60.425 habitantes, de acordo com o último 

Censo Demográfico, predominantemente urbana. Na área agrícola, sua ocupação 

populacional é de aproximados 8.000 habitantes (IBGE, 2010). 

 

3.5.1.1 Território e área social de Irati 
 

A cidade de Irati possui uma extensão territorial de aproximadamente 

1.000km2, com altitude de 820 metros, ficando a uma distância de 150,34km de 

distância da cidade de Curitiba, capital do Estado. Possui tratamento de esgoto e 

água potável para 73,6% de sua população; conta também com 78% de suas vias 

públicas arborizadas e 21,3% de urbanização de vias públicas ocupadas (IBGE, 

2017). 

Em seu aspecto social, possui uma população remunerada e formalizada 

que detém ganhos de 2,3 salários mínimos em média, sendo considerada baixa 

pelos padrões de avaliação técnico do estado. Ocupa ainda a 174º posição em nível 

estadual, frente à mortalidade infantil. Mantém 98,5% de alfabetização para suas 

crianças de 6 a 14 anos, possuindo um índice de 6,3 no IDEB - anos iniciais (Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica) e 4,8 pontos para o IDEB - anos finais 

(IBGE, 2017). De acordo com as informações disponíveis no portal do IPARDES 

(2017), o município de Irati mantém índice IDH (índice de Desenvolvimento Humano) 

de 0,726, pouco menor do que a média de todo o estado, que é de 0,749. 
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Figura 4 - Localização geográfica do município de Irati/PR 

 
                     Fonte: IPARDES (2017) 

 

3.5.1.2 Aspectos econômicos de Irati 
 

Por fazer parte de uma das regiões mais pobres dentro do estado do 

Paraná, o município de Irati apresenta como números referenciais os seguintes 

dados: 

a) Índice de GINI de Renda Domiciliar per capita de 0,4930 (a média do 

estado do Paraná é de 0,5416); 

b) Estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na ordem de 1.344 

unidades produtivas e ativas; 

c) População economicamente ativa de 29.768 pessoas; 

d) Geração de Receitas de Produção Agrícola e Agropecuária de R$ 

492.683.881,82 no ano de 2016; 

e) Fundo de Participação dos Municípios (Recursos de origem Federal) no 

valor de R$ 25.944.383,16 (base 2016); 

f) PIB per capita de R$ 24.840,00 (base 2015). 

Devido à sua considerável localização geográfica, e pelo seu potencial 

histórico no início de sua história, ainda hoje é vista como a principal cidade dessa 

região do Estado do Paraná. 

 

3.5.2 Prudentópolis 
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Fundada em 12 de agosto de 1906, a cidade possui 111 anos, foi colonizada 

a partir do final do século XIX, por imigrantes ucranianos. Ao longo dos anos outros 

imigrantes foram importantes para a sua colonização: poloneses, alemães e 

italianos. 

O município é um grande produtor de mel, de erva-mate, e outros produtos 

de exportação, além de feijão preto, soja, milho, fumo, arroz e cebola. Seu grande 

destaque, porém, são os recursos naturais, pois a cidade é provida de diversos 

pontos turísticos, como cânions e cachoeiras, inclusive muitas de grande porte, o 

que levou Prudentópolis a ser conhecida como a Terra das Cachoeiras Gigantes. 

Destaca-se como centro para investimentos, principalmente no setor turístico, no 

ramo hoteleiro e alimentício. Tem se consolidado também na fabricação de 

embutidos, como a Kracóvia, nome da cidade da Polônia atribuído ao produto, 

originalmente prudentopolitano, que já ganhou o mundo. 

O nome Prudentópolis é uma homenagem ao antigo presidente Prudente de 

Morais, mas a cidade já recebeu vários títulos, entre eles Capital do Mel, Ucrânia 

Brasileira e hoje é conhecida como a Capital da Oração, devido às mais de cem 

igrejas que foram construídas no início do século passado. 

Sua população tem hoje 52.125 habitantes (IBGE, 2017). 

 

3.5.2.1 Território e área social de Prudentópolis 
 

O Município de Prudentópolis está situado na região centro sul do Paraná, a 

200,88km da capital e ocupa uma área total de 2.242,466km2, possuindo uma 

população de 51.567 habitantes, com uma altitude de 840 metros (IBGE, 2017). 

O percentual de esgotamento sanitário adequado da cidade é de apenas 

41,3%, a arborização de suas vias públicas tem um percentual de 73,5%, já as 

habitações em vias públicas com urbanização adequada são de 22,2% (IBGE, 

2017). 

O salário médio mensal em 2015 correspondia a 2,0 salários mínimos, a 

população ocupada em relação à população total do município era de 45,3%. Em 

2014 o município tinha dados referentes à mortalidade infantil de 13,4 mortes para 

cada 1.000 habitantes. Em 2010 a escolarização de crianças entre 6 a 14 anos era 

de 97%; a média da nota da rede pública de ensino da cidade foi de 6,2 no IDEB, 
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para os alunos dos anos iniciais e para os alunos dos anos finais essa nota foi de 

4,7 (IBGE, 2017). 

 

Figura 5 - Localização geográfica do município de Prudentópolis/PR 

 
                     Fonte: IPARDES (2017) 

 

Segundo informações do IPARDES (2010), o município de Prudentópolis 

possuía, na época, um índice IDH de 0,676, cerca de 0,073 menor que a taxa do 

estado. 

 

3.5.2.2 Aspectos econômicos de Prudentópolis 

O município de Prudentópolis apresenta como números referenciais os 

seguintes dados econômicos: 

a) Índice de GINI de Renda Domiciliar per capita de 0,4777 (a média do 

estado é de 0,5416); 

b) Estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na ordem de 1.099 

unidades produtivas e ativas; 

c) População economicamente ativa de 28.892 pessoas; 

d) Geração de Receitas de Produção Agrícola e Agropecuária de R$ 

489.336.123,55 no ano de 2016; 

e) Fundo de Participação dos Municípios (Recursos de origem Federal) no 

valor de R$ 25.944.383,16 (base 2017); 
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f) PIB per capita de R$ 18.066 (base 2017). 

 

3.5.3 Imbituva 
 

Em 1871, o bandeirante Antônio Lourenço, natural de Faxina, então 

capitania de São Paulo, abandonando o comércio de tropas, atraiu companheiros e 

fixou-se em Cupim com alguns companheiros, iniciando a construção da Vila. É 

considerado o fundador de Imbituva. Em 1809, uma expedição rumo aos Campos de 

Guarapuava penetra no território onde hoje encontra-se o Município de Imbituva. Na 

época de sua fundação, em 1871, Imbituva era chamada de "Arraial do Cupim", 

devido à conformação geológica de um desses pousos de tropeiros. 

Os primeiros povoadores eram procedentes da então Capitania de São 

Paulo. A nova povoação não tardou a receber a influência de colonos alemães, 

poloneses e russos, que deram notável contribuição ao seu desenvolvimento. Os 

colonos alemães fixaram residência na direção da estrada que mais tarde ligaria 

Imbituva a Guarapuava.  

Também os italianos, em 1896, adquiriram terras em Cupim e iniciaram a 

fundação de uma colônia. A freguesia foi criada em 1876, com sede no lugar 

denominado Campo do Cupim. Em 1881, foi elevada à categoria de vila, com 

denominação de Santo Antônio do Imbituva, vinculada ao Município de Ponta 

Grossa. Recebeu foros de cidade em 1910, passando a denominar-se apenas 

Imbituva, em 1929.  

O topônimo surgiu em virtude da existência de um rio com igual nome, junto 

à cidade (PARANÁ, 1929). A população de Imbituva em 2017 ficou estimada em 

31.719 habitantes (IBGE, 2017). 

 

3.5.3.1 Território e área social de Imbituva 
 

Imbituva possui uma extensão territorial de aproximadamente 758,479km2, 

com uma altitude de 900 metros, estando a uma distância de 174,30km de Curitiba. 

Proporciona a seus habitantes 60,6% de seus domicílios com esgotamento 

sanitário adequado. Também mantém 68,4% de domicílios urbanos em vias públicas 

com arborização e 32,2% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização 

adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) (IBGE, 2017). 
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O salário mensal médio é de 1,8 salários mínimos, a relação de pessoas 

ocupadas à população total em 2015 era de 22,8%. A porcentagem da mortalidade 

infantil na cidade é de 10,82 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. A alfabetização 

infantil tem uma porcentagem de 95,9%, possuindo um índice de 5,3 no IDEB nos 

anos iniciais e de 4,5 no final dos anos do ensino (IBGE, 2017). 

De acordo com as informações disponíveis no portal do IPARDES (2017), o 

município de Imbituva mantém índice IDH de 0,660, sendo a média dos demais 

municípios do Estado do Paraná, de 0,749. 

 

Figura 6 - Localização geográfica do município de Imbituva/PR 

 
                        Fonte: IPARDES (2017) 

 
3.5.3.2 Aspectos econômicos de Imbituva 

 

O município de Imbituva apresenta como números referenciais os seguintes 

dados: 

a) Índice de GINI de Renda Domiciliar per capita de 0,5191 (a média do 

estado é de 0,5416); 

b) Estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na ordem de 668 

unidades produtivas e ativas; 

c) População economicamente ativa de 13.680 pessoas; 

d) Geração de Receitas de Produção Agrícola e Agropecuária de R$ 

435.590.716,10 no ano de 2016; 
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e) Fundo de Participação dos Municípios (Recursos de origem Federal) no 

valor de R$ 18.868.642,40 (base 2017); 

f) PIB per capita de R$ 22.329,00 (base 2017). 

 

3.5.4 Teixeira Soares 
 

Quem iniciou o processo civilizatório no território do atual Município de 

Teixeira Soares foram os tropeiros, a partir da segunda metade do século XX, os 

quais cruzavam a região através de picadas abertas na mata virgem, nas suas 

viagens com destino a Ponta Grossa, procedentes do Sul do Estado do Paraná. O 

primeiro morador da localidade foi o paulista João Augusto, que chegou no ano de 

1890, seguido por João Bernardes, também procedente do Estado de São Paulo.  

Em 1896 chegaram à localidade Horácio Nunes e Joaquim Neves, época em 

que se achava em construção a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Os quatro 

primeiros moradores se estabeleceram na localidade denominada Boa Vista e, por 

saberem que a passagem da estrada de ferro pela localidade seria um importante 

fator de progresso, ofereceram os terrenos de suas propriedades, para que a 

Estação fosse construída. A Estação da Estrada de Ferro foi inaugurada em 1º de 

janeiro de 1900, recebendo o nome de Teixeira Soares, em homenagem ao 

engenheiro paranaense Dr. Teixeira Soares. A partir daquela data, a Povoação 

também passou a assim denominar-se. 

Teixeira soares foi elevada à categoria de município em 14 de julho de 1917, 

desmembrando-se de Ponta Grossa. 

 

3.5.4.1 Território e área social de Teixeira Soares 
 

O Município está situado na região centro sudeste do Paraná, e está a 161 

km da capital paranaense. Sua área total é de 903,083km2, e possui uma população 

de 11.834 habitantes, com altitude de 902 metros (IBGE, 2017). 

O percentual de esgotamento sanitário adequado na cidade é de apenas 

21,5%, já a arborização das vias públicas tem um percentual de 56,6%, e apenas 

14% das habitações em vias públicas possuem urbanização adequada (IBGE, 2017) 

Em 2015, o salário médio mensal da cidade correspondia a 2,0 salários 

mínimos, a população ocupada em relação à população total do município era de 



96 

21,6%. Em 2014, o município tinha dados referentes à mortalidade infantil de 13,89 

mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Em 2010, a escolarização de suas crianças 

entre 6 a 14 anos era de 96,8%, a média da nota da rede pública da cidade foi de 

5,9 no IDEB para os alunos dos anos iniciais e para os alunos dos anos finais essa 

nota era de 4,8 (IBGE, 2017). 

Nas informações do IPARDES (2010), o município de Teixeira Soares 

possuía um índice IDH de 0,671, cerca de 0,078 menor que a taxa do estado, que é 

de 0,749. 

 

Figura 7 - Localização geográfica do município de Teixeira Soares/PR 

 
                      Fonte: IPARDES (2017) 

 

3.5.4.2 Aspectos econômicos de Teixeira Soares 
 

O município de Teixeira Soares apresenta como números referenciais os 

seguintes dados econômicos: 

a) Índice de GINI de Renda Domiciliar per capita de 0,5156 (a média 

estadual é 0,5416); 

b) Estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na ordem de 217 

unidades produtivas ativas; 

c) População economicamente ativa de 5.216 pessoas; 

d) Geração de Receitas de Produção Agrícola e Agropecuária de R$ 

462.283.169,15 no ano de 2016; 
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e) Fundo de Participação dos Municípios (Recursos de origem Federal) no 

valor de R$ 9.434.321,36 (base 2017); 

f) PIB per capita de R$ 25.554,00 (base 2015). 

 

3.5.5 Fernandes Pinheiro 
 

Criada através da Lei Estadual n. 11.266, de 21 de dezembro de 1995, 

quando a cidade foi desmembrada do município de Teixeira Soares.  

Fernandes Pinheiro tem 21 anos e foi fundada em 01 de janeiro de 1997. O 

nome do município originou-se do nome dado à Estação Ferroviária, em 

homenagem a um dos diretores da Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande do Sul, 

engenheiro Antônio Augusto Fernandes Pinheiro.  

Servia como parada de tropeiros vindos do Sul e pertenceu a diversos outros 

municípios; mas foi em 10 de dezembro de 1995, quando da realização do plebiscito 

para emancipação, que veio a ser criado o Município de Fernandes Pinheiro.  

Esse trabalho foi realizado através de reuniões em comunidades do interior 

e sede, com a participação de políticos, pessoas influentes que conheciam a 

realidade local. Sua emancipação foi publicada em Diário Oficial no dia 28 de 

dezembro de 1995 (IBGE, 2010). 

Sua população em 2017 foi estimada em 5.932 pessoas, com cerca de 

64,7% da sua população morando na área rural (IBGE, 2010).  

 

3.5.5.1 Território e área social de Fernandes Pinheiro 
 

Em 2016 sua área territorial era calculada em cerca de 406,500 km², com 

altitude de 824 metros, permanecendo a uma distância de 149,81km da capital do 

Estado.  

Proporciona esgotamento sanitário adequado à cerca de 23,4% da 

população, tendo 80,3% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 

13% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença 

de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) (IBGE, 2017). 

O município possui índice de desenvolvimento humano de 0,645, cerca de 

0,104 menor comparado ao demais municípios do estado. 
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Figura 8 - Localização geográfica do município de Fernandes Pinheiro/PR 

 
                      Fonte: IPARDES (2017) 

 

Em 2015, o salário médio mensal era estimado em 2,0 salários mínimos. A 

população empregada é de 13,5% da população total. A taxa de mortalidade infantil 

média na cidade é de 54,05 mortes para 1.000 nascidos vivos; a taxa de 

escolarização para crianças entre 6 e 14 anos em 2010 foi calculada em 96,5%; o 

índice do IDEB avaliou que os alunos de anos inicias tiveram nota de 5,9 e os alunos 

de anos finais obtiveram nota de 4,8 (IBGE, 2017). 

 

3.5.5.2 Aspectos econômicos de Fernandes Pinheiro 
 

O município de Fernandes Pinheiro apresenta como números referenciais os 

seguintes dados: 

a) Índice de GINI de Renda Domiciliar per capita de 0,5507 (a média do 

estado é de 0,5416); 

b) Estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na ordem de 89 

unidades produtivas e ativas; 

c) População economicamente ativa de de 2.642 pessoas; 

d) Geração de Receitas de Produção Agrícola e Agropecuária de R$ 

274.473.602,26 no ano de 2016; 

e) Fundo de Participação dos Municípios (Recursos de origem Federal) no 

valor de R$ 7.075.741,10 (base 2016); 
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f) PIB per capita de R$ 22.739,00 (base 2015). 

Pode-se notar aqui que mesmo participando dos munícipios mais pobres do 

estado, o Município de Fernandes Pinheiro possui um índice de Gini cerca de 0,0091 

maior comparado ao demais municípios do estado. Isso se justifica pelo forte avanço 

de suas atividades rurais e agrícolas, com forte produção e comercialização de 

batata, feijão e cebola. 

 

3.5.6 Rebouças 
 

Fundada em 21 de setembro de 1930, Rebouças tem 87 anos e surgiu com 

a busca de ouro pelos bandeirantes paulistas no século XVII. Rebouças é obra 

dessas expedições, através dos primeiros povoadores dos Campos de Palmas.  

A povoação teve início no lugar conhecido por Butiazal e por volta de 1902 

foi transferida para o local onde hoje se encontra edificada, com denominação de 

Rio Azul. Entre os anos de 1902 e 1904, quando as pontas de trilhos da Estrada de 

Ferro São Paulo-Rio Grande Railway (hoje Rede de Viação Paraná-Santa Catarina) 

atingiram as proximidades de Rio Azul, o distrito passou a denominar-se Antônio 

Rebouças, em homenagem ao engenheiro orientador dos trabalhos de construção 

da ferrovia. 

O Município surgiu a 31 de março de 1930, ainda sob a denominação de 

Antônio Rebouças, que conservou até 1943, quando teve seu nome simplificado 

para Rebouças. 

A cidade de Rebouças possui 14.981 habitantes conforme dados do IBGE 

datados no ano de 2017, sendo dividida em 6.570 habitantes urbanos e 7.093 rurais.  

 

3.5.6.1 Território e área social de Rebouças 
 

Rebouças possui uma área territorial de 482,065km2, ficando cerca de 

167,87km da capital Curitiba, com uma altitude de 815 metros (IBGE, 2017). 

Cerca de 55% dos domicílios têm esgoto sanitário, 36,1% de domicílios 

urbanos têm arborização e apenas 12% de suas vias públicas devidamente 

urbanizadas e estruturadas (IBGE, 2017). 

No ano de 2010 o município de Rebouças possuía um índice IDH de 0,672, 

muito baixo se comparado ao do estado que era de 0,749 (IPARDES, 2010). 
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Figura 9 - Localização geográfica do município de Rebouças/PR 

 
                     Fonte: IPARDES (2017) 

 

No ano de 2015, o salário médio mensal da cidade atingia 1,9 salários 

mínimos, a população de trabalhadores em relação à população total da cidade era 

de apenas 13,5%, colocando-a na 295ª posição de 399 em comparação aos demais 

municípios do estado. A mortalidade infantil média na cidade no ano de 2014 era de 

19,14 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Em 2010 a escolarização de crianças 

entre 6 a 14 anos era de 98,3%, os alunos iniciais da rede pública da cidade 

obtiveram média de 5,8 no IDEB, já entre os alunos dos anos finais a nota foi de 4,8 

(IBGE, 2017). 

 

3.5.6.2 Aspectos econômicos de Rebouças 
 

O município de Rebouças apresenta como números referenciais os 

seguintes dados econômicos: 

a) Índice de GINI de Renda Domiciliar per capita de 0,5224 (a média do 

estado é de 0,5416); 

b) Estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na ordem de 278 

unidades produtivas e ativas; 

c) População economicamente ativa de 6.887 pessoas; 
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d) Geração de Receitas de Produção Agrícola e Agropecuária de R$ 

263.881.849,38 no ano de 2016; 

e) Fundo de Participação dos Municípios (Recursos de origem Federal) no 

valor de R$ 11.792.901,63 (base 2017); 

f) PIB per capita de R$ 20.408,00 (base 2015). 

 

3.5.7 Rio Azul 

Estabelecido em 14 de julho de 1918, os primeiros povoadores da cidade 

foram de origem portuguesa, os mais conhecidos são: Cláudio Amâncio de Oliveira, 

Domingos Soares de Ramos, Frederico Ferreira, Joaquim Correia Lopes, Joaquim 

Marinho e José Lourenço Cardoso, que chegaram por volta de 1885. 

Sua primeira dominação foi Roxo Roiz, e em 1902 foi inaugurada a Estação 

Ferroviária que recebeu a mesma denominação do povoado. Por volta de 1908, 

chegaram à localidade colonos de nacionalidade polonesa e ucraniana, os quais 

fundaram no território do distrito, a Colônia Rio Azul. 

Em 1913, Roxo Roiz foi elevado à categoria de Distrito Judiciário, e, em 

1918, passou a município. Mais tarde, o nome do município foi mudado para 

Marumby e, em 1929, o topônimo sofreu alteração, recebendo a denominação de 

Rio Azul.  

O topônimo adotado teve origem no rio do mesmo nome que banha o 

município. Pertenceu a diversos outros distritos, mas foi pela Lei Estadual n. 2645, 

de 10 de abril de 1929, que o município de Roxo Roiz passou a denominar-se Rio 

Azul. 

 

3.5.7.1 Território e área social de Rio Azul 

O Município de Rio Azul está situado a 183,50km da capital, ocupa uma área 

total de 627,438km2, possuindo uma população de 15.125 habitantes, com uma 

altitude de 925 metros (IBGE, 2017). 

Apresenta 48,2% dos seus domicílios com esgotamento sanitário adequado, 

81,6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 31,5% de 
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domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de 

bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) (IBGE, 2017). 

A cidade possuía em 2015 o salário médio mensal de 2,2 salários mínimos, 

ocupando a 76ª posição de 399ª referente aos demais municípios do estado, a 

proporção de pessoas ocupadas em relação à sua população total era de 22,7%, 

conforme informações do IBGE. Já em 2014 (data do último censo) não possuía 

dados referente à mortalidade infantil em relação aos nascidos vivos. Sua 

escolarização em 2010 era de 96,2%, referente ao ano de 2015 as notas atribuídas 

pelo IDEB aos alunos dos anos iniciais da rede pública era de 5,6 e aos dos anos 

finais foi de 4,3 (IBGE, 2017). 

 

Figura 10 - Localização geográfica do município de Rio Azul/PR 

 
                          Fonte: IPARDES (2017) 

 

Segundo informações do IPARDES (2010) o município de Rio Azul possuía 

um índice IDH de 0,687, comparado ao do estado que era de 0,749. 

 

3.5.7.2 Aspectos econômicos de Rio Azul 

O município de Rio Azul apresenta como números referenciais os seguintes 

dados econômicos: 

a) Índice de GINI de Renda Domiciliar per capita de 0,6083 (a média do 

estado é de 0,5416); 



103 

b) Estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na ordem de 239 

unidades produtivas e ativas; 

c) População economicamente ativa de 8.122 pessoas; 

d) Geração de Receitas de Produção Agrícola e Agropecuária de R$ 

282.388.877,46 no ano de 2016; 

e) Fundo de Participação dos Municípios (Recursos de origem Federal) no 

valor de R$ 11.792.901,63 (base 2017); 

f) PIB per capita de R$ 31.215,00 (base 2015). 

 

3.5.8 Inácio Martins 

Em 25 de julho de 1960, a Lei Estadual n. 4245 criou o município de Inácio 

Martins, que teve sua instalação oficializada somente em 25 de novembro de 1961. 

A ocupação da região de Inácio Martins coincidiu com a chegada de imigrantes 

europeus ao Brasil, vindos principalmente da Itália, Alemanha e Portugal. No início 

de sua colonização, o antigo distrito de Guarapuava recebeu o nome de 

Guarapuavinha.  

O nome “Ignácio Martins”, dado a Guarapuavinha, homenageia o 

Engenheiro que coordenou os trabalhos de construção de ferrovia na região. A 

estação ferroviária situada na sede do município leva também este nome que, 

posteriormente, foi atribuído ainda a Agencia de Rendas e ao Cartório.  

A denominação “Ignácio Martins” foi alterada para Inácio Martins (grifo 

nosso) por decisão da Assembleia Legislativa do Paraná, em acolhimento a 

proposição do Deputado Antônio Lustosa, representante do distrito (Prefeitura de 

Inácio Martins). Inácio Martins tem sua população de 2017 em 11.331 habitantes. 

(IBGE, 2017). 

 

3.5.8.1 Território e área social de Inácio Martins 

Em 2017 o ITCG (Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná) 

apresentou a área territorial do município calculada em 936,592 km², apresentando 

uma altitude de 1.202 metros, ficando numa distância de 205,14 km da capital do 

estado. 
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Possui 26,5% de domicílios com esgotamento sanitário, cerca de 18,3% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 17,8% de domicílios urbanos 

em vias públicas com urbanização adequada (IBGE, 2017). 

No ano de 2015 o salário era estimado em 1,8 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 13,4%. Assim 

como Guamiranga, Inácio Martins também não possui dados sobre a mortalidade 

infantil, já o percentual de escolarização das crianças em idade entre 6 e 14 anos foi 

estimado em 2010 com cerca de 94,5%, o IDEB avaliou os alunos nos anos iniciais 

com nota média de 4,9, para os alunos finais a nota foi de 3,7 (IBGE, 2017). 

 

Figura 11 - Localização geográfica do município de Inácio Martins/PR 

 
                      Fonte: IPARDES (2017) 

 

O IDH do município corresponde a 0,600 estando bem abaixo se comparado 

ao índice geral do estado do Paraná, que é de 0,749. 

 

3.5.8.2 Aspectos econômicos de Inácio Martins 

O município de Inácio Martins apresenta como números referenciais os 

seguintes dados econômicos: 

a) Índice de GINI de Renda Domiciliar per capita de 0,5182 (a média do 

estado é de 0,5416); 
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b) Estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na ordem de 180 

unidades produtivas e ativas; 

c) População economicamente ativa de de 5.074 pessoas; 

d) Geração de Receitas de Produção Agrícola e Agropecuária de R$ 

167.672.301,15 no ano de 2016; 

e) Fundo de Participação dos Municípios (Recursos de origem Federal) no 

valor de R$ 9.434.321,36 (base 2017); 

f) PIB per capita de R$ 12.784,00 (base 2015). 

 

3.5.9 Mallet 

Fundada em 1912, Mallet possui 106 anos de história, e foi inicialmente 

colonizada por famílias que deixaram a cidade de Campo Largo, com o propósito de 

povoar as terras ricas e férteis ali existentes.  

Em 1980 chegava à região a primeira leva de imigrantes europeus, de 

nacionalidade polonesa, sendo que cinco anos mais tarde novos imigrantes vindos 

da província da Ucrânia, chegaram para povoar a região.  

Em 1903 com a chegada da estrada de Ferro (Rede de Viação Paraná-

Santa Catarina), foi construída a estação Marechal Mallet, homenagem ao 

engenheiro militar João Nepomuceno de Medeiros Mallet. O nome da Estação 

juntou-se ao antigo povoado, que passou, assim, a denominar-se São Pedro de 

Mallet. 

O município foi criado pela Lei Estadual n° 1189, de 15 de abril de 1912, 

abrangendo os distritos da sede e de Rio Claro. A Lei Estadual n° 2645 de 1° de 

abril de 1929, deu oficialmente ao munícipio o nome de Mallet. Segundo a divisão 

administrativa vigente, o município é constituído por 3 distritos: Mallet, Dorizon e Rio 

Claro do Sul. 

A população de Mallet estimada para o ano de 2017 era de 13.738 

habitantes (IBGE, 2017). 
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3.5.9.1 Território e área social de Mallet 

Mallet possui uma área territorial de aproximadamente 724,479km2, com 

uma altitude de 901 metros, fica distante da capital do estado cerca de 209,15km.  

Oferece cerca de 22,7% de esgotamento sanitário aos seus habitantes, 

possui 11,6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 11,6% de 

domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada, ou seja, possui 

calçadas, pavimentação, meio-fio, bueiros (IBGE, 2017).  

Em 2015 o salário mensal registrado era de 2,1 salários mínimos, ficando 

em 76° no ranking entre os demais municípios do estado. A população ocupada em 

relação à população total era de 21,3%. A taxa de mortalidade infantil média na 

cidade em 2014 registrava 6,13 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. A taxa de 

escolarização de crianças entre 6 e 14 anos registrava em 2010 o percentual de 

98,5%, possuindo em 2015 um índice no IDEB nos anos iniciais de 6,5 e nos anos 

finais do ensino fundamental 5,3 (IBGE, 2017).  

Conforme informações do IPARDES (2010), o município de Mallet possuí um 

índice IDH de 0,708, sendo a média para os demais municípios do Estado de 0,749. 

 

Figura 12 - Localização geográfica do município de Mallet/PR 

 
                       Fonte: IPARDES (2017) 
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3.5.9.2 Aspectos econômicos de Mallet 

O município de Mallet apresenta como números referenciais os seguintes 

dados econômicos: 

a) Índice de GINI de Renda Domiciliar per capita de 0,4737 (a média do 

estado é de 0,5416); 

b) Estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na ordem de 332 

unidades produtivas e ativas; 

c) População economicamente ativa de 6.831 pessoas; 

d) Geração de Receitas de Produção Agrícola e Agropecuária de R$ 

226.781.007,13 no ano de 2016; 

e) Fundo de Participação dos Municípios (Recursos de origem Federal) no 

valor de R$ 11.792.901,63 (base 2017); 

f) PIB per capita de R$ 38.621,00 (base 2017). 

 

3.5.10  Guamiranga 

Município criado pela Lei Estadual de n. 11.203 de 16 de novembro de 1995 

e instalado em 01 de janeiro de 1997. Foi desmembrado de Imbituva de onde era 

sede de distrito. 

Sendo colonizada por volta de 1860, os primeiros moradores fixaram 

residência em Água Branca e Barreiro, pontos de passagem obrigatórios dos 

tropeiros. Entre 1890 e 1910, chegaram os imigrantes poloneses, italianos e 

alemães.  

A sua primeira denominação foi “Monjolinho”, esta denominação segundo 

alguns moradores mais antigos provém de três monjolos que existiam na localidade. 

Mais tarde foi elevado a Distrito do município de Imbituva passando a se chamar 

“Natal”. Em 1943, pelo Decreto-Lei n. 99, de 30 de dezembro de 1943, passou a 

nova denominação de Guamiranga, que permanece até hoje. A origem do nome 

“Guamiranga” vem do tupi-guarani, tendo o significado de “árvore de pequenas 

folhas de cor vermelha” (Prefeitura Municipal de Guamiranga). 

A população da cidade foi estimada em 2017 em aproximados 8.619 

habitantes, sendo sua população rural na ordem de 5.664 habitantes (IBGE, 2010). 
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3.5.10.1 Território e área social de Guamiranga 

No ano de 2016 a área territorial era calculada em 244,795 km², com uma 

altitude 801 metros, com uma distância de 191,70 km da Capital, Curitiba. 

Apresenta 11,1% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 83,2% 

de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 13,2% de domicílios 

urbanos em vias públicas com urbanização adequada (IBGE, 2017). 

O salário médio mensal no ano de 2015 era estimado em 1,8 salários 

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 

11,5%. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é negativa/inexistente para 

cada 1.000 nascidos vivos. Já o percentual de escolarização para suas crianças de 

6 a 14 anos em 2010 era de 97,5 %, onde o IDEB avaliou os alunos nos anos iniciais 

com nota média de 6,6, para os alunos dos anos finais a nota foi de 4,4 (IBGE, 

2017). 

O município de Guamiranga possui IDH de 0,669, bem menor se comparado 

ao geral do estado que é de 0,749. 

 

Figura 13 - Localização geográfica do município de Guamiranga/PR 

 
                        Fonte: IPARDES (2017) 
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3.5.10.2 Aspectos econômicos de Guamiranga 

O município de Guamiranga apresenta como números referenciais os 

seguintes dados econômicos: 

a) Índice de GINI de Renda Domiciliar per capita de 0,4615 (a média do 

estado é de 0,5416); 

b) Estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços na ordem de 97 

unidades produtivas e ativas; 

c) População economicamente ativa de 4.242 pessoas; 

d) Geração de Receitas de Produção Agrícola e Agropecuária de R$ 

147.956.452,96 no ano de 2016; 

e) Fundo de Participação dos Municípios (Recursos de origem Federal) no 

valor de R$ 7.075.741,11 (base 2016); 

f) PIB per capita de R$ 21.833 (base 2015). 

Estas informações trazem um retrato econômico e social da região de 

análise, oferecendo um parâmetro de como se dá e se desenvolvem as principais 

atividades produtivas nesta mesorregião. Serve, para a compreensão da 

necessidade e importância da geração de renda através de esforço produtivo, neste 

caso aqui, das vendas diretas.  

Mesmo sem um grande aprofundamento nas informações, sabe-se que esta 

região do Estado do Paraná é pobre, com grandes dificuldades para geração de 

renda, o que atrela grande parte desse esforço produtivo à força de trabalho e 

vontade destas pessoas que encontram nesta função a sua fonte primária de renda, 

e por muitas vezes, fonte única de sua própria subsistência. 

Para o processo de pesquisa em si, a região é fonte considerável de análise, 

por expor um retrato de grande necessidade de geração de capital, da necessidade 

também de apreciação social vinculada ao trato produtivo, além de deixar evidente 

que estas pessoas não estão amparadas por qualquer expectativa legal ou sequer 

tem seu comprometimento profissional reconhecido, resumido num simples gesto de 

assistência em caso de necessidade em seu aspecto trabalhista. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Por se tratar de uma pesquisa que possuía em seu objetivo aferir um evento 

social específico, voltado para a análise de força de trabalho em vendas diretas, o 

procedimento executado obteve resultados que passam a ser divulgados na 

sequência: 

 

4.1  ANÁLISE DOS DADOS 
 

Dada a aferição de todo o referencial teórico, necessário para a 

compreensão e direcionamento do processo de pesquisa, as demais etapas 

prezaram na aplicação de questionários com as vendedoras (e vendedores), que 

foram elaborados em função da necessidade do pesquisador buscar conhecer 

melhor a realidade na execução da mão de obra dessas pessoas, além dos diversos 

fatores motivacionais e não motivacionais que as conduziram para atuar nesse 

ramo. 

Sendo o foco principal e objeto deste estudo a verificação dos impactos 

sociais e consequências na perda dos direitos do trabalho e exploração de mão de 

obra por empresas que atuam com vendas diretas na região Centro Sul do Paraná, 

o trabalho abordou 20 pessoas que mantém a atividade com a empresa em análise, 

para que respondessem às 27 questões fechadas e mistas propostas no formulário 

(Apêndice 01), bem como para 02 moradores das 10 cidades que compõem a área 

de abrangência da amostra. 

O julgamento pelo qual o pesquisador optou para desmembrar os 

questionários em pessoas de localidades diferentes deve-se ao propósito de  se 

conhecer a real situação de sua necessidade de trabalho, visto que são cidades 

diferentes, com populações diferentes, e principalmente, com situações distintas de 

renda per capita e empregabilidade, fator este que gera a presunção da necessidade 

de busca por este tipo de trabalho informal. 

Assim sendo, o resultado ora obtido no procedimento é demonstrado abaixo, 

obedecendo a mesma sequência de distribuição das questões nos referidos 

formulários.  

Para facilidade de entendimento e compreensão do objeto de pesquisa, em 

seus primeiros 10 questionamentos, o interesse das respostas dos entrevistados 
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segue sobre os Aspectos Pessoais, de Formação e de Perfil Socioeconômico de 

cada entrevistado. 

A seguir, as devidas considerações: 

- Questão 01: Qual seu sexo?  

Nessa primeira questão, foi perguntado sobre o gênero do/a respondente, 

dividido entre as categorias Masculino, Feminino e Outros, para as pessoas que não 

se enquadram nas duas outras formas. Dada a apuração dos dados, foi constatado 

que 80% dos respondentes são mulheres e que os homens compuseram os outros 

20% dos entrevistados, não havendo citação para a terceira forma. 

 

 
Gráfico 5 – Gênero do Entrevistado 

 

 
                             Fonte: O autor. 

 

Esse primeiro dado serve de informação relevante, por apresentar que a 

grande maioria da força de mão de obra operária é composta por mulheres. O tipo 

de produto comercializado (cosméticos) é de fácil consumo e apreciação por parte 

desse público, o que em sua generalidade representa maior entrada de pessoas do 

gênero feminino no ramo específico. 

Logo, confirma a apreciação de Abílio (2011) que diz que é muito comum a 

operacionalização das vendas através de mulheres, sendo o número de homens 

envolvidos nesse meio muito baixo frente à enormidade de mulheres que, além de 

revenderem, também consomem esse tipo de produtos. 
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Por se tratar de um trabalho informal, a vulnerabilidade da mulher frente aos 

desafios do dia a dia acaba induzindo sua participação nesse ramo, o que se torna 

também um fator de distanciamento frente aos homens. 

Por fim, está também confirmada a visão de Moraes (2008) acerca da ideia 

de que a facilidade pelo uso e adaptação da mulher frente ao tipo de produto que 

está sendo comercializado facilita a sua operacionalização, com uma maior 

participação dela. 

Indo para a questão seguinte, o questionamento se dá em função da idade 

dos respondentes, necessária para a adequação do perfil dos trabalhadores desse 

ramo. 

- Questão 02: Qual a sua idade?  

Foi possível verificar, frente às respostas obtidas, um grande número de 

pessoas na faixa etária entre 31 e 40 anos. Sua grande maioria está enquadrada na 

fase adulta de força produtiva (Antunes, 2007), diferente das opções outras, que 

intervalaram entre 18 e 25 anos, entre 26 e 30 anos, entre 41 e 50 anos, e por fim, 

pessoas acima dos 50 anos. Graficamente, sua classificação se deu conforme 

abaixo: 

Gráfico 6 – Idade dos Entrevistados 

 
            Fonte: O autor. 

 

Para a compreensão desse dado, é preciso identificar a necessidade de uma 

pessoa entre os 30 e 40 anos, estar no mercado de trabalho, sentir-se e fazer-se 
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produtiva, visto que na maioria das situações, a idade escolar alcança seu ápice 

entre os 18 e 25 anos, sendo que no Estado ao término de 2018, o desemprego 

alcançou 8,6% de sua população maior adulta (IBGE, 2018) 

Ademais, se verifica um número de pessoas que se ocupam dos estudos até 

30 anos ou mais estando propícia a cuidados/constituição familiar além dos 30 anos. 

Destaque para a situação entre os 26 e 30 anos, não citadas entre as 

pessoas que responderam à esse questionário. Não é possível generalizarmos a 

situação, justamente por se tratar de um estudo com finalidade social, que posa em 

aferir os impactos sociais da mão de obra informal, e não seu aspecto de gênero ou 

idade, que são apenas bases informativas para a continuidade da pesquisa. 

Isto traz à compreensão a ideia de Neri (2007) ao mencionar que em idade 

adulta a falta de emprego não é uma opção, mas uma realidade, e que a 

informalidade logo lhe é companheira, por não haver outra forma de sobrevivência.  

 Na sequência, o questionamento trazido pela pergunta 03 diz respeito ao 

estado civil de seus/suas participantes. Justifica-se esse tipo de pergunta por se 

tratar de haver o cuidado com pessoas que possuem a dependência do cônjuge ou 

companheiro em seu dia a dia, ou de ser sozinha e manter suas necessidades de 

subsistência vinculadas ao seu próprio esforço produtivo. 

Das cinco opções ofertadas no questionário, que são: Solteiro (a), Casado 

(a), Viúvo (a), Divorciado (a), e Outros, houve a ocorrência para os quatro primeiros 

modelos, não havendo respondente algum enquadrado na última modalidade 

descrita. Seu quadro resumo pode ser melhor visualizado abaixo através do gráfico: 

 

Gráfico 7 - Estado Civil dos Entrevistados 

 
        Fonte: O autor. 
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A dependência por parte de mais uma pessoa na composição de renda 

familiar torna o fator muito relevante, ao passo que é parâmetro para classificar-se o 

grau de necessidade que certas famílias sofrem ao ter que ir para o mercado 

informal para complementar a renda mensal, por não haver disponibilidade de sua 

formalização. 

O conteúdo obtido nas respostas adentra ao pensamento de Hirata & 

Segnini (2008) que defende ser correto relacionar o vínculo feminino com as 

expectativas de cuidados familiares trazidos pelas mulheres nos dias atuais. Os 

autores também afirmam que elas fazem não apenas seu papel enquanto 

vendedoras, mas que elas também assumem total responsabilidade sobre o lar. 

Foi relevante foi aferir, na questão seguinte, a informação quanto ao número 

de filhos que cada um dos entrevistados possuíam. 

Dada a peculiaridade de cada família, e também das vivências em cada um 

dos municípios da amostra (uma vez que cada um deles possui maiores ou menores 

condições de geração de renda para seus munícipes), o número de filhos torna-se 

um fator determinante para a busca por uma ocupação remunerada, seja ela formal 

ou informal, para a manutenção da qualidade de vida dos dependentes. 

A questão 04 traz a realidade de cada uma, por meio da seguinte pergunta: 

- Questão 04: Qual seu número de filhos?  

Nessa questão, o resultado trazido pelas respostas foi bem homogêneo, 

equilibrado, tendo na opção Mais de 04 filhos, a única opção não citada nos 

formulários. As demais opções seguem abaixo conforme descritas no gráfico. 
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Gráfico 8 – Qual o número de filhos que possui? 

 
                                  Fonte: O autor. 

 A partir dessas informações é possível verificar que nenhuma das famílias 

possui mais do que 03 filhos. Ou seja, famílias com grandes números de filhos 

tornou-se uma prática não usual nesta região. 

Muitos são os fatores que conduzem as famílias para esse tipo de vivência. 

Nesse mesmo aspecto, faz-se uma relação também com as políticas de 

assistencialismo praticadas pelos últimos 03 mandatos federais, que colocaram em 

prática vários programas sociais que assistem e condicionam as famílias de menor 

capacidade produtiva, e até mesmo fora do mercado de trabalho à longa data, a 

utilizar benefícios como fonte de geração de renda para seu sustento. 

Ratifica a apreciação de Ribeiro (2000) quando menciona que o impacto 

social trazido pela informalidade, quando alcançado o vínculo de segurança familiar 

das operárias de vendas, por serem, às vezes, as únicas responsáveis pelo seu lar. 

Na questão seguinte (n.º 05), a informação requerida é o nível de 

escolaridade de seus respondentes. Das alternativas propostas, duas delas não 

tiveram respostas, que foram: ensino fundamental incompleto e analfabeto. Todas 

as demais (ensino médio, ensino superior e pós-graduado) foram assinaladas. 
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Gráfico 9 – Qual seu nível de escolaridade? 

 
                    Fonte: O autor. 

 

A grande maioria dos respondentes afirmou ter o Ensino Médio (completo ou 

não), outros sinalizaram ter ensino superior e pós-graduação. No resultado 

encontrado acima, a sua apreciação demonstra que a preocupação das políticas 

sociais públicas (federal, estadual e municipal) frente ao fim do analfabetismo é 

pertinente, pois os últimos índices aferidos para a região base do estudo indicam um 

percentual de 6,28% de analfabetos para uma população acima de 15 anos 

(IPARDES/2017). 

O nível de escolaridade permite que novas oportunidades de trabalho 

apareçam, e quanto maior for seu nível educacional, menores as possibilidade de 

estar fora do mercado de trabalho, fato demonstrado na pesquisa de Nogueira da 

Costa (2018) ao mencionar que a taxa de desemprego no país em 2018 foi de 22% 

para aquelas pessoas com o Ensino Médio Incompleto, seguida de 14,8% para os 

estudantes do Ensino Fundamental Completo e também para o Médio Completo. 

Destaca-se também o conteúdo de artigo da OIT (2017), que menciona os 

dados dos relatórios da RAIS ao longo dos últimos anos no Brasil, que expõe a 

diminuição do número de vínculos empregatícios formais para os trabalhadores 

analfabetos ou que possuem até sete anos de estudos (ensino fundamental 

incompleto) para cerca de 90,0% destes novos empregos surgidos, onde se exigiu 

pelo menos o ensino médio completo de cada um deles, para a contratação. 

Logo, é possível traçar um direcionamento de que a continuidade dos 

estudos torna a dependência por atividades informais menores. Não que as mesmas 
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não existam nos níveis mais superiores de ensino, porém determinam uma menor 

dependência da pessoa quanto à busca por uma colocação no mercado formal. 

É possível constatar que uma Graduação ou Pós-Graduação vem 

encaminhar, direcionar o desenvolvimento profissional dos indivíduos, tornando-os 

menos dependentes de vínculos informais. 

A pergunta n.º 06, por sua vez, questiona quanto ao local de ensino dos 

entrevistados: se em ambiente público e gratuito, ou em ambiente fechado e pago.  

Essa questão se faz relevante pela percepção do pesquisador de levar em 

consideração que famílias que possuem melhores condições de ensino básico e 

fundamental aos seus filhos na adolescência e jovialidade darão também a eles o 

suporte educacional (não financeiro) para que os mesmos tenham preparações de 

entrada no mercado de trabalho bem diferentes daquelas famílias de menores 

rendas ou condições de ensino básico mais precário.  

- Questão 06: Onde você estudou?  

Das opções ofertadas, apenas duas das 05 opções foram mencionadas, 

onde a grande maioria relata haver estudado em escolas/instituições de ensino 

público e gratuito. Não foram citadas em nenhum momento as seguintes opções 

ofertadas: Somente no Ensino Privado; Não estudo, sou Analfabeto; Outras formas 

de Ensino. Com isso, a distribuição da amostra ficou assim distribuída: 
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Gráfico 10 – Onde você estudou? 
 

 
                       Fonte: O autor. 

 

Em grande parte, as informações extraídas desse questionamento indicam 

que, apesar do grande abismo ainda hoje existente na educação básica do país 

frente aos países mais desenvolvidos, ainda é no ensino público que a grande 

maioria das pessoas buscam seu desenvolvimento educacional.  

Cidades como Irati e Prudentópolis, as maiores em população e extensão da 

região estudada, são exemplos de alfabetização de crianças entre 06 e 14 anos, 

tendo cada uma delas índices de 98,5% e 97,0% respectivamente (IBGE, 2017).  

Em contrapartida, sua média salarial básica é de 2,3 salários para Irati e de 2,0 para 

Prudentópolis (IPARDES, 2015). Por consequência, em função dessa baixa renda 

per capita na região toda, as escolas públicas de ensino básico e complementar 

acabam sendo o único alcance de desenvolvimento educacional para as famílias de 

baixa e média renda.  

Não se discute aqui o nível da qualidade na prática do ensino, mas sim a 

acessibilidade a colégios e escolas particulares. A grande dependência pelo sistema 

público ainda existe para as pessoas, e isso, na compreensão da pesquisa, 

direciona a ideia de que a educação é sim uma condicionante para colocação 

profissional mais rápida e contínua. 
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Na sequência, abordou-se na questão n.º 07 o grau de envolvimento dos 

respondentes com as atribuições e ocupações junto ao lar. Ou seja, até que ponto 

existe a necessidade de cuidados com o lar, conjuntamente com as funções de 

vendas, o que tecnicamente sobrecarrega os trabalhadores com venda direta em 

termos de ocupações.  

Essa informação, juntamente com as demais do questionário, é importante 

para que sejam encontradas as condições que desencadeiam a execução desse tipo 

de tarefa remunerada, porém informal, por parte dos indivíduos envolvidos, quanto 

às suas obrigações diárias e familiares. 

- Questão 07: Você possui atribuições ou ocupações do lar junto à esta atividade? 

 

Gráfico 11 – Você possui atribuições ou ocupações do lar junto a esta 
atividade? 

 
                  Fonte: O autor. 

 

Retrata-se através dessas respostas o ponto de vista de Abílio (2014) 

quando menciona que o acúmulo de funções das vendedoras retrata de maneira 

clara e objetiva aquilo que se traduz como vínculo do trabalhador em função de suas 

obrigações de vendas, que despende boa parte do seu dia, de seu tempo, da sua 

capacidade física e operacional, a favor de outro(s), sejam eles pessoa física ou 

jurídica. 
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Logo, essa pergunta torna-se um indicador de que, além da necessidade de 

operar na modalidade de vendas diretas, uma mão de obra informal, as ocupações 

individuais de cada um em casa tomam grande tempo de sua vida profissional. Isso 

se relaciona ao grande número de pessoas do sexo feminino que trabalha nesse 

ramo e ao fato de que a maioria possuírem filhos e família sob sua responsabilidade, 

como já citado anteriormente.  

Há a percepção, portanto, de que grande parte dessas atividades de venda 

são executadas pela necessidade momentânea de complemento de renda, e não 

por uma oportunidade de emprego, visto que o emprego, o cargo, a função não é 

atraente. 

Em suma, o desgaste é muito maior para quem tem filhos e ocupações 

familiares diversas, por trazer uma (quase) obrigação na execução das vendas.  

Complementar ao assunto, a próxima questão apresenta a preocupação do 

vínculo criado entre o entrevistado e a empresa tomada como base para este 

trabalho. Aqui, a questão menciona a variável tempo, ou seja, há quanto tempo 

essas pessoas oferecem sua mão de obra produtiva para as empresas que 

representam, na modalidade de vendas diretas. 

- Questão 08: Há quanto tempo você atua como vendedora deste tipo de produto? 

As opções oferecidas para essa questões apresentavam as seguintes alternativas: 

Menos de 06 meses; De 06 meses a 01 ano; De 01 a 02 anos; de 03 a 05 anos; 

Mais de 05 anos. 

 Por se tratar de um trabalho em que, após realizado o cadastro junto às 

empresas fornecedoras, a pessoa já está habilitada para adquirir os produtos e 

assumir os riscos da sua futura comercialização, entende-se que a entrada nesse 

ramo é deveras fácil. Logo, o tempo em que elas estão nesse modelo de trabalho 

condiz com as suas expectativas de desenvolvimento profissional, com suas 

expectativas de recebimento sobre o esforço do trabalho.  

Existe também, a dependência contínua dessa modalidade de trabalho 

informal, talvez pela falta de outras opções em funções diferentes no mercado de 

trabalho local, algo que pudesse lhe proporcionar um trabalho mais rentável e 

principalmente formalizado. 

Com isso, tem-se a colaboração de Pinheiro Junior (2015), que menciona a 

ideia de que por se tratar de uma empresa de cosméticos, que busca diariamente o 

avanço produtivo e comercial, mantém em constante alteração seu número de 
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produtos e itens fabricados, atendendo à várias faixas etárias e diferentes tipos de 

público, fazendo com que isso se torne um atrativo para suas vendedoras, o que 

segura a sua manutenção frente ao vínculo informal. 

Importante destacar também alguns dados que, em tese, prendem esses 

vendedores para a continuidade, como: constante renovação da linha de produtos, 

carteira de clientes há tempo já formadas, comissões entre 20% e 30% das vendas, 

e por fim, a satisfação de se estar fazendo algo “produtivo” em seu dia a dia. 

Logo, o resultado citado por todos para essa questão está resumido abaixo: 

 

Gráfico 12 – Há quanto tempo você atua como vendedora destes produtos? 

 
                Fonte: O autor. 

 

Dado o exposto, vê-se que a maioria dos entrevistados atua há mais de 05 

anos nesse ramo. Dessa forma, duas análises essenciais podem ser feitas: 1) que a 

atividade sequente é rentável para ambos, o que favorece a sua continuidade e 2) 

que o retrato de consecutivos períodos de recessão econômica no país é fator 

determinante para a complementação de uma renda mensal, muito atribuído aos 

elevados índices de desemprego. 

 Importante destacar também que a segunda maior citação também 

condiciona o seu vínculo para o período compreendido entre 03 e 05 anos. Assim, 
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compreende-se que, para 3/4 dos entrevistados, estar há mais de 03 anos 

consecutivos na empresa é usual, vendendo e executando todos os procedimentos 

correlatos exigidos pela empresa, sem ter ao menos participação em seus lucros e 

resultados, sendo este apenas um único exemplo dos muitos direitos do trabalhador 

que a formalidade poderia trazer, e que este não usufrui. 

 Dado o prosseguimento da análise, para o encaminhamento final desta 1ª 

parte da pesquisa, que aborda os aspectos pessoais e de formação dos indivíduos 

respondentes, a questão n.º 09 veio trazer o desejo do pesquisador em aferir se das 

pessoas envolvidas, havia entre algumas que mantinham outra atividade 

remunerada mensal, que não somente essa voltada para a venda direta, na 

modalidade porta a porta, formal ou informal.  

- Questão 09: Possui outro tipo de atividade remunerada além desta? 

 E dadas as respostas pelos seus participantes, obteve-se o seguinte 

resultado: 

 

Gráfico 13 - Você possui outro tipo de atividade remunerada além desta? 

 
        Fonte: O autor. 

 

Em posse das respostas, faz-se um cruzamento de informações com o 

aspecto legal dessa atividade.  

Por ser vista em sua grande totalidade como uma atividade complementar 

ao ganho mensal, ela acaba sendo pormenorizada e concebida com certo descrédito 

enquanto profissão.  
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Como citado anteriormente, por não haver lei específica que a regulamente, 

a atividade de vendas porta a porta fica marginalizada a um “bico”, um 

complemento, que foi debatido por Antunes (2005), que afirma que a incidência da 

informalidade na atividade de vendas diretas está diretamente ligada à 

subvalorização e informalidade da sua execução. 

Na apresentação desses resultados, se observa que grande maioria das 

pessoas mantém outra atividade remunerada (80%), mas que apenas 35% delas, 

mantém atividade formalizada.  

Complementar a essa informação, sabe-se hoje que o índice de 

informalidade no país como um todo atinge ao percentual de 46,8% da população 

desempregada (Folha de São Paulo, 2018), ou seja, quase metade dessa 

população.  

Se for levado em conta que neste estudo foram apenas 20 pessoas 

entrevistadas na amostra, e que apenas 1/3 delas mantém atividade profissional 

formalizada, sabe-se então que entre 13 a 14 pessoas dessas 20 pessoas não têm 

direitos trabalhistas básicos obedecidos, tampouco têm algum tipo de assistência 

social, garantidas por Lei para aqueles que são formalizados.  

Esses e outros argumentos frente aos direitos do trabalho serão também 

comentados nas considerações finais. 

A última questão deste primeiro módulo, onde é feita a aferição dos aspectos 

pessoais, de formação educacional e de perfil socioeconômico dos entrevistados, é 

a n.º 10, que diz respeito à remuneração total obtida no mês pelos seus 

respondentes.  

- Questão 10: Quanto ao seu ganho total no mês, ele alcança o valor de? 

O resultado final encontrado pode ser observado no gráfico à seguir: 
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Gráfico 14 - Qual o seu ganho total no mês, considerada todas as rendas? 

 
                     Fonte: O autor. 

  

Para aqueles que optam pela prática dessa modalidade de venda, e 

somente por ela, a parte referente à venda dos produtos traz uma renda que ao final 

do mês chega à mais do que 02 salários mínimos vigentes.  

Porém, esse valor tem um decréscimo para aquelas pessoas que já 

possuem outra fonte de renda, o que torna esse ganho, mero complemento 

financeiro mensal. Ou seja, quanto mais tempo despendido para essa função, maior 

a possibilidade de ganhos. Menor tempo de trabalho, menor lucratividade. 

O valor em si é variável conforme esforço de vendas: diários, semanais, 

mensais, e isso estreita ou alarga o grau de comprometimento dos envolvidos, como 

será abordado mais à diante. 

Segundo Abílio (2014), no novo método de centralidade do trabalho todo 

tempo livre é potencial tempo para o trabalho. Essa é também a presunção de 

ganhos que os vendedores mantém. Assim, a avaliação buscada nesta primeira fase 

da pesquisa, que seria identificar através dos questionamentos qual seria o grau de 

envolvimento dessas pessoas com a atividade, e acima de tudo seu nível de preparo 

para atuar com vendas diretas e no mercado informal como um todo, foi alcançado.  

A sobrecarga aparece e gera desdobramentos frente à necessidade do 

trabalho: esforço, informalidade, necessidade financeira, desocupação profissional. 

Para a continuidade da análise dos dados, abre-se a verificação da fase 02 

do questionário, que diz respeito aos aspectos operacionais da atividade e dos 
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vínculos empresariais nulos. 

A questão inicial (n.º 01) dessa etapa refere-se ao motivo (grifo nosso) que 

levou as pessoas a atuarem como vendedoras desse tipo de produtos, e em 

especial, na empresa base da pesquisa.  

Em se tratando de uma pesquisa que utiliza o método misto de aplicação, 

foram distribuídas neste item 01, 06 alternativas que mais se aproximam da 

realidade dos respondentes, quais sejam: a) o status que a marca possui/tem junto 

ao mercado; b) o retorno monetário (financeiro) relevante; c) o retorno monetário 

gerado necessário para a própria subsistência; d) possibilidade de evolução e 

crescimento na carreiro profissional; e) a necessidade de poder manter-se ativa(o) e 

no mercado de trabalho; f) qualquer outra opção, que não estas. 

Inicialmente, a questão tratou da motivação para a escolha dessa atividade. 

- Questão 01: O que levou a atuar como vendedor porta a porta para este produto? 

Havendo respostas para todas as alternativas propostas, há concordância 

com o pensamento exposto por Nabuco e Carvalho Neto (1999) que diz que é difícil 

no momento saber qual é a verdadeira tendência do mundo do trabalho, onde 

podemos olhar para o desemprego como um fenômeno social, um fomentador da 

informalidade e que busca por novas formas de trabalho e geração de renda. 

Dadas as diretrizes, o resultado alcançado por essa questão foi: 

 

Gráfico 15 - O que levou você à atuar como vendedora direta para este tipo de 
produto? 
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O que fica evidente nessa questão é o fato de haver grande equilíbrio nas 

suas ponderações. Não há uma das alternativas que se sobressaia às demais ou 

que faça com que aspectos muito individuais de cada pessoa prevaleçam em função 

de uma necessidade correspondente.  

Muitas são as possibilidades. Das alternativas citadas e não dadas como 

opção na questão fechada, aparecem respostas como o elevado gosto e aceitação 

dos produtos da empresa. Encontraram-se respostas relacionadas com o vínculo de 

amizade e aceite, o que faz com que a execução dessa função se torna atrativa.  

Também se ressalta que a alternativa menos citada diz respeito à marca e 

ao status por ela pregado. Diferente de algumas marcas que ao longo das décadas 

construíram sua fama e originalidade com lojas em grandes centros, locais de 

destaque, shopping centers mundo afora, etc., a empresa em estudo trabalha 

silenciosamente a ideia da loja convencional, devido ao grande sucesso de suas 

vendas ainda serem executadas por operárias via catálogos, em ambiente externo. 

A questão seguinte buscou respostas para a visão dos respondentes frente 

à atividade por eles executada, ou seja, da importância desse trabalho. 

- Questão 02: Para você, a atividade de vendedora destes produtos é vista como? 

Foram sugeridas 05 alternativas: a) apenas um serviço temporário (bico); b) 

apenas um hobby/passatempo; c) uma forma de consumo individual dos produtos, 

porém, com descontos; d) uma forma de sobrevivência frente ao desemprego/crise; 

e) uma profissão efetiva, com um estilo de vida. 

 

Gráfico 16 - Para você, a atividade de vendedor/a destes produtos é vista 
como? 

 
       Fonte: O autor. 
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Na análise, é possível verificar que a maioria das respostas conduz à 

avaliação de que o procedimento de vendas porta a porta praticado por estas 

pessoas é em sua maioria vista como um emprego normal, porém informalizado. 

Isso se justifica pelo fato de grande parte das pessoas que praticam a atividade 

terem nos rendimentos com as vendas, fonte de recursos durante o mês, objeto de 

manutenção das suas famílias. 

Por fim, chama a atenção o fato de a segunda maior opção citada ser a 

daquelas pessoas que pensam mais no consumo dos produtos da marca, do que no 

ganho em si. Entende-se que – nesse caso – o recebimento pelos serviços é 

deixado em segundo plano, ficando o consumo em primeiro lugar. 

Assim, apenas trazendo o pensamento de Offe (1989), que décadas atrás já 

visualizava que muito em função do contraste do aspecto do trabalho obtido nas 

décadas de 60 e 70, as taxas de crescimento de produtividade do trabalho estavam 

acima das de produção, com a consequência de que a força de trabalho liberada 

pelo progresso técnico não mais poderá ser absorvida pela expansão de sua 

produção.  

Logo, identifica-se nas respostas dadas, que a grande dispersão da mão de 

obra produtiva utilizada por esse método de vendas é constantemente reposta e 

absorvida pelo seu crescente mercado consumidor, fruto de elevado índice de 

produção por via tecnológica, de consumo pelo apelo comercial, necessidade de 

autoestima e acima de tudo, pela possibilidade de pagamento através de troca por 

produtos. 

Isso confirma o pensamento de Abilio (2011) que menciona ficar claro uma 

indistinção de vínculo a longo prazo, de quanto tempo e dinheiro é dispendido para 

essa atividade, onde o trabalho que tem-se para vender os produtos desaparece 

como função trabalho quando a comissão aferida reverte-se em descontos para o 

consumo próprio dos itens a serem comercializados. 

Na sequência, é apresentada a questão de n.º 03 dessa segunda fase, que 

aborda seus entrevistados quanto à maneira como estes encontraram a 

oportunidade de adentrar nessa carreira de vendas para a linha específica de 

cosméticos, produtos de higiene e beleza.  

Para tanto, foram oferecidas 06 alternativas, que são:  

a) por meio de propaganda/própria empresa;  

b) por meio de divulgação na Internet;  
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c) por indicação de um/a amigo/a;  

d) por uma necessidade financeira pontual;  

e) por uma realização pessoal;  

f) outras formas. 

Com isto, o questionamento foi: 

- Questão 03: De que maneira você encontrou a oportunidade de iniciar uma carreira 

de venda direta desta linha de produtos? 

Em função das respostas concedidas pelos respondentes, obteve-se o 

seguinte resultado: 

 

Gráfico 17 – De que maneira você encontrou a oportunidade de iniciar uma 
carreira de venda direta desta linha de produtos? 

 
                Fonte: O autor. 

 

Nas colocações dos participantes, a opção mais citada foi a sua inclusão 

nessa atividade profissional por meio de convite ou indicação de uma amigo ou 

pessoa próxima. Isso remete à ideia de que a pessoa que entra para esse tipo de 

profissão já tem contato com outras pessoas atuantes, assim, encontra no seu 

convívio pessoal e familiar a oportunidade de vender esse tipo de produto, e acaba 

aceitando esse tipo de atividade, tudo em função da remuneração ou consumo com 

desconto. 

É comum a entrada para esse ramo de atividade por convites de terceiros, 

os quais indicam pessoas conhecidas por sentir nelas a necessidade de 
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complemento de renda ou a opção de sentir-se ocupada profissionalmente, além de 

poderem ter descontos sobre alguns produtos da linha. Como afirma Abílio (2010), 

assim como se imbrica nas relações em espaços privados, o processo de venda não 

concorre, mas sim se entrelaça com outras ocupações. 

Por fim, cabe ressaltar que não apareceram nessa questão respostas às 

alternativas correspondentes à própria propaganda da empresa, e também àquela 

que cita outras formas diversas de inclusão, que não as apresentadas. Isso 

prontamente indica que o apelo comercial e mercadológico aplicado pela empresa 

tem um alcance grande para seu consumidor final, não sendo fator de atração para 

recrutamento e seleção de mão de obra em vendas diretas. 

Na continuidade, a questão 04 vem retratar o grau de comprometimento dos 

revendedores para com a empresa em análise e seus produtos comercializados.  

A questão norteadora da pesquisa diz: 

- Questão 04: Nesta atividade, você representa mais alguma empresa além desta? 

O alcance das respostas frente à esse questionamento trouxe o seguinte 

resultado: 

 

Gráfico 18 - Nesta atividade, você representa mais alguma empresa além 
desta? 

 

       Fonte: O autor. 
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Por se tratar especificamente operações na modalidade conhecida como 

vendas diretas, ou porta a porta, é muito comum para empresas que trabalham 

dessa forma agregar mais variedades de produtos advindo de empresas 

similares/concorrentes, para formação de um “portfólio” de vendas, por assim dizer. 

Isso foi indicado em relatório específico sobre os maiores mercados 

consumidores de cosméticos na América do Sul, com o Brasil amplamente 

destacado com quase 50% do consumo do Continente (ABIHPEC, 2017).  

Logo, é perceptível que a prática dessa atividade pelas vendedoras do ramo, 

conhecido como vendas diretas, seja muito comum.  

A facilidade de ter-se mais de uma linha de produtos em seu portfólio é 

normal, ainda mais se a pessoa não tem outra ocupação, além dessa. 

Dessa forma, é próprio da função focar-se somente nas vendas, ficando até 

mesmo o conhecimento técnico dos produtos oferecidos em segundo plano, obscuro 

para a grande maioria das pessoas representantes da marca.  

Em se tratando de empresa do setor de cosméticos e produtos de beleza, 

higiene, etc., existem hoje no mercado nacional outras várias marcas que operam 

nessa mesma sistemática, o que favorece o “encaixe” da marca PAR para adesão à 

novas linhas de itens. Daí o fundamento para as respostas dadas. 

Com isto, para a questão seguinte (n.º 05), o questionamento é feito em 

função da busca pelo valor aferido mensalmente por essas pessoas, somente com a 

venda desse tipo de produto.  

Diferente da questão n.º 10, apresentada no módulo anterior, que 

questionava o ganho total mensal dos respondentes, levando-se em contas as 

pessoas que possuíam outra atividade além da de vendas, nesse caso a pergunta 

se torna específica para a atividade. 

- Questão 05: Qual o valor de ganho mensal alcançado somente com esta 

atividade? 

 Os resultados alcançados nas respostas apresentam-se no gráfico disposto a 

seguir: 
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Gráfico 19 - Qual o valor de ganho mensal alcançado somente com esta 
atividade? 

  
             Fonte: O autor. 

 

As alternativas sugeridas no formulário foram: a) de R$ 100,00 a R$ 200 

mensais; b) de R$ 201,00 a R$ 300,00 mensais; c) de R$ 301,00 a R$ 500,00 

mensais; d) de R$ 501,00 a 999,00 reais; e) acima de R$ 1.000,00 mensais. 

Amplamente abordado por Abílio (2011), as respostas dadas confirmam a 

posição da autora quando menciona que algumas das características das pessoas 

que trabalham com esse tipo de função é realizá-las por necessidade financeira, 

pois encontram nesse tipo de comercialização uma fonte de recursos, mesmo que 

temporário, o qual gera renda para seu sustento e manutenção. 

Verifica-se que 30% dos respondentes percebe, pelos seus trabalhos, mais 

de R$ 1.000,00 mensais. Uma vez que o salário mínimo nacional tinha seu valor de 

R$ 954,00 em 2018 e que será de R$ 998,00 a partir de 2019 (BRASIL, 2018), 

admite-se que essas pessoas recebem mais do que 01 salário mínimo por mês, 

dando-lhes as condições mínimas de manutenção básica, e acima de tudo, 

mantendo-as em condição ativa e produtiva. 

Em relação à questão n.º 06, foi questionado aos respondentes sobre a sua 

entrada nesse ramo de atividade; embora já abordado em questões anteriores, 

quando verificou-se que os grandes incentivadores desse método de vendas são os 

amigos e pessoas próximas, que convidam e incentivam para esse ramo de vendas. 
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- Questão 06 Como classifica seu processo de entrada como vendedor da empresa? 

Para tanto, as alternativas apresentadas basearam-se no grau de dificuldade 

que a empresa impõe para a entrada de revendedores quanto aos procedimentos de 

execução de vendas na modalidade direta. 

De acordo com o que já foi mencionado, observa-se que é quase inexistente 

qualquer tipo de exigência. Porém, esse item busca saber qual a amplitude da falta 

de critério que a empresa utiliza, para nada em troca exigir. 

A Organização Internacional do Trabalho – OIT (2016) defende que são 

vários os aspectos que condicionam uma pessoa a se sujeitar a outra atividade 

produtiva e remunerada, porém sem vínculo formal; essa questão se tornou 

pertinente pra saber-se do porquê desta escolha, da parte das operadoras de venda. 

Com base no relatório citado, as opções foram elaboradas e cedidas da 

seguinte maneira: a) muito difícil, pois o processo de exigências é muito grande; b) 

difícil, pois a empresa é muito exigente; c) moderado, pois o processo é 

relativamente simples; d) tranquilo, pois não há exigências para se atuar no ramo;  

e) muito fácil, pois a empresa não exige nada. 

Em função dessas argumentações, as respostas apresentadas resultaram 

no seguinte gráfico: 

 

Gráfico 20 - Como classifica seu processo de entrada como vendedor/a da 
empresa? 

 

 
                Fonte: O autor. 
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Através dessas colocações é possível perceber que não existem pré-

requisitos específicos ou padrões para que uma pessoa possa trabalhar nessa 

modalidade de vendas. 

A empresa necessita apenas da execução da mão de obra junto ao 

consumidor final, sendo o ônus transferido para a vendedora entrante. 

É importante destacar que um dos grandes fatores dessa constante 

evolução no número de vendedoras se dá pelo próprio crescimento não apenas da 

empresa, como também do setor de cosméticos. Divulgada pelo portal Finance 

News (financenews.com.br), a previsão era de que em 2018 a empresa PAR 

alcançasse um volume de 13,2 bilhões de reais em comercializações, com mais de 

1,57 milhão de vendedoras porta a porta. Isso ratifica a facilidade de entrada no 

processo de vendas da empresa, onde vendedoras além de venderem, também 

costumam ser consumidoras.  

Retomando a questão, lembra-se que dadas as alternativas, duas delas não 

foram mencionadas em momento algum pelos respondentes. Exatamente as duas 

que citam certo grau de dificuldade na entrada das vendedoras no procedimento de 

vendas, o que faz-se constatar como nula a dificuldade imposta na seleção. 

O excesso de mão de obra para essa modalidade de trabalho também é 

fator condicionante para o avanço de resultados. Pochmann (1999) diz haver um 

crescimento silencioso frente aos requisitos de qualificação na contratação de 

cargos mais elevados ou técnicos, e um relaxamento de exigências para os 

chamados subempregos ou ocupações atípicas. Isso explica a facilidade de entrada 

nesse ramo de atividade, sem que ocorra qualquer exigência maior das empresas. 

Dando continuidade, tem-se, na questão de n.º 07 desta etapa, o 

levantamento da forma como acontece a execução do processo de venda, 

explicitado na seguinte questão: 

- Questão 07: Para este tipo de execução de vendas, você possui? 

Das alternativas trazidas, tem-se:  

a) atendimento em local próprio, não alugado;  

b) atendimento em local próprio, alugado;  

c) atendimento na própria residência do cliente;  

d) atendimento somente em feiras e eventos do ramo;  

e) outro tipo de modalidade. 

Dadas as respostas, sua distribuição ficou da seguinte forma: 
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Gráfico 21 - Para este tipo de execução de vendas, você possui...? 

 
            Fonte: O autor. 

 

A maioria das respostas indica que o respondente possui um local próprio 

para atendimento, não havendo assim despesas com aluguéis, o que poderia onerar 

a atividade. A própria confirmação de Abílio (2014) fica evidente nessa questão, 

quando o autor cita que muito dessa organização hoje se apoia no trabalho amador, 

sem estrutura e sem predefinições definidas, por onde fica claro a própria 

exploração de uma perda de sentidos na forma de trabalho, e que a manutenção 

dessa forma de execução de mão de obra recai sobre seus vendedores, e não sobre 

a empresa, propriamente dita. É a subvalorização da mão de obra dos vendedores. 

É muito comum, no entanto, neste ramo de atividade a pessoa manter um 

local de referência para atendimento ao cliente; o atendimento na modalidade porta 

a porta, porém, permanece apontado por 25% das pessoas. Já as outras opções 

citadas (10%) responderam haver nas outras formas de pedidos (internet, redes 

sociais, e tele-entrega) a modalidade de vendas que executam. 

A respeito da questão n.º 08, a mesma aborda sobre o número de horas por 

dia que cada pessoa questionada dispensa para atender à empresa, isso durante o 

seu dia, em âmbito comercial. Ou seja, em média, quantas horas diárias, cada 

pessoa utiliza para alcançar seus ganhos no final de cada mês (força produtiva). 

Questão 08: Quantas horas por dia você dispensa para a empresa, durante o seu 

dia todo? 

Os resultados encontrados foram os seguintes: 
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Gráfico 22 - Comumente, quantas horas por dia você trabalha para a empresa? 

 
           Fonte: O autor. 

 

As alternativas dadas foram: a) o trabalho é esporádico, faço quando quero; 

b) menos de 01 hora por dia; c) entre 01 e 02 horas por dia; d) entre 02 a 04 horas 

por dia; e) mais de 04 horas por dia. 

As respostas comprovam a impressão de Abílio (2014), já anteriormente 

citada, que menciona haver uma necessidade urgente do ganho mensal que cria um 

“novo regime de trabalho” para os revendedores, os quais às vezes trabalham em 

dois expedientes, ou estudando ou trabalhando, ocupando-se de 12 a 14 horas por 

dia, e que acabam dentro dessa modalidade de trabalho informal, sendo 

reconhecidas como empresárias de si mesmas. 

Logo, nas respostas apresentadas, a maioria, quase equivalente à metade 

de seus respondentes, menciona dedicar mais do que 04 horas diárias para 

atendimento aos interesses da empresa representada. Isso justifica, no âmbito do 

trabalho, que existe o cuidado diário de atendimento ao cliente, e que esse cuidado, 

seja ele interno ou externo, é diário e ocupa mais do que 04 horas diárias de 

trabalho. Assim, se a atividade ocupa mais de 04 horas diárias do trabalhador, com 

continuidade e intermitência, ela pode ser vista como um vínculo de trabalho, como 

mencionado na cartilha do Ministério do Trabalho, a qual explica que existe o vínculo 

quando há o acordo da vontade de duas pessoas, sendo ela o empregado (pessoa 

física) e o empregador (que pode ser física ou jurídica), estipulando-se para tanto 

um contrato de trabalho, mesmo que esse acordo seja previamente verbal, e na 

sequência, documental (Ministério Público do Trabalho, 2014). 
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Por sua vez, a questão de n.º 09 dessa etapa remete ao questionamento 

sobre as exigências trazidas pela empresa frente ao estabelecimento de metas de 

vendas, objeto também de veiculação formal. 

- Questão 09: A empresa exige da sua parte, algum cumprimento de meta mensal? 

 Para a obtenção dos devidos resultados foram apresentadas as seguintes 

alternativas de respostas: a) sim, em todas as campanhas; b) sim, porém em 

campanhas pontuais; c) às vezes, dependendo do número de lançamento de 

produtos; d) não, nunca, pois os produtos têm forte apelo comercial. 

Justifica-se a apreciação dessa pergunta muito em função dos modelos de 

vinculação de vendas hoje existentes no país, que interpelam aos funcionários, 

formais ou não, a chamada cota de vendas, com percentuais, valores e índices de 

vendas a serem alcançados mensalmente, para que as empresas alcancem lucros 

mínimos exigidos pelos seus diretores e acionistas (visão capitalista do fato). 

Segundo Abilio (2011), metas são sempre impostas nesse ramo, porém as 

do caso de vendas porta a porta são entendidas como metas “informais”, onde não é 

preciso especificamente alcançá-las para se manter no jogo, mas são 

essencialmente medidores de sucesso ou fracasso em vendas, além de serem uma 

forma de relacionamento com a empresa. 

 Apresentado o questionamento, formaram-se os seguintes resultados: 

 
Gráfico 23 - A empresa exige de sua parte, algum cumprimento de meta 

mensal? 

 
               Fonte: O autor. 
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Os objetos de campanhas promocionais nesse ramo de atividade são 

sempre constantes e requerem novidades a cada passo. Com isso, é muito comum 

as campanhas ocuparem quase que o ano todo de quem pratica este tipo de 

serviço; e como exposto acima nos resultados, a exigência de metas para cada 

campanha acontece constantemente, não para todos, mas para a maioria. Assim, é 

correto apreciar sob a óptica do Direito do Trabalho a exposição ao vínculo, 

disparado em função de uma projeção de vendas “imposta” pela companhia, de 

acordo com o grau de desenvolvimento da região e do potencial de cada operadora. 

Isso confirma a apreciação do pesquisador de que existe a exploração de 

mão de obra em vendas, por exigir-se tudo o que é de direito da empresa em termos 

de comercialização, e devolver-se quase nada para quem executa e efetua todas as 

operações comerciais necessárias. 

No tocante à esse fator, passa-se para a questão de n.º 10, que traz à 

discussão o procedimento da venda, em função de produtos assumidos e não 

comercializados, visto que a relação comercial de compra e venda sai entre 

empresa e vendedora, e não para o consumidor final, o que é errado. 

Com isso, a pergunta formulada e apresentada foi: 

- Questão 10: Não havendo o cumprimento das metas, o que acontece com os 

produtos não comercializados? 

Os resultados apresentados para essa questão são: 

 

Gráfico 24 - Não havendo o cumprimento das metas, o que acontece com os 
produtos não comercializados? 

 

 

                Fonte: O autor. 
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Muitas foram as alternativas apresentadas (05) no formulário de pesquisa, 

quais sejam a) nada, pois a empresa não vincula metas; b) absorve-se os custos de 

aquisição para vendas futuras; c) absorve-se os custos de aquisição, com os 

produtos ficando para consumo próprio; d) devolve-se a quantidade não vendida, 

com a recuperação do capital pago; e) devolve-se a quantidade não vendida, não 

havendo a recuperação do capital pago. 

Logo, como observado no gráfico resumo apresentado acima, na maioria 

dos casos a absorção das mercadorias não comercializadas é parte concomitante 

da negociação de venda junto ao fabricante. Os produtos que são adquiridos 

durante as campanhas pontuais são de responsabilidade do vendedor.  

Se o produto não é vendido, o ônus e custo da operação é responsabilidade 

do revendedor, ficando a empresa com sua cota-parte totalizada, vendida e 

recebida. 

Para comparação, em qualquer procedimento de consumo convencional, a 

mercadoria estando em desacordo, ou não havendo a necessidade de adquirir uma 

grande escala, o trato comercial fica estreitado entre as empresas e consumidores. 

Porém isso não acontece, devido à metodologia de venda aplicada pela PAR. 

Destacado na fala de Abílio (2014), isso é entendido como transferência de 

trabalho entre as partes, onde a extensão das tarefas que deveriam ser da empresa 

e que são estendidas até a vendedora, significam transferências de tempo de 

trabalho remunerado para a empresa, para um tempo de trabalho não-pago para a 

vendedora. 

Com essa informação, é coerente identificar que a metodologia de venda de 

grande parte de sua produção só existe em função do trabalho das operadoras de 

vendas (por demanda), pois é transferida a elas a responsabilidade de venda e 

comercialização em geral, com o consumidor final. Nesse mérito, a empresa deixa 

de cumprir com suas obrigações trabalhistas e operacionais da venda. 

Na mesma modalidade de pensamento é que a próxima questão aferida no 

questionário aparece, pois nela foi perguntado aos envolvidos se a empresa exige 

da parte deles uma quantidade mínima mensal de pedido? Entre as alternativas 

propostas, estão: a) sim, sempre; b) sim, porém às vezes; c) não, nunca foi exigido 

isso. 

Para essa questão, foi feita a seguinte pergunta: 

- Questão 11: A empresa exige das vendedoras quantidade mínima por pedido feito? 
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Os resultados verificados foram esses: 

 

Gráfico 25 - A empresa exige de sua parte, quantidade mínima por pedido 
feito? 

 

 
                             Fonte: O autor. 

 
O simples fato de vincular metas de compras para esses vendedores já é 

objeto de apreciação jurídica frente ao direito do trabalho. Uma empresa não pode 

exigir vendas sem que haja um contrato de trabalho entre ambos.  

Assim, das informações trazidas para dentro desta pesquisa, em seu viés 

trabalhista, fica aqui caracterizada uma situação como exploração de mão de obra, 

como classificada por Antunes (2007) como a nova polissemia do trabalho, 

caracterizada pelo fim do trabalho operário industrial de base tayloriana-fordista, 

para a lógica flexibilizada toyotizada que vincula trabalhadores de telemarketing, 

call-center, motoboys, motoristas e vendedores à formas flexíveis e informais de 

execução do trabalho. 

Essa apreciação flexibilizada da ação, tem sua continuidade na questão de 

n.º12, disposta a seguir. 

Nesta questão, a vontade do pesquisador é em saber quais são as maiores 

dificuldades no procedimento de vendas que as pessoas envolvidas na atividade 

passam. Isso está diretamente ligado à necessidade de captar informações frente 

aos desafios impostos pela execução das vendas, visto que elas são informais e que 

esses vendedores estão expostos à inúmeros desafios. 

Para isso, foram ofertadas as seguintes alternativas de respostas:  



140 

a) o preço do produto é muito alto;  

b) os prazos de validade muito curtos, o que inibe a compra;  

c) o formato/apresentação das embalagens;  

d) as condições e formas de pagamento;  

e) Outro apontamento qualquer;  

f) Não encontram dificuldade alguma. 

A questão norteadora foi a seguinte: 

- Questão 12 – Relacionado às vendas destes produtos, quais são as maiores 

dificuldades encontradas por você? 

 

Gráfico 26 - Relacionado às vendas destes produtos, quais são as maiores 
dificuldades encontradas por você? 

 

 

                  Fonte: O autor. 

 

Dadas as alternativas, e frente ao resultados apresentados, verifica-se que a 

grande maioria dos respondentes menciona não encontrar nenhuma dificuldade no 

procedimento de venda, por se tratar de um produto de fácil aceite e de consumo 

impulsivo. Porém, para 15% de seus respondentes, as formas e condições de 

pagamento tornam-se um problema, justamente por esse item ser de 

responsabilidade dos vendedores, que assumem a negociação como um todo. 
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Isso comprova a ideia de Abílio quando menciona que devido à sua grande 

qualidade, os produtos se “auto vendem” e que são amparados fortemente pelo 

elevado índice de inovação que a empresa emprega, o que favorece as vendas. 

Talvez a dificuldade nos seus recebimentos seja variável de região para 

região, de acordo com a condição financeira de cada grupo de compradores. 

Continuamente, para a questão de n.º 13, a pergunta remete à dificuldade 

de cobrança das mercadorias vendidas. Lembra-se que a aquisição pela vendedora 

é sempre mediante pagamento à vista, embora a sua comercialização ao 

consumidor final nem sempre é da mesma forma. 

Para tanto, foram apresentadas as seguintes alternativas para o 

questionário: a) não possuo cobrança, pois vendo tudo à vista; b) forneço prazo, 

porém vendo com cartão ou cheque; c) forneço prazo, porém eu mesmo faço a 

cobrança; d) não me responsabilizo pelo cobrança, pois a própria empresa executa; 

e) Outra forma. 

- Questão 13: Frente ao procedimento de cobrança pelas vendas feitas? 

  

Gráfico 27 - Frente ao procedimento de cobrança pelas vendas feitas? 

 
   Fonte: O autor. 

 

A aferição alcançada nessa questão remete ao fato de que, por assumir a 

responsabilidade do aspecto comercial inteiro (compra, venda e cobrança), o 

vendedor executa ele mesmo a operação de cobrança, sendo que a alternativa mais 
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assinalada diz respeito à aquelas cobranças feitas “em carteira”. Também muito 

citada, a cobrança através de cartão de crédito ou cheque, como forma de 

segurança na operação por parte do vendedor. 

Ainda sobre o aspecto das vendas, observa-se a questão seguinte, que 

questiona os entrevistados sobre o grau de inadimplência que cada um sofre, frente 

ao seu volume de vendas mensais. Dessa maneira, as opções trazidas são: a) não 

sofrer nenhuma, por vender tudo somente à vista; b) possuir vendas à prazo, porém 

a inadimplência é próxima à zero; c) sofrer inadimplência, porém baixa, entre 5% e 

10% do vendido; d) sofrer inadimplência, porém ela ser entre 11% e 20% do 

vendido; e) sofrer inadimplência acima de 20% de toda a venda. 

- Questão 14: Qual o grau de inadimplência mensal encontrado nas vendas? 

Frente à esse questionamento, as respostas trazidas pelos participantes 

apresentou o seguinte cenário: 

 

Gráfico 28 - Qual o grau de inadimplência mensal encontrado nas vendas? 
 

 

     Fonte: O autor. 

 

Por se tratar de venda direta ao consumidor final, a parte de cobranças pelos 

produtos vendidos fica a cargo de suas vendedoras (vendedores). Assim, a situação 

apresentada acima aponta para o cuidado que todo vendedor tem no cuidado com 

suas cobranças. A grande totalidade das respostas aponta para pouca 

inadimplência, nunca superior à 10% de seu total de vendas. Esse tratamento com a 

inadimplência se justifica, pois boa parte dos ganhos com essas vendas resulta 

dessa forma de operação. 
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Em se tratando de vendas efetuadas para pessoas próximas, não possuindo 

uma carteira de clientes tão extensa, o objeto de cobrança se torna mais restrito, 

mais prático, o que favorece o controle e a baixo índice de inadimplência. 

Já no direcionamento final da pesquisa, a penúltima pergunta aferida aos 

participantes foi se algum deles já conhece ou visitou alguma loja física da empresa 

que vendesse os mesmos tipos de produtos por eles vendidos?  

Esse questionamento foi elaborado por se levar em conta todas as despesas 

pertinentes à manutenção de uma loja física, gerando assim inúmeras despesas que 

oneram o ganho na operação.  

A empresa em estudo possui hoje poucas unidades físicas no país, por não 

trazer para ela (em sua prática de vendas) gastos e despesas que não possui 

quando da prática de vendas diretas.  

Ela redireciona atualmente seu esforço de vendas no trabalho operacional 

dedicado e explorado de seus vendedores, que sem o vínculo, fazem o processo de 

sangria de estoques da empresa no formato de vendas diretas ao consumidor. Esse 

procedimento é usual nesse ramo de atividade, porém não é regra. O que justifica, 

então, o interesse e a pesquisa é a pergunta: por que se explorar tanto as vendas 

diretas, e não manter canais de vendas através de lojas físicas? 

Confrontado com este ponto de vista, Abílio (2011) relembra que a empresa 

PAR proíbe a montagem de lojas por terceiros, tampouco franquia sua marca para 

isso. Criou também suas próprias estratégias formais de composição de lojas para 

proporcionar aos clientes um diferencial ao consumidor de “catálogo”. 

Na busca por informações financeiras e comerciais, é que a pergunta se fez 

presente, amparando seus resultados na visão das vendedoras de que as lojas 

físicas existem, porém são poucas e com diferenciação na clientela a ser alcançada. 

A partir desse ponto de vista é que a seguinte pergunta lhes foi apresentada: 

- Questão 15: Quantas lojas físicas da empresa você conhece ou já teve a 

oportunidade de visitar? 

As alternativas apresentadas para a questão foram: a) nenhuma; b) apenas 

uma; c) duas lojas; d) entre 03 e 05 lojas; e) mais do que 05 lojas. 

Dados os aspectos da questão, seus resultados aferidos foram os seguintes: 
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Gráfico 29 - Quantas lojas físicas da empresa você conhece ou teve a 
oportunidade de visitar? 

 

 
            Fonte: O autor. 

 

Como constatado através das respostas, a grande maioria dos entrevistados 

jamais teve conhecimento de lojas físicas em nome da empresa escolhida para a 

análise. Algumas outras empresas atuantes no mesmo ramo de atividades possuem 

lojas físicas até mesmo em nível nacional.  

Especificamente no caso da empresa PAR, objeto desta pesquisa, no 

entanto, essa prática é pouquíssima usual, muito se devendo ao exército de 

vendedores e vendedoras que possui, na modalidade porta a porta. 

Essa prática também contribui à uma nova forma de se perceber as antigas 

e engessadas estruturas empresarias, o que acompanha o pensamento de Antunes 

(2007), quando diz haver tendências de uma nítida redução de trabalho fabril, 

industrial, manual, operário, especialmente em países que mantém capitalismo 

avançado, promovendo novas formas de execução de tarefas básicas, promovendo 

o desenvolvimento das empresas amparado em formas mais flexíveis de força 

produtiva. 

Por fim, a última questão aplicada (n.º 16 questiona os entrevistados sobre a 

recomendação para que outras pessoas atuem como eles, nesse mesmo ramo de 

atividade, nessa modalidade, levando-se em conta os aspectos de informalidade, de  

remuneração e de flexibilização na prática desse tipo de trabalho. 
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Questão 16: Você recomendaria, indicaria algum colega ou membro familiar para 

atuar nesse ramo de atividade, se essa pessoa estivesse desempregada ou com 

alguma dificuldade financeira, mesmo sem garantia nenhuma? 

 Para isso, as alternativas apresentadas pela questão traziam as seguintes 

opções:  

a) certamente que sim;  

b) provavelmente sim, ficando à critério da própria pessoa;  

c) provavelmente não, por não ser todo mundo que tem esse desejo;  

d) em hipótese alguma, pela atividade não ser formalizada;  

e) outras opções diversas. 

 Com isso, verificam-se os resultados apresentados nas respostas no gráfico a 

seguir: 

 

Gráfico 30 - Você recomendaria, indicaria algum colega ou membro familiar 
para atuar neste ramo de atividade, se esta pessoa estivesse desempregada ou 
com alguma dificuldade financeira, mesmo sem ter garantia formal nenhuma? 

 

 
         Fonte: O autor. 

 

Para esse questionamento, a totalidade dos respondentes concentrou as 

suas respostas em apenas 02 das 05 alternativas propostas. A questão mais 

assinalada foi a da plena aprovação e aceite da indicação, onde 2/3 da totalidade 

entrevistada, sem dúvidas, indicaria a atividade para alguém de seu vínculo, pessoal 
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ou familiar. Os demais, 1/3 dos entrevistados, também responderam em sugerir esse 

tipo de vendas, porém desde que houvesse a vontade e o interesse da parte 

contatada. 

Esses resultados vêm comprovar a percepção de Abílio (2011) quando diz 

que a indistinção na execução desse tipo de ação, caracterizado pelo aspecto de 

trabalho e não-trabalho, fica identificado como elementos centrais de 

problematização frente a relação de trabalho e de exploração. 

Feita verificação das questões pertinentes dos formulários aplicados, os 

resultados foram utilizados como base para identificar relações existentes nas 

diversas questões de falta de vínculo formal, o que, seguindo o pensamento de 

Abílio (2014), expõe as novas formas de flexibilização também defendidas por 

Antunes (2007), Offe (1989) e Pochmann (1999), que já viam na continuidade de 

execução de vendas diretas uma forma de trabalho até mesmo sem “futuro” por 

assim dizer, uma forma mascarada, desconfigurada de precarização no aspecto do 

trabalho, para uns até entendido como um processo de terceirização, porém 

precário. 

Este pesquisador reitera o alcance dos fatores de pesquisa necessários para 

a sua conclusão, que na sua parte discursiva, serão mencionados e apresentados 

com as devidas considerações. A busca inicial deste estudo em encontrar respostas 

condizentes à sua problematização, encontrou nos procedimentos de levantamento 

bibliográfico e documental, no estudo de campo realizado junto aos vendedores e 

vendedoras, e nas entrevistas aplicadas à essa classe de trabalhadores, as formas 

de análise necessárias para a estudo, que darão suporte aos resultados 

reconhecidos para este objeto de pesquisa. 

 

4.2  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Para o procedimento das entrevistas, foram distribuídos 08 formulários, com 

questões abertas, todos respondidos por pessoas que atuam como vendedoras de 

cosméticos por meio da empresa utilizada como base. 

Nos procedimentos de análise desses dados, o método de avaliação das 

respostas buscou, na confrontação de suas respostas, entender melhor o objeto de 

análise. 
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É importante salientar ainda que na abordagem da entrevista, o pesquisador 

apenas aplicou o seu conteúdo, juntamente com o preenchimento das respondentes, 

sem interferir nas suas colocações. 

O questionário foi composto por 03 questões semiestruturadas, diretamente 

relacionadas ao tema de pesquisa.  

As questões apresentadas na entrevista foram: 

Questão 01: A atividade de venda na modalidade porta a porta é a sua principal 

atividade profissional, ou para você hoje ela é apenas uma atividade complementar? 

Questão 02: Caso não seja a sua atividade principal, a atividade desenvolvida 

complementa a sua renda em aproximadamente qual percentual do total do seu 

ganho mensal? 

Questão 03: Você já pensou em formalizar a sua atividade de vendedora de 

cosméticos autônoma (por exemplo: abertura de um MEI)? Se sim, justifique a sua 

resposta: 

Para melhor compreensão, as respostas serão alocadas conforme as suas 

respondentes, que nesta análise serão identificadas por: A, B, C e D para as 

respondentes que preferiram não se identificar, e com as iniciais MC, PP, LG e KL 

para aquelas pessoas que autorizaram a sua identificação. 

As respostas obtidas podem ser demonstradas conforme os quadros a 

seguir: 

Questão 01:  

 

QUADRO 05 – A atividade de venda na modalidade porta a porta é a sua  
                         principal atividade profissional, ou para você hoje ela é apenas 
                         uma atividade complementar? 

 
Respondente A Apenas complementar - vista como uma profissão 
Respondente B Complementar - Não vista como uma profissão 
Respondente C Complementar - porém, ainda é estudante 

universitária 
Responde D Apenas complementar 
Respondente MC Complementar - porém ainda é estudante 

universitária 
Respondente PP Apenas complementar - vista como uma profissão 

Respondente LG  Complementar - porém ainda é estudante 
universitária 

Respondente KL Apenas complementar - vista como uma profissão 
 Fonte: O autor. 
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Através das respostas é possível identificar que as alternativas referentes à 

execução da atividade ser compreendida apenas como uma atividade complementar 

aparece para todas as respondentes, o que aponta para uma melhor compreensão 

do tema: a atividade é compreendida como um complemento, uma vez que todas as 

respondentes já possuíam ocupações paralelas em suas vidas.  

A ocorrência de se enxergar essa atividade não como uma profissão foi 

destacada pela respondente B, que revela na sua colocação ter a noção de que a 

atividade realmente não pode ser entendida como profissão.  

É correto afirmar que para as respondentes C, MC e LG essa atividade 

complementar é apenas pontual, não sendo foco de uma carreira profissional a sua 

continuidade, visto que as mesmas já estão no ensino superior e condicionam sua 

necessidade de atuar no ramo como transitório, continuando com seus estudos em 

função de uma carreira previamente escolhida. 

Nessa primeira questão também é possível identificar que as respondentes 

A, D, PP e KL mencionam apenas a opção ‘complementar’, sem maiores 

comentários. Isso remete à compreensão de que identificam apenas o trabalho final, 

a sua ação, a sua execução, e dela se identificam com o aspecto temporário da 

função de vendas, sem maiores expectativas. 

Todas essas colocações são encaixadas nas ideias de Castilho (2005) 

quando a mesma menciona que as vendedoras porta a porta são partes integrantes 

de uma realidade organizacional diferente, em que a conduta ocupacional de suas 

ações é direcionada através de um discurso muito bem elaborado e reproduzido 

pelas organizações, que nelas não enxergam vínculo, mas somente a mão de obra. 

Na interpretação de Abílio (2014), as pessoas estão cada vez mais dispostas 

a trabalhar mais, de formas menos reconhecidas. Há uma certa perda de limites 

para o trabalho, e a necessidade financeira impera nesses moldes. 

Logo, a interpretação trazida por essa questão é de que a renda 

complementar é mais importante para o momento específico da vida dessas 

pessoas, e que a profissão de vendedora externa, que deveria ser valorizada, não 

tem a devida apreciação nem mesmo frente às suas executoras.  

É um retrato de que o grau de dificuldade financeira e de renda 

complementar para estudos, é o que importa para o momento. A pormenorização 

aparece na forma de trabalho sem valorização, sem estrutura, sem expectativa, sem 

continuidade e sem formalidade. 
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Questão 02:  

 
QUADRO 06 – Caso não seja a sua atividade principal, a atividade 
                         desenvolvida complementa a sua renda em 
                         aproximadamente qual percentual do total do seu ganho  
                         mensal? 

Respondente A Entre 20% e 30% 

Respondente B Entre 20% do total 

Respondente C Não recebo. Uso apenas pra consumo. 

Responde D 20% do total 

Respondente MC Entre 25% do total. Porém, recebo ajuda da 
família. 

Respondente PP Mais ou menos 30%. 

Respondente LG  Mais ou Menos 10%. Porém, recebo ajuda da 
família. 

Respondente KL Entre 10% e 20% de tudo. 

  Fonte: O autor. 

 

Nos apontamentos acima houve apenas um pronunciamento de pessoa que 

diz não fazer uso do valor arrecadado, por trocar os ganhos por produtos de 

consumo próprio, e não para revenda. Indica que a necessidade financeira não é tão 

preponderante como nos demais casos, os quais têm entre 10% de ganho para as 

respondentes LG e KL, podendo chegar até 20% de todos os seus recebimentos 

mensais. 

A respondente A assinala a alternativa entre 20% e 30% e faz parte do 

conjunto de pessoas que se ocupa com mais de uma atividade além desta no seu 

dia a dia. 

Para a respondente B, 20% é a regra aplicada como forma de comissões 

sobre as vendas, acrescentando, ao término do mês, esses mesmos 20% à sua 

necessidade financeira mensal. Isso também é explicado no procedimento de 

pesquisa com questionários na questão n.º 05, quando os vendedores foram 

perguntados sobre o valor de ganho final apenas com a atividade de vendas diretas, 

onde 20% deles ganha até R$ 200,00 mensais com essa atividade, e mais 20% 

percebem na faixa de R$ 201,00 a R$ 300,00. Isso indica que quase metade das 

pessoas na região abrangida ganha, especificamente com essa atividade, no 

máximo R$ 300,00 mensais, o que demonstra de que a renda gerada apenas 

complementa uma parte maior, vinda de diversas outras fontes. 
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Nos métodos mais recentes de execução do trabalho, o esforço produtivo 

complementar ou flexível é muito comum, e vem ganhando cada vez mais espaços 

justamente por não exigir das corporações o vínculo formal, como visto em acordo 

com o pensamento de Offe (1999) o qual menciona que a inovação evolutiva do 

mercado de trabalho consiste em que a reprodução individual do esforço produtivo 

não está garantida mais nos direitos do trabalho, mas sim na sua flexibilização. 

Isso pode ser comparado com a questão n.º 01 da etapa 02 do questionário, 

quando todas as opções citadas são voltadas para o interesse em atuar nesse ramo 

e dessa forma, quais sejam status da marca vendida; retorno monetário imediato; 

retorno monetário complementar; evolução na carreira; estar ativa/o no mercado; e 

por fim, a flexibilidade do cargo.  

Toda essa premissa endossa a percepção de Abílio (2011) que entende a 

flexibilização do trabalho, a generalização do empreendedorismo e a permanente 

ameaça do desemprego como pontos de partida para a análise. O trabalho da 

revendedora simboliza os preceitos da flexibilização: não ter jornada de trabalho 

definida, não ter local de trabalho preestabelecido, não ter um patrão definido, e até 

mesmo não ter uma remuneração definida. Isso é o que os respondentes mantém 

hoje nessa atividade, e que identificam como não sendo uma profissão, mas sim um 

trabalho complementar à sua atividade principal, independente de qual seja. 

 

Questão 03:  

 
QUADRO 07 - Você já pensou em formalizar a sua atividade de vendedora de 
                        cosméticos autônoma (por exemplo: abertura de um MEI)? Se  
                        sim, justifique a sua resposta: 

Respondente A Não. A empresa que atuo não permite 

Respondente B Sim, possuo. Porém não tenho condições 
financeiras para isso. 

Respondente C Não. Nem tem pretensão ou vontade disso. 

Responde D Sim. Porém no momento não consigo. 

Respondente MC Sim. Porém não tem como, pelo investimento. 

Respondente PP Sim. Já possuo a formalização pois tenho outra 
atividade. 

Respondente LG  Não. E nem tenho vontade. O objetivo é 
estudar. 

Respondente KL Sim. Porém falta tempo e dinheiro para dar 
continuidade. 

    Fonte: O autor. 
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A questão buscava captar na pergunta o interesse de continuidade nesse 

ramo de atividade, porém de forma regulamentada. Mas o que se vê nas 

apreciações é que para as respondentes A, C e LG a possibilidade de formalização 

é nula. As respondentes ainda acrescentam ter seus motivos para não levar essa 

atividade em frente. Porém, o que chama a atenção são três formas distintas de ver 

a mesma resposta: a) pela ótica da respondente A, que menciona saber da 

determinação da empresa PAR em não permitir a abertura de empresa para 

revender esse tipo de produto contendo a sua marca, o que remete à questão n.º 15 

da etapa 02 do uso do questionário, que menciona o conhecimento pelas 

respondentes das lojas físicas em nome da empresa.  

Nesse caso, não foi abordado esse tipo de dúvida frente à respondente, 

porém, a mesma já antecipou sua argumentação dizendo conhecer essa regra 

específica da empresa. A outra forma é pela visão da respondente C, que alega não 

ter nenhuma vontade de continuar, mesmo que formalizada nesse ramo, o que leva 

a presumir que a atividade é incômoda e desinteressante de se atuar. A terceira e 

última forma é de acordo com LG, que menciona também não ter vontade alguma de 

continuação por estar focada em terminar seus estudos. 

Essa última resposta vem ao encontro da percepção apontada na pergunta 

n.º 05 da etapa 01 do questionário anterior, que pergunta especificamente sobre o 

grau de escolaridade das respondentes: para 50% delas o nível fundamental era a 

resposta. Ou seja, quanto maior o estudo, menor a necessidade de dependência 

para esse tipo de atividade, como visto anteriormente. 

Para as respondentes B e MC o interesse de formalização existe, porém a 

impossibilidade se dá pela falta de recursos para investimentos maiores e 

consequente legalização. 

A vendedora D, por sua vez, manifestou vontade de formalizar o seu vínculo 

com a empresa, mas naquele momento, por motivos não divulgados, estava 

impossibilitada. Por se tratar de uma pergunta semiestruturada, a pessoa que 

responde à questão não precisa dar mais detalhes sobre suas respostas, e nesse 

caso, a resposta foi dada, porém não totalmente explicada. Respeita-se a forma de 

condução da resposta. 

Nos comentários da respondente KL, a mesma responde positivamente para 

a regularização, porém, cita que no momento não haveria nem recurso, tampouco 

tempo suficiente para maiores planos. Logo, é possível observar que a mesma já 
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possui outra atividade principal, a qual lhe requer muito tempo, inviabilizando 

qualquer pretensão futura de curto prazo. 

Por fim, a vendedora PP respondeu já ter o vínculo formal por meio de sua 

própria empresa, citando até mesmo a sua atividade, que é a de um salão de 

beleza. 

A partir das respostas colhidas, é possível verificar que: 

- é fato, a empresa PAR realmente não permite abertura de empresa se não por ela 

mesmo; 

- a empresa não autoriza comercialização de suas linhas de produtos, se não por 

intermédio das vendedoras; 

- a Par inviabiliza o crescimento das suas vendedoras, que não têm ganho adicional 

nenhum; 

- a empresa incentiva o recolhimento de INSS por meio autônomo, o que condiciona 

qualquer tipo de complemento de renda para esse fim para as vendedoras; 

- a empresa não fomenta ou fornece subsídio para vinculação empresarial por essas 

vendedoras, ou seja, não tem interesse nenhum que elas se formalizem com CNPJ; 

- a empresa descredencia pessoas que não cumprem certas regras de seu negócio. 

Essa análise trouxe ao objeto da pesquisa, portanto, a apreciação de como a 

vendedoras da Par entendem a atividade profissional na modalidade de vendas 

diretas, conduzindo o estudo ao Direito do Trabalho e seu aspecto de formalidade. 

Além disso, alcançou o aspecto econômico quando foram apuradas as suas 

recompensas pelo esforço do trabalho e por fim, atingiu seu viés social quando 

questionou sobre a possibilidade de ascensão e desenvolvimento nesse ramo 

(formalização); obteve, no entanto, a posição supressora da empresa em não querer 

dar condições para seu avanço, tampouco contribuindo para que suas vendedoras 

mantenham o mínimo de direitos sociais básicos, como por exemplo a Seguridade 

Social. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na etapa conclusiva desse trabalho, cabe ressaltar a intenção do 

pesquisador em buscar respostas para um fenômeno social voltado para a utilização 

de determinada linha de mão de obra, que são as das vendedoras e vendedores que 

trabalham com vendas diretas, ou vendas na modalidade porta a porta. Essa 

curiosidade se dá pela percepção que há alguns aspectos de execução desse 

trabalho, em sua prática, que de certa maneira ferem o direito do trabalhador, e se 

distanciam do método tradicional de empregabilidade. 

Logo, para as considerações finais, foi trazida toda a base teórica e 

documental aferida no levantamento bibliográfico, levando-se em conta os aspectos 

de modelagem da execução desse trabalho e dos direitos do trabalho. Associado à 

eles estão também os aspectos sociais e psicológicos da informalidade, que nada 

mais são do que desdobramentos de formas de trabalho exploradas e informais. Foi 

necessário também buscar informações por meio de estudo de campo, muito em 

função do acesso e da pré-disposição dos respondentes em atender à essa 

solicitação. 

A pesquisa alcançou, assim, os resultados que serão apresentados nos 

demais parágrafos, a seguir. 

O trabalho buscou responder à questão de quais seriam hoje os impactos 

sociais e consequências trazidas com a perda dos direitos do trabalho e exploração 

de mão de obra por empresas que atuam com vendas diretas. O tema não fica preso 

ao aspecto único de exploração de mão de obra feminina, por isso ele não trata de 

verificação de exploração de mão de obra feminina, por gênero. É um trabalho que 

procurou analisar a forma de execução da atividade de vendas diretas, em função 

da falta de apoio e de direitos trabalhistas por parte das empresas. Logo, não é um 

trabalho que aborda aspectos de gênero, e sim de direitos trabalhistas básicos. 

Quanto à atividade, por si só é precária em sua essência, como observado 

na maioria das respostas dadas nos questionamentos aplicados.  Alguns pontos se 

destacam, como: a) se considerado a totalidade apenas dos questionários aplicados, 

80% dos participantes e atuantes no ramo, são mulheres. Se trouxermos o cálculo 

para mais os respondentes nos formulários abertos, esse índice sobe para 86% dos 

pesquisados, ou seja, a enorme maioria das pessoas envolvidas especificamente 

nesse ramo é de mão de obra feminina, e destas, 60% são pessoas entre 31 e 40 
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anos, sendo que mais de 40% delas já são casadas, que 75% têm filhos (01 ou 

mais). 

De posse dessas informações, uma conclusão já pode ser considerada, 

quando se identifica na força de trabalho feminina a grande maioria dessas 

executoras de vendas para a empresa analisada. 

Dados os relatórios da própria empresa disposto em sua página na Internet, 

2018 encerrou com um total de 1,57 milhão de consultoras vendedoras, que 

representa um avanço contínuo de crescimento das pessoas cadastradas na base 

de dados da empresa, o que representa o mesmo número de pessoas em forma de 

consumidoras e clientes em potencial. Encontra-se aí o pujante sucesso de vendas 

da PAR, uma vez que, como foi identificado no decorrer do trabalho, além de serem 

vendedoras, também são consumidoras dos produtos, o que só fortalece o lado 

mercadológico de crescimento da empresa.  

Para as consumidoras-vendedoras, para quem o trabalho e o consumo se 

confundem, os riscos e os custos da atividade são dispersos; existe na atividade a 

precariedade, a instabilidade e a falta de reconhecimento. Com isso, surge a 

subvalorização do trabalho (ABILIO, 2011).  

Durante a pesquisa foi possível identificar também que um enorme número 

de pessoas que cede sua mão de obra produtiva para essa empresa está dividido 

em duas formas essenciais: pessoas desempregadas, fora do mercado de trabalho, 

e que não possuem outra maneira de gerar renda e pessoas que têm uma primeira 

ocupação (formal ou informal), mas que encontram nessa modalidade uma forma 

complementar de renda ou aquisição dos produtos de forma mais barata (através de 

desconto). 

Esse universo gigante de acessibilidade de mão de obra informal é o que 

impulsiona o crescimento da empresa ano após ano, uma vez que sempre há 

disponibilidade para esse tipo de mão de obra. Em relação ao aspecto econômico do 

caso é sabido que a taxa de desemprego no país é alta: 12,7% ao final de 2017 e 

com expectativa de 13% para o final de 2018 (IBGE, 2018). Em âmbito regional, 

objeto da pesquisa, sabe-se que o Paraná possui 516 mil desempregados, segundo 

a pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD) relativa ao 3º trimestre de 

2018, e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018). 

Com isso, é propício entender e concluir que grande parte dessa força excessiva de 
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mão de obra disponível vem do próprio viés econômico do país ou estado, que não 

gera postos de trabalhos formais suficientes para absorver essas pessoas.  

Aspectos de precarização do trabalho são objetos de pesquisas há muitos 

anos. Constantemente os problemas voltados para formas indevidas de execução 

de uma determinada função são identificados nos mais variados ramos. O que traz 

essas pessoas para esse tipo de atividade é a falta de oportunidade no mercado 

formal de trabalho e sua baixa capacitação técnica para exercer outras funções 

também é um fator.  

 Como citado pela grande maioria dos entrevistados, essa modalidade de 

vendas é uma atividade complementar à outra já pré-existente, seja ela formalizada 

ou não. Os exemplos foram muitos: donas de casa, desempregados, aposentadas, e 

até mesmo estudantes em faculdades. Os respondentes, unanimemente, por essa 

atividade não têm uma única garantia trabalhista sequer. 

Outro aspecto verificado e que merece comentários é a remuneração. No 

processo de remuneração aferido na pesquisa, o valor recebido se calcula pela 

revenda do produto em si, com margens que variam entre 5% e 30%, de acordo com 

a linha do produto. Logo, o ganho é muito variável para cada uma das vendedoras, 

indo de 01 salário mínimo mensal ou mais, para mais da metade das respostas, e de 

menos de 01 salário mínimo para 35% delas. Com isso, é conclusivo que a renda 

variável, sem que haja uma certeza de ganho mensal, é fator determinante para a 

grande maioria tornar a atividade secundária, e não única; já se percebe a 

precarização da atividade. 

À título de exemplo, para se alcançar um patamar de ganho acima de 1 

salário mínimo mensal, as vendas devem superar o valor de R$ 3.280,00. 

Considerando-se que os produtos possuem preços entre R$ 20,00 e R$ 100,00 em 

média, e que nem todos apresentam uma margem de comissão de 30% de ganho 

em sua compra, esse valor é prontamente superado, dificultando um ganho muito 

acima disto. Por um cupom médio de R$ 100,00 por cliente, só nesse exemplo 

seriam necessários no mínimo 33 clientes por vendedora. Por isso esta 

remuneração se torna muito variável.  

Grande parte dos respondentes (50%) diz representar mais de uma 

empresa, além da empresa base desta análise, uma vez que seus ganhos finais são 

muito dispersos e principalmente variáveis, comprovando que essa atividade é sim, 

em sua essência, uma atividade complementar, e que por apresentar tão baixa 
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remuneração, a mão de obra é exploratória, tanto pela precariedade da ação, como 

pela remuneração e o apelo ao consumo por parte de suas vendedoras. 

Outro aspecto relevante identificado na pesquisa é a exposição sobre os 

vínculos comerciais absorvidos pelos revendedores, no que tange aos casos de 

inadimplência e sobras de vendas. Quando a pessoa faz seu cadastro junto ao 

portal eletrônico da empresa, ela adquire o status de representante daquela 

empresa frente à comercialização da sua linha de produtos. Assim, a partir do 

primeiro pedido feito (à vista), ela passa a responder pelo destino final de cada um 

dos itens adquiridos. Se vendido e não recebido, prejuízo. Se não vendido, prejuízo. 

E por fim, se não vendido, o consumo próprio. Portanto, é um sistema delicado de 

comercialização, favorável para a empresa, mas muito vulnerável para as 

vendedoras. 

Além disso, o fato de haver cumprimento de metas, reuniões, cursos, 

demonstrações, a obrigatoriedade de consumo de itens não comercializados, a 

adesão às campanhas pontuais estabelecidas pela empresa, entre tantos outros 

eventos, faz com que a atividade se distancie do vínculo comercial regular de um 

vendedor externo. Para que a empresa, lá em sua fábrica, alcance os seus 

resultados mensais planejados, a projeção de vendas é indicada pelas campanhas e 

pelo pronto aceite destas vendedoras, que estão na base da cadeia econômica 

desse procedimento. 

De acordo com as respostas, para mais de 50% dos respondentes o vínculo 

de vendas já se estende para mais de 05 anos, o que se encaixa completamente na 

classificação apontada por Abílio (2010) quando menciona que, devido à 

continuidade e prolongação da ação, ela se torna um trabalho temporário 

permanente. Nesse aspecto, o pesquisador conclui também que os direitos 

fundamentais do trabalho são deixados de lado, ignorados pela empresa; eles serão, 

através do tempo, completamente prejudiciais para os revendedores no que tange a 

seus direitos sociais do trabalho.  

Assim, mencionam-se abaixo todos os vínculos que deixam de ser 

cumpridos pela empresa e que foram encontrados no objeto desta pesquisa: 

- direito ao salário mensal; 

- direito ao 13º salário pago anualmente; 

- direito a 30 dias de férias no ano; 

- direito ao adicional de 33,33% sobre as férias; 
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- direito ao recolhimento para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); 

- direito ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

- direito ao auxílio doença, em caso de afastamento por problemas de saúde; 

- direito ao auxílio maternidade, para as mulheres; 

- direito à participação nos lucros e resultados da empresa (Programa PLR); 

- direito ao descanso semanal remunerado (Programa DSR); 

- direito ao pagamento de horas extras de trabalho, quando for o caso; 

- direito ao pagamento de adicional noturno ou periculosidade, quando for o caso; 

- direito ao pagamento de vale transporte; 

- direito ao pagamento de vale alimentação; 

- direito ao pagamento de aviso prévio indenizado, quando de demissão imediata; 

- direito de representação sindical, em atividade regulamentada. 

Todos esses direitos, sem exceção, são direitos obstruídos e identificados 

como ausentes nessa modalidade de prestação de serviços em vendas diretas. 

Esses direitos todos são amparos legais trazidos pelas Leis: 5.452/1943 (CLT), 

6.321/1976, 7.481/1985, 8.036/1990, 8.112/1990, 9.601/1998, 11.770/2008, 

12.506/2011; por último a Lei 13.467/2017, que trouxe novos ajustes para a 

flexibilidade da execução do trabalho, e deu outras providências. 

  Dessa forma, o pesquisador consegue alcançar o proposto em um de seus 

objetivos específicos, que era a necessidade de identificar quais era os direitos 

pagos (se existiam), e principalmente aqueles que eram omitidos, que são os citados 

acima. 

 Com isso, é sabido que os enormes lucros apresentados pela empresa ano 

após ano se deve, e muito, sobre esse tipo de exploração de mão de obra em 

vendas. Os lucros apontados em seu relatório interno foram de R$ 670,3 milhões em 

2017 com faturamento de R$ 7,689 bilhões de reais para todo o grupo (Relatório 

PAR, 2017).  

Questiona-se então, de quanto seriam os mesmos resultados da empresa, 

se a mesma formalizasse 1/3 das vendedoras como funcionárias regulares, com 

todos os direitos trabalhistas citados acima? Seria bem mais baixo, se não negativo. 

O mérito do trabalho não contempla, porém, a continuidade desses cálculos.  

Enfim, verifica-se que a lucratividade da empresa está sim amparada, 

fortemente, no trabalho dessas pessoas que emprestam sua mão de obra para esse 

fim.  
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Nesta percepção, essas operadoras de vendas não só possuem a habilidade 

de criar suas próprias (e bem sucedidas) formas de venda, como também assumem 

de forma gratuita fontes importantes de avaliação dos produtos comercializados, 

responsabilizando-se pelo alcance das operações de marketing cedidos pela 

empresa (catálogos, folders, panfletos, amostras, etc.) e também pela relação de 

vendas do produto; isso em nome da empresa que deveria lhe dar suporte. 

Outro detalhe importante a ser mencionado o qual foi observado durante a 

pesquisa, e também relatado por grande parte das entrevistadas é de que a 

empresa não permite a vinculação de suas vendas a pessoas jurídicas, ou pessoas 

que pensam em manter um CNPJ. Isso é a barreira para a formalização do vínculo, 

além de ser um obstáculo para aquelas pessoas que desejam o crescimento. São 

esparsos os casos em que a empresa negocia com pessoas jurídicas, que por 

suposição, normalmente são empresas de médio e grande porte que mantém 

enorme volume de comercialização. 

A partir dessas informações entende-se que os interesses comerciais da 

empresa são muito maiores do que a sua necessidade de formalizar qualquer tipo 

de operadora de vendas, visto a grande disponibilidade desse tipo de mão de obra 

no mercado, como já mencionado anteriormente. Assim, esse ciclo lucrativo persiste.  

Ainda em relação ao aspecto de exploração de mão de obra, a falta de 

regulamentação específica para a atividade também é um obstáculo para as 

operadoras. A prática dessa modalidade de vendas não é regulamentada, e por isso, 

não é vista como uma profissão regular. O abuso nesse tipo de operação aparece 

na sua prática: a falta de direitos trabalhistas essenciais e mínimos. 

É importante relembrar que, nas respostas de 45% das pessoas, a ocupação 

de sua sessão de vendas se dá na sua própria casa; outros 25% atendem em lugar 

próprio, porém alugado. Logo, o aluguel é um redutor do lucro. Os bens não 

vendidos e assumidos para consumo próprio também não geram lucros. Mas, para a 

empresa, o boleto encontra-se já pago, e a sua fatia na operação já está garantida. 

Não se pode ignorar também a informação de que 45% dos respondentes 

trabalham mais de 4 horas por dia nesta atividade. Além disso, mais de 40% dos 

respondentes afirmam existir a exigência de cumprimento de metas e valor para 

pedidos mínimos. Esses, e muito outros aspectos abordados, condicionam a 

exploração da forma de atuar dos revendedores em prol da empresa. Isso é ilegal. 
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Assim, se há o esforço da mão de obra produtiva em nome da empresa por 

mais de 04 horas diárias, com todos esses outros pontos citados, deveria também 

haver um vínculo, uma proteção. Identificam-se assim os direitos ocultados para os 

vendedores: nenhum suporte de qualquer tipo de garantia social ou trabalhista. 

 Com isso, o pesquisador consegue concluir que existe determinada forma de 

incentivo da empresa para com o vendedor, traduzido nos descontos, que o 

convence na operação, que disfarça a obrigatoriedade do vínculo, e que torna 

obscura a relação de trabalho existente entre as partes. A exploração existe e é 

evidente na operação, ainda mais por se tratar de um trabalho em forma intermitente 

ou contínuo (campanhas). 

Em seu aspecto social, como mencionado por Abílio (2014), a atividade de 

vendas diretas alcança categorias menores de atendidos, pessoas que possuem 

outros serviços informais, pessoas desempregadas, pessoas em famílias de baixa 

renda, entre outros. O aspecto da informalidade é um problema crônico e constante, 

pois algumas décadas atrás a informalidade integrava as teorias de 

subdesenvolvimento, onde o campo de estudo edificava-se na modernização do 

país (urbanização e industrialização), processos que não se traduziram na redução 

efetiva das desigualdades sociais e fizeram com que a informalidade se proliferasse. 

A partir disso foi possível identificar o crônico problema que a informalidade 

traz para o coletivo de trabalho. Em todos os lugares existe o esforço produtivo, mas 

ele nem sempre está formalizado. Desemprego e informalidade são retratos da 

nossa sociedade há décadas. 

Na informalidade os vendedores diretos são parte integrante de uma 

realidade organizacional em que a conduta ocupacional é direcionada por meio de 

um discurso muito bem elaborado e reproduzido por parte das organizações que 

nela operam (CASTILHO, 2005). 

Citada na pesquisa recentes do IBGE, a informalidade no país alcançou 43% 

de sua malha produtiva, ou seja, a cada 10 brasileiros que estavam trabalhando em 

2018, cerca de 4,3 deles atuavam na informalidade (PNAD/IBGE, 2018). 

A informalidade, portanto, é o canal de apoio que esses brasileiros não 

alocados no mercado formal encontraram para praticar suas atividades produtivas, 

não sendo diferentes para as vendedoras porta a porta. É uma forma de 

sobrevivência e renda. 
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Conforme informações divulgados pelo PNAD (2017), ao final de 2017 o 

índice de desemprego no estado foi de 8,9% de sua população. Já o número de 

pessoas ocupadas aumentou em 87 mil, sendo que ao todo, o Paraná tinha 5,445 

milhões de pessoas ocupadas ao final daquele ano. Já o número de pessoas 

desocupadas fechou 2017 em aproximadamente 533 mil pessoas (IBGE/PNAD, 

2017). A expectativa para o fechamento de 2018 já foi mencionada anteriormente. 

Demonstrado o nível alarmante das ocupações informais no país, segue 

abaixo trecho de notícia vinculada no jornal online da Folha de São Paulo em 03 de 

Novembro de 2018: 

 

Informalidade bate recorde no Brasil e chega à 43% dos trabalhadores: 
conforme aponta a pesquisa PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), entre 
junho e setembro de 2018, o país registrou 92,6 milhões de pessoas 
ocupadas, porém dessas, quase 43% (ou 39,7 milhões) de pessoas não 
tinham carteira assinada, somando empregados do setor privado e público 
sem registro, os trabalhadores por conta própria sem CNPJ, trabalhadores 
domésticos sem carteira e os que trabalham em família” (Fonte: 
www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11). 
 

Com isso, o resultado obtido no procedimento da pesquisa revela que para 

todas as pessoas que atuam nesse ramo, a questão vai muito além do “bico” 

propriamente dito, mas: a) traz retorno financeiro relevante; b) traz retorno financeiro 

necessário para subsistência; c) possibilita a evolução no mercado atuante; d) traz a 

autoestima de sentir-se produtiva(o) frente ao mercado. A dificuldade é ficar fora do 

mercado produtivo e sem geração de renda, o que caracteriza o desemprego. 

Por fim, está claro que a informalidade é fator desencadeador de outras 

formas de geração de renda, ou complemento dela, e que devido aos grandes 

obstáculos trazidos por períodos de recessão econômica no país, a informalidade é 

apenas uma das extensões dos maiores problemas do país e do estado. 

Ainda sobre a não regulamentação da profissão, a atividade de vendedor 

porta a porta até então não é regulamentada no Brasil como profissão, e pode muito 

facilmente ser confundida com outras profissões correlatas, como vendedores 

externos, representantes comerciais, vendedores ambulantes, etc., o que dificulta a 

sua aceitação e formalização frente a outras atividades profissionais já 

regulamentadas; entre as citadas, a representação comercial já é regulamentada e 

os vendedores externos, ou já mantém vínculo, são pessoas jurídicas contratadas 

pelas empresas para o procedimento de venda. 
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Na própria citação disponível na página da Associação Brasileira de 

Empresas de Vendas Diretas (ABEVD), “este setor em 2017 mobilizou mais de 4,1 

milhões de empreendedores independentes que atuam no ramo”, o que quer dizer 

que mesmo a associação de classes de empresas operantes nesse ramo no país 

não condiciona a mão de obra dessa operação como uma profissão singular, 

comum, mas a enxerga como uma forma de “empreendimento independente”. Essa 

é uma forma muito singular de deslocar a atividade da mão de obra das vendas 

diretas para a informalidade, ou de transferi-la para o vínculo empresarial, 

equiparando-a ao tratamento como uma pessoa jurídica. 

Diante disso, considerando-se o tipo de produto a ser vendido, o modelo de 

venda a ser alcançada e as novas formas de comercialização integrada, muito em 

breve a figura do vendedor porta a porta ocorrerá apenas para produtos destinados 

a seus locais e a pessoas de menor renda ou acesso. 

O próprio setor de cosméticos que serve de base para esta pesquisa pode 

servir de exemplo, uma vez que está em mutação no momento atual, quando as 

grandes marcas do setor passam a explorar mercados mais caros (Classe A) em 

suas lojas físicas e avançar para vendas online, em lojas virtuais, com entregas via 

Correios para os produtos de menor valor (intermediários). Algumas das empresas 

que já vêm adotando essa prática no país são: Sephora (EUA), L´Occitane (França), 

Kiko Milano (Itália), e as nacionais VULT, Boticário e UNA/Natura.  

Esse comentário indica, portanto, que a própria profissão não se faz 

atraente, porém às vezes é oportunidade única de renda para aquele momento, ou 

se faz necessária para o consumo e absorção dos 30% de comissões oferecidas na 

sua revenda. 

Frente aos impactos gerados pela informalidade, a grande perda trazida por 

esse procedimento é a desigualdade frente a outros cenários compatíveis, como: 

empresários, funcionários registrados, funcionários concursados, autônomos, 

profissionais liberais, micro empreendedores, etc.. Isso é visto sim como um impacto 

social, e também psicológico, mas principalmente econômico, por não haver 

equiparação de vários dos direitos básicos. 

Frente ao estudo de caso apresentado, o início de trabalho para a empresa 

PAR se dá apenas por cadastro prévio, desde que obedecidas as seguintes regras: 

ter maioridade; ter endereço comprovado; possuir RG e CPF e não possuir 

restrições comerciais. Bem simples e dinâmico, sendo tudo feito online. Pela sua 
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maneira simples de vincular as vendedoras é que a informalidade avança e se 

destaca nesse processo. A empresa não bloqueia quem já possui outro vínculo 

formal, ou seja, para empresas que atuam dessa forma, quanto mais pessoas 

estiverem aderindo ao método, melhor, pois gerarão maiores faturamentos.  

Independente se é maneira complementar de consumo ou de renda, não 

importa; o que se destaca é o ônus da pessoa trabalhar sem nenhuma garantia 

legal, uma vez que essa venda se traduz na única forma de renda através de 

trabalho contínuo e por horas e dias ininterruptos, situação em que o aspecto formal 

deveria aparecer.  

Quanto ao viés social, as perdas trabalhistas para pessoas que mantêm a 

atividade de vendas diretas são notórias. Os direitos não se equivalem, não se 

equiparam aos trabalhadores formalizados.  

Como exemplos de ações do dia a dia para o trabalhador que mantém um 

vínculo formal, tem-se: a) acesso ao crédito comercial (lojas); b) acesso ao crédito 

bancário (empréstimos); c) acesso ao crédito veicular e habitacional 

(financiamentos); d) comprovação de renda formal; e) utilização de saldos de fundo 

de garantia para aquisição de imóvel; além de outras. Qualquer pessoa atuante 

como vendedora porta a porta não tem como comprovar nenhuma espécie de 

vínculo formal, o que representa fortemente a citação do objeto geral da pesquisa 

que visava levantar as consequências sociais e econômicas para quem trabalha 

nessa forma de vendas. 

Esse problema é uma disparidade social séria, um parâmetro de perdas de 

direitos com impacto social e consequências que vão além da geração de renda. 

Além desse aspecto, surge também outro tipo de questionamento: se não é 

profissão regulamentada, com todos os direitos possíveis, como pode ser fonte 

geradora de lucros e resultados positivos para a empresa e seus acionistas? Onde 

entra nesse raciocínio a força de trabalho em vendas?  

Portanto, é possível se concluir que a privação de uma pessoa operante 

nessa atividade vai muito além da falta de um emprego formal. Fica explícito através 

das argumentações feitas nas pesquisas que a atividade é complementar ao desejo 

de uma vida melhor, onde os aspectos sociais como o reconhecimento profissional, 

a aceitação social, a percepção de justiça, o sentimento de sentir-se produtiva, 

emerge e incomoda, onde o instinto de sobrevivência e de manutenção familiar se 

sobrepõe às dificuldades de um país que possui períodos contínuos de recessão e 
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desemprego. 

Assim, no entendimento do pesquisador, frente aos objetivos da pesquisa, é 

correto mencionar que existem sim várias consequências sociais para essa atividade 

laboral frente aos direitos do trabalho, e que elas causam sim, impactos diretos nas 

vidas das pessoas que atuam como revendedoras, alcançando até mesmo seu 

aspecto psicológico. 

Convém salientar ainda que no trato de terceirização de mão de obra, a 

mesma também não se encaixa no modelo de vínculo, pois a lei 13.429/2017 

autoriza esse tipo de aplicação, porém com funcionalidade específica para 

atividades meio, e não para atividades fim. Logo, nesse caso teríamos a 

comercialização ou a distribuição dos produtos pelas empresas fabricados, como 

atividade fim, por estar ao alcance de seu consumidor final, e não pelo seu 

intermediário (atividade meio). 

Com isso, conclui-se que esse meio não se aplica, pois dentro de uma 

cadeia produtiva, a empresa PAR é um exemplo disso, existe a mão de obra direta, 

que é aquela empregada diretamente na fabricação do produto final; existe também 

a mão de obra indireta, que neste objeto de pesquisa são as supervisoras de 

vendas, e por fim, a mão de obra informal, que é a nomenclatura real que essa 

empresa pratica, representada por suas vendedoras informais, as quais trabalham 

com as vendas porta a porta. 

Isso se torna claro, conforme se abordou na questão 16 do questionário, à 

cerca de quantas lojas físicas dessa empresa as vendedoras já conheciam ou 

tinham ouvido falar. Não sendo surpresa, mais de 80% das respondentes 

desconhecia uma única loja sequer. Isso se justifica pela forma como a empresa 

opera hoje, com mais de 77% de seu faturamento bruto anual advindo das vendas 

de suas vendedoras/consultoras; as demais são percebidas através de mercado 

externo, da internet, de canais diretos (0800) e de televendas (RELATÓRIO PAR, 

2017). 

Em suma, a empresa PAR não vê necessidade imediata de alterar a sua 

forma de comercialização, dada a sua enorme força de vendas por meio do trabalho 

de mais de 1,57 milhões de vendedoras que, gratuitamente, desempenham suas 

funções, e também por saber que não existe hoje alcance nas Leis do Trabalho que 

a impeça de prosseguir com sua atividade da maneira como vem fazendo. 
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O aspecto sociológico da atividade e os seus impactos frente à falta de 

direitos básicos sociais mantêm o interesse nessa discussão. A atividade de vendas 

porta a porta é bem antiga, e por não ser uma profissão recente, tampouco 

proeminente, pede um cuidado sociológico em sua análise quando o tema é a 

informalidade. Nesta pesquisa, aspectos relevantes de moralidade, de percepção de 

justiça, de integralização social e principalmente da autoestima profissional das 

pessoas se destacaram como formas de desgaste. 

Em seu aspecto moral, a oportunidade de manter-se útil no mercado de 

trabalho, de manter-se produtivo e empregado, e com isso usufruir de muitos 

benefícios sociais que a Lei do Trabalho determina, é razão de moral perante o 

quadro social que a pessoa revendedora convive. Assim, a informalidade representa 

pormenorização e rebaixa a atividade aos níveis de subemprego, o que na visão 

social, é motivo de preocupação, uma vez que condiciona a pessoa envolvida a 

adaptar-se a uma realidade diferente para ela, até que consiga reverter esse quadro 

com uma nova oportunidade de trabalho. Isso endossa a apreciação da pergunta n.º 

03 da entrevista, quando muitas respondentes disseram não ter interesse na 

formalização por meio de CNPJ, tampouco querer continuar na atividade após 

formadas na universidade. 

No aspecto perceptivo, constata-se haver uma deficiência no aceite dessa 

pessoa em sentir-se satisfeita com a profissão em si. Segundo suas colocações nas 

entrevistas, nenhuma delas considera a função desse trabalho como percepção de 

uma profissão, pelo contrário, todas identificam a atividade de vendas diretas como 

uma ação complementar de trabalho e renda, sem nunca projetar um dia desejar ser 

uma profissional de vendas.  

Em relação ao aspecto justiça, menciona-se a equiparação dos direitos e de 

benefícios, de igualar-se acessos e diferenças de outros panoramas dessas pessoas 

a partir da sensação de ser atendido em plenitude, com igualdade, de ter seus 

direitos sociais atendidos, como todos os demais. 

Sob a perspectiva da sua integralização social, identificada a carência de um 

mundo do trabalho padronizado em direitos e benefícios, em vínculos e condições 

de trabalho, aparece a vontade de fazer parte desse mundo. Trabalhar, produzir, 

render, cobrar, comercializar, assim como tantas outras funções praticadas nessa 

atividade, são realizadas diariamente por essas vendedoras (ou vendedores), 

porém, sem fazer parte de um mercado formal e legalmente amparado. A visão dos 
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aspectos de trabalho são diferentes dos de alguns anos atrás, pois uma forte 

modificação no conteúdo e na forma do trabalho vem ocorrendo. 

O mundo do trabalho hoje é, conforme Abílio (2011), pautado pelo 

envolvimento do trabalhador pelo seu medo ao desemprego e também pela 

progressiva perda de formas socialmente estabelecidas que davam limites à sua 

exploração. Subempregos, ocupações atípicas e a informalidade avançaram muito. 

Ademais, foi observada, nas respostas apresentadas, a baixa autoestima 

dos respondentes, demonstradas por meio de seu grau de insatisfação com os 

ganhos, com a necessidade de se trabalhar mais, de sempre ter que vender mais, 

de sempre ter que produzir mais, enfim, de tentar prosperar naquilo que por si só já 

é bem difícil. 

A sensação de estarem inseridos no mercado de trabalho acaba chegando 

como um conforto para grande parte dessas pessoas. Sentirem-se incluídos no 

trabalho formal é também a prospecção de possibilidades para uma melhor 

adequação profissional. A estabilidade financeira, o reconhecimento pessoal e 

profissional, e a sensação de sentir-se produtiva são um alento para a busca pela 

formalidade, pelo trabalho formal. 

Na prática dessas pessoas, a sensação de sentirem-se vinculadas à 

empresa aparece somente no momento de demonstração de um produto ou da sua 

venda. Dali em diante, o que fica é a percepção de recuperação do capital investido. 

Em momento algum fica explícita a ideia de que existe algo melhor adiante, 

que existe um meio ou forma de evoluir e crescer nessa profissão, de gerar outras 

oportunidades de crescimento profissional ou de que um dia novos cargos dentro da 

empresa surgirão. Não houve menção demonstrando abertamente que o interesse 

desses vendedores se dá na (pouca) renda gerada pelas vendas e comissões, e 

pelo seu consumo. Isso apenas reforça o aspecto social do descaso com o 

trabalhador e a forma como a exploração acontece. 

Outra constatação aparece quanto ao aspecto psicológico. Por se tratar de 

uma atividade que condiciona o trabalho frente à uma necessidade individual da 

pessoa (renda, complemento de renda ou consumo dos produtos), o viés psicológico 

gerado pelo aspecto informal com a empresa fornecedora é muito peculiar.  

Na atividade em questão, a pessoa fica suscetível a assumir riscos e manter 

operações que até então não costumava ter. A empresa repassa para estas pessoas 
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todos os riscos por inadimplência, incute à elas todos os custos de estoque, os 

procedimentos de instalações e os trabalhos de promoção necessários. 

Como exemplos podem ser citados os casos em que não há recebimento 

pela venda, onde há procedimentos de cobranças, de desencontros comerciais e de 

tratamento pessoal, casos em que as(os) revendedoras(es) deverão deixar suas 

ocupações familiares para fazer entregas dos produtos, casos em que deverão 

tomar decisões imediatas frente à procedimentos comerciais (compra, venda, 

devolução, cobrança, prospecção, entregas); tudo isso gera certo descontrole 

emocional no indivíduo quando tudo foge de uma certa normalidade.  

Portanto, correto afirmar que uma das consequências da atividade sem 

suporte por meio da empresa é causar a seu(ua) revendedor(a) certo desgaste 

psicológico e emocional, por não haver controle sobre todas as operações, ou 

quando algo de errado acontece em qualquer momento do procedimento de vendas.  

O desgaste da atividade, independendo do número de meses ou anos em 

que a pessoa permanece nesse ramo, é percebido na aferição dos resultados de 

pesquisa que os demais vínculos de trabalho ignoram pela falta de conhecimento 

técnico dos envolvidos, frente aos seus direitos. Todo o período produtivo entregue à 

empresa gerou grandes lucros para ela, porém, perde o sentido para os 

trabalhadores quando não há uma contrapartida ou compensação.  

A empresa PAR opera com o chamado PLR (Plano de Distribuição de 

Lucros e Resultados), porém, como a atividade porta a porta praticada não é 

reconhecida por Lei como profissão regulamentada, esse plano não é executado. 

Isso não ocorrendo, a empresa não pagará qualquer espécie de bonificação oficial 

para essas pessoas, uma vez que não há base legal na Lei que as defenda. 

Em resumo, são resultados grandiosos para apenas um dos lados da ação. 

Por fim, discute-se sobre o aspecto econômico da informalidade, que aborda 

o grande impacto financeiro sofrido nessa modalidade de vendas porta a porta. 

Justifica-se o cuidado porque inúmeros aspectos podem ser elencados frente à falta 

de garantias financeiras reais que a informalidade traz. 

Como um dos aspectos cita-se a empregabilidade, que proporciona a 

garantia dos benefícios do trabalho formal e a aplicação de direitos do trabalho. 

Apenas a título de informação, o simples fato de a empresa formalizar o vínculo com 

qualquer pessoa que execute a sua atividade vendendo seus produtos, 
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automaticamente, traria para essa pessoa os inúmeros direitos do trabalhado citados 

anteriormente.  

Esses direitos são todos referenciados em Lei e cabe ao empregador pagar 

ao seu funcionário pela execução de sua mão de obra, o que proporciona ao 

trabalhador o seu direito de manutenção e sobrevivência baseado em sua própria 

geração de capital, ou seja, não é tirado dele nenhum direito individual, pelo 

contrário, lhe são concedidos direitos que a informalidade não proporciona. 

A própria manutenção familiar, de um lar digno, passa pela geração de 

renda, mas quando ela vem através da informalidade, o rendimento da ação é a 

única fonte de recursos e os direitos do trabalho são suprimidos. 

Sabe-se também que o processo de empregabilidade em um país está 

diretamente ligado à sua capacidade econômica local, ao seu potencial econômico. 

Nos últimos anos, o Brasil não tem alcançado números expressivos frente à sua 

capacidade de geração de postos de trabalho, o que é um fator negativo que freia as 

contratações de pessoal. Não havendo postos de trabalhos disponíveis, não haverá 

contratações e a informalidade só tende à crescer. 

O ciclo de processo econômico ensinado pelas universidades menciona que 

havendo mais dinheiro nas mãos das empresas, haverá maior investimento, e com 

investimentos crescentes, maiores gerações de postos de trabalho: é o chamado 

ciclo produtivo. 

No caso da empresa PAR, no entanto, os investimentos têm sido feitos em 

nível estrutural e de avanços para outros mercados, com crescimento solidificado; 

nada, porém, investido em sua força de vendas, tampouco algum esforço em querer 

formalizar a situação laboral de suas vendedoras. Com isso, entende-se que o 

interesse permanece na manutenção desse modelo de gestão atual, mesmo 

havendo em seus históricos, casos pontuais de pessoas que buscaram na Justiça 

do Trabalho direitos frente à situação de exploração de mão de obra produtiva 

informal. Como exemplo, o caso de uma vendedora da empresa concorrente AVON, 

aqui chamada de R.O.N., que através de processo judicial civil n.º 0010037-

85.2013.5.01.0064 impetrado no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Vara de São 

Paulo, ganhou causa e razão de reconhecimento judicial do vínculo empregatício, 

dando à autora reconhecimento dos recebimentos das verbas contratuais 

sonegadas pela empresa de cosméticos. 
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Esses procedimentos porém, não são usuais nesse ramo de atuação, sendo 

mais pontuais. Quando há a sensação de abuso e exploração, principalmente 

quando a empresa avança em suas cobranças pelo trabalho, é que esses casos vão 

para a Justiça. 

O que impera, é que não se pode deixar de lado o quanto de recursos 

poderiam ser gerados para uma economia local se houvesse formalização para os 

vendedores de porta em porta por parte da empresa, uma vez que poderiam ser 

movimentados localmente valores consideráveis. Na região em destaque neste 

trabalho, dadas as quantidades de operadoras locais (384 vendedoras), para uma 

expectativa de apenas um salário mínimo, com suas provisões, o valor seria de R$ 

1.643,00 por operadora, o que resultaria em mais R$ 630.000,00 ativos na economia 

local, injetados mensalmente. É compreensível que um gasto médio de R$ 1.643,00 

por vendedora, com salário fixo, multiplicado por mais de 1,5 milhão delas atuando 

fielmente para empresa oneraria a empresa em mais de R$ 2,5 bilhões mensais, o 

que inviabilizaria a sua continuidade. 

Justifica-se então a questão da pesquisa que citava as lojas físicas: a 

empresa PAR também não tem intenção imediata de montar inúmeras lojas físicas 

pelo país, pois dessa forma teria que assumir gastos com aluguéis, luz, água, 

telefone, salários, impostos, encargos, etc., enfim, para operar como uma empresa 

comum. Assim, suas despesas aumentariam exponencialmente, e seus lucros 

cairiam vertiginosamente. Por isso a conclusão de que o método atual de trabalho, 

enquanto não houver disposição em contrário, permanecerá da forma com que está. 

Conclui-se assim, que o procedimento de pesquisa cumpriu com suas 

expectativas, por alcançar no estudo de campo, nas pesquisas por meio de 

questionários e entrevistas, e em seu levantamento bibliográfico e documental, a 

triangulação das respostas buscadas pelo trabalho. 

Em seu questionamento principal, se havia impactos sociais nas operações 

de venda direta, a resposta é que sim, e esses impactos correspondem 

especificamente à perda dos direitos do trabalho e à subjugação da atividade 

produtiva. Apresentou também as consequências dessa informalidade, destacada 

nas apreciações de vínculo social, econômico e psicológico do trabalho não estar 

formalizado. 

O estudo alcança o objetivo central da problematização, que mencionava a 

análise da perda dos direitos trabalhistas pela ação, sendo possível identificar que 
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não há um direito trabalhista sequer respeitado. A pesquisa verificou também que as 

consequências aparecem de forma direta (direitos do trabalho) e de forma indireta 

(demais causas). 

Por fim, conseguiu averiguar e verificar as percepções que o autor tinha 

quanto ao desenvolvimento da ação, onde toda ação fica à cargo da operadora de 

vendas, cabendo à empresa a venda inicial pura, sem envio de notas fiscais junto 

aos produtos enviados à elas. A investigação apresentou ainda os motivos que 

levam as pessoas para esse ramo de atividade, as quais em sua grande maioria, 

realiza como fonte de renda, seja ela exclusiva ou complementar, e em casos 

esparsos, como uso e consumo dos produtos. Enfim, houve sim alcance de todas as 

respostas buscadas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

De acordo com as questões abaixo, apresente seu ponto de vista escolhendo 
uma entre as alternativas possíveis, utilizando a mais adequada frente ao 

assunto dado: 
 

 
ROTA 01: ASPECTOS PESSOAIS, DE FORMAÇÃO, E PERFIL SÓCIO-

ECONÔMICO 
 

 
Questão 01: Qual seu sexo? 

a) Masculino 
b) Feminino 
c) Outro: _______________________ 

Questão 02: Qual sua idade? 
a) De 18 a 25 anos 
b) De 26 a 30 anos 
c) De 31 a 40 anos 
d) De 41 a 50 anos 
e) Acima de 50 anos 

Questão 03: Seu estado civil? 
a) Solteira 
b) Casada 
c) Viúva 
d) Divorciada 
e) Outro ______________________ 

Questão 04: Número de filhos? 
a) Apenas 01 filho/filha 
b) Possuo 02 filhos/filhas 
c) Possuo 03 filhos/filhos 
d) Possuo 04 ou mais filhos 
e) Não possuo filhos 

Questão 05: Seu nível de escolaridade? 
a) Ensino Fundamental 
b) Ensino Médio 
c) Ensino Superior 
d) Pós Graduado 
e) Analfabeto 

Questão 06: Você estudou? 
a) Totalmente no Ensino Público 
b) Um pouco no Ensino Público e outro no Privado 
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c) Totalmente no Ensino Privado 
d) Outro: ____________________ 
e) Não estudei/Analfabeto 

Questão 07: Possui atribuições ou ocupações do Lar? 
a) Sim, porém familiares 
b) Sim, mas não familiares 
c) Não possuo esta ocupação 

Questão 08: Há quanto tempo atua como vendedora deste tipo de produto? 
a) Menos de 06 meses 
b) Entre 06 meses e 01 ano 
c) Entre 01 a 02 anos 
d) Entre 03 a 05 anos 
e) À mais de 05 anos 

Questão 09: Possui outro tipo de atividade remunerada além desta? 
a) Sim, remunerada e formalizada (registrada em Carteira) 
b) Sim, remunerada, porém informalizada (sem registro) 
c) Não, somente esta. 
d) Outra: ______________________________ 

Questão 10: Quanto ao seu ganho total no mês (remuneração), ele alcança o valor 
de: 

a) Menos de meio salário mínimo mensal 
b) Entre meio e 01 salário mínimo mensal 
c) Entre 1,5 a 2,0 salários mínimos mensais 
d) Mais de 02 salários mínimos mensais 
e) Não tenho ganho monetário, recebo apenas em produtos da marca representada 

 

 
ROTA 02: ASPECTOS OPERACIONAIS e de VÍNCULOS EMPRESARIAIS 

 

 
Questão 01 – O que levou você à atuar como vendedora dos produtos fabricados 
por esta empresa? 

a) Status que a marca traz; 
b) Retorno monetário/financeiro relevante; 
c) Retorno monetário/financeiro para própria subsistência; 
d) Possibilidade de evolução nesta carreira; 
e) Necessidade de manter-se ativa no mercado; 
f) Outra: _________________________________ 

Questão 02: Para você, a atividade de vendedora destes produtos é vista como? 
a) Um serviço apenas temporário 
b) Um hobby (passa tempo) 
c) Uma forma de consumo individual destes produtos, com maiores descontos 
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d) Uma forma de sobrevivência ao desemprego/crise 
e) Uma profissão, um estilo de vida 

Questão 03: De que maneira você encontrou a oportunidade de iniciar uma carreira 
de vendas diretas desta linha de produtos? 

a) Por meio de propaganda da própria empresa 
b) Por meio de divulgação na Internet ou outra Rede Social 
c) Por meio de indicação de uma amiga 
d) Por meio de uma necessidade financeira pontual, você mesmo foi atrás 
e) Por meio de uma realização pessoal em poder trabalhar para esta empresa 
f) Outra: ______________________________________ 

Questão 04: Neste ramo, você representa mais alguma outra empresa de vendas 
diretas? 

a) Sim, somente mais uma 
b) Sim, represento várias outras empresas 
c) Não, represento apenas esta 

Questão 05: Frente ao seu ganho apenas com venda de cosméticos, ele alcança o 
valor: 

a) De R$ 100,00 a R$ 200,00 mensais 
b) De R$ 201,00 a R$ 300,00 mensais 
c) De R$ 301,00 a R$ 500,00 mensais 
d) De R$ 501,00 a R$ 999,00 mensais 
e) Acima de R$ 1.000,00 mensais 

Questão 06: Como classifica o seu processo de entrada como vendedora nesta 
empresa? 

a) Muito difícil, o processo de exigência para entrar é muito grande e exigente;  
b) Difícil, processo de exigência para entrar é exigente; 
c) Moderado, o processo de seleção é qualificado, porém simples; 
d) Relativamente tranquilo, pois não tem tanta exigência à ser cumprida pra atuar no 

ramo 
e) Muito fácil, a empresa não exige quase nada de experiência ou qualidade 

profissional; 

Questão 07: Para este tipo de atividade profissional, você: 
a) Atende em local próprio, não alugado 
b) Atende em local próprio, alugado 
c) Atende na casa do próprio cliente 
d) Atende somente em feiras e eventos do ramo 
e) Outro: ______________________________ 

Questão 08: Quantas horas por dia você trabalha para a empresa, nas suas 
vendas? 

a) Nenhuma hora do dia, pois o trabalho é esporádico 
b) Menos de 01 hora diária 
c) Entre 01 e 02 horas diárias 
d) De 02 a 04 horas diárias 
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e) Mais de 04 horas diárias 

Questão 09: A empresa exige de sua parte, enquanto vendedora, o cumprimento de 
metas? 

a) Sim, em todas as campanhas; 
b) Sim, porém em campanhas pontuais; 
c) Ás vezes, de acordo com o número de lançamentos de seus produtos; 
d) Não, pois os produtos tem grande apelo comercial, o que facilita a venda; 

Questão 10: Quando não ocorre o cumprimento de metas, o que acontece com os 
produtos adquiridos pela vendedora, porém não comercializados? 

a) Nada, pois a empresa não me vincula metas; 
b) Absorvemos os custos de aquisição, e ficamos com o produto para venda futura; 
c) Absorvemos os custos de aquisição, e ficamos com o produto para consumo próprio; 
d) Devolvemos a quantidade não vendida para a empresa, COM recuperação do 

capital; 
e) Devolvemos a quantidade não vendida para a empresa, SEM recuperação do capital; 

Questão 11: A empresa exige de suas vendedoras quantidade mínima por pedido? 
a) Sim, sempre, à cada campanha; 
b) Sim, às vezes, dependendo da data comemorativa; 
c) Não, nunca exigiu isso de suas vendedoras; 

Questão 12: Relacionado às vendas dos produtos, quais são as maiores dificuldades 
encontradas no dia a dia? 

a) Preço dos produtos é muito alto 
b) Prazos de validade muito curtos, o que inibe a compra 
c) Formato e apresentação das embalagens 
d) Condições e formas de Pagamento 
e) Outra: ____________________________ 
f) Não encontro dificuldades 

Questão 13: Frente à cobrança pelas vendas? 
a) Não possuo cobrança, pois vendo tudo à vista 
b) Forneço prazo, porém vendo no cartão ou cheque 
c) Forneço prazo, porém eu mesmo executo a cobrança em carteira 
d) Não me responsabilizo pela cobrança, pois a própria empresa o faz 
e) Outra: ______________________________ 

Questão 14: Qual seria o grau de Inadimplência mensal de seus clientes (em 
média)? 

a) Não possuo venda à prazo, logo, não possuo inadimplência 
b) Possuo venda à prazo, mas minha inadimplência é Zero 
c) Minha inadimplência está entre 5% a 10% de tudo o que eu vendo 
d) Minha inadimplência está entre 11% a 20% de tudo o que eu vendo 
e) Minha inadimplência hoje é maior que 20% de tudo o que eu vendo 

Questão 16: Quantas lojas físicas desta empresa você conhece ou teve a 
oportunidade de visitar? 
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a) Nenhuma 
b) Apenas uma Loja 
c) Duas Lojas 
d) Entre 03 a 05 Lojas 
e) Mais do que 05 Lojas 

Questão 17: Você recomendaria/indicaria para atuar neste ramo de atividade, 
alguma colega ou membro da família que estivesse sem emprego ou com 
dificuldade financeira? 

a) Certamente que sim, pois é uma ótima oportunidade 
b) Provavelmente sim, ficando à critério da pessoa aderir ou não 
c) Provavelmente não, pois não é todo mundo que tem esta habilidade 
d) Em hipótese alguma, pois a atividade não é recomendável 
e) Outra: __________________________ 

 

 
TERMO DE CONHECIMENTO e CONSENTIMENTO LIVRE e ESCLARECIDO: 

 
Eu, ____________________________________________, declaro de livre e 
espontânea vontade que participei da Pesquisa Acadêmica para obtenção de 
Título em Mestrado de título: Estudo das relações de trabalho e de impacto 
social nas operações em serviços de venda direta na Região Centro Sul do 
estado do Paraná. 

Assinatura da Participante: 
__________________________________________________ 

 

Caso Não queira se identificar no processo, favor assinalar aqui:   (     ) 

 

 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR 

 
Robercil Viante, enquanto aluno responsável por esta pesquisa está devidamente 
matriculado no Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento 
Comunitário/PPGDC da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), 
Campus Irati, sob a orientação do Professor Dr. Sérgio Luis D. Doliveira, e 
coordenação do programa sob responsabilidade da Prof. Drª Cristina Ide Fujinaga. 
Assinatura do pesquisador: 
__________________________________________________ 
 
Esta pesquisa é de caráter sigiloso e o nome de seus participantes não serão 
divulgados. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 
 
Questão nº 01 
A atividade de venda na modalidade porta a porta é a sua principal atividade 
profissional? Ou pra você hoje ela é uma atividade complementar? 
 

 
RESPOSTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Questão nº 02 
Caso não seja sua atividade principal, a atividade desenvolvida complementa sua 
renda mensal em qual aproximadamente qual percentual do total do seu ganho? 
 

 
RESPOSTA: 
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Questão nº 03 
Você já pensou em formalizar esta sua atividade de forma autônoma (exemplo: 
micro empreendedor individual/MEI)? Se sim, justifique sua resposta. 
 

RESPOSTA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TERMO DE CONHECIMENTO e CONSENTIMENTO LIVRE e ESCLARECIDO: 

 
Eu, ____________________________________________, declaro de livre e 
espontânea vontade que participei da Pesquisa Acadêmica para obtenção de 
Título em Mestrado de título: Estudo das relações de trabalho e de impacto social 
nas operações em serviços de venda direta na Região Centro Sul do estado do 
Paraná. 

Assinatura da Participante: 
__________________________________________________ 

 

Caso Não queira se identificar no processo, favor assinalar aqui:   (     ) 

 

 

 
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PESQUISADOR 

 
Robercil Viante, enquanto aluno responsável por esta pesquisa está devidamente 
matriculado no Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento 
Comunitário/PPGDC da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), 
Campus Irati, sob a orientação do Professor Dr. Sérgio Luis D. Doliveira, e 
coordenação do programa sob responsabilidade da Prof. Drª Cristina Ide Fujinaga. 
Assinatura do pesquisador: 
__________________________________________________ 
 
Esta pesquisa é de caráter sigiloso e o nome de seus participantes não serão 
divulgados. 
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APÊNDICE C – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 

Oportunamente, a pesquisa de campo realizada, com aplicação de 

Formulários/Questionários com questões Semiestruturadas. 

Por questões de sigilo, 04 das respondentes não autorizaram a utilização de 

seus nomes. Serão tratadas aqui pelas letras A, B, C e D. As outras 04, terão suas 

respostas comentadas pelas suas iniciais: LG, PP, MC e KL. 

Abaixo, traz-se a transcrição das perguntas aplicadas com 08 vendedoras: 
Vendedora A: 

- Questão 01: A atividade de venda na modalidade porta a porta é a sua principal 

atividade profissional, ou é apenas uma atividade complementar de rendimentos? 

R: “é apenas uma atividade complementar”. 

Comentário adicional: “por eu ter uma atividade registrada, complementa meus 

ganhos. Com este recurso extra, consigo manter meus gastos com os estudos sem 

precisar pedir ajuda para a família”. 

- Questão 02: Caso não seja sua atividade principal, a atividade complementa sua 

renda mensal em qual percentual do seu ganho? 

R: “É variável. Depende de cada mês. Mas varia entre 20% a 40% de tudo o que eu 

ganho mensalmente”. 

- Questão 03: Você já pensou em formalizar esta atividade: de forma autônoma, ou 

através de um Micro Empreendedor Individual (MEI). Justifique sua resposta: 

R: “Não. Na marca de produtos que vendo, não posso me oficializar como MEI, pois 

devido ao fato de ser porta a porta, a marca não me deixa abrir MEI ou lojas físicas”. 

Comentário adicional: “a empresa fornecedora nos priva desta opção. Não deixa 

formalizar. Se eu não tivesse outro vínculo já, talvez até pensasse em abrir um MEI, 

pensando mais na aposentadoria né. Não dá pra ficar sem pagar INSS.” 

Vendedora B: 

- Questão 01: A atividade de venda na modalidade porta a porta é a sua principal 

atividade profissional, ou é apenas uma atividade complementar de rendimentos? 

R: “É a minha principal atividade. Mas entendo que é uma atividade não profissional. 

Mas me ajuda todo mês”. 

Comentário adicional: “não vejo como atividade profissional, mas sim um bico. Mas 

me ajuda bastante todo mês”. 

- Questão 02: Caso não seja sua atividade principal, a atividade complementa sua 
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renda mensal em qual percentual do seu ganho? 

R: “Sim, me ajuda, e bastante. Eu trabalho com 20% de lucro”. 

Comentário adicional: “das vendas a gente nunca sabe quanto vai vender, mas me 

sobra 20% de lucro em tudo”. 

- Questão 03: Você já pensou em formalizar esta atividade: de forma autônoma, ou 

através de um Micro Empreendedor Individual (MEI). Justifique sua resposta: 

R: “Sim, abriria meu próprio negócio, mas no momento não dá, pois não tenho 

dinheiro o suficiente. Mas é um sonho meu, ainda quero ter meu próprio negócio”. 

Vendedora C: 

- Questão 01: A atividade de venda na modalidade porta a porta é a sua principal 

atividade profissional, ou é apenas uma atividade complementar de rendimentos? 

R: “Não é. É complementar. Minha principal ocupação é estudar”. 

- Questão 02: Caso não seja sua atividade principal, a atividade complementa sua 

renda mensal em qual percentual do seu ganho? 

R: “Na verdade, eu não vendia. Eu apenas passava os pedidos e ajudava a minha 

avó, que é a responsável pelas vendas. Devido à alguns problemas de saúde dela, 

ela teria que parar de vender. E como sei que é uma atividade que ela gosta muito, 

resolvi ajuda-la, visto que ela já possui muitos clientes fixos e eu só precisaria anotar 

os pedidos mesmo. A partir disso, comecei a vender para as minhas amigas 

também, e com isso minha avó deixa que eu pegue alguns produtos para o meu 

uso, sem custo, só por ajuda-la”. 

Comentário adicional: “nunca pensei em ganhar dinheiro com isso. Faço mais pela 

minha avó, e em troca, pego alguns produtos sempre que quero”. 

- Questão 03: Você já pensou em formalizar esta atividade: de forma autônoma, ou 

através de um Micro Empreendedor Individual (MEI). Justifique sua resposta: 

R: “Não”. 

Comentário adicional: “não, pois penso em estudar, e não ser vendedora”. 

Vendedora D: 

- Questão 01: A atividade de venda na modalidade porta a porta é a sua principal 

atividade profissional, ou é apenas uma atividade complementar de rendimentos? 

R: “Para mim é uma atividade complementar”. 

Comentário adicional: “possuo outra atividade, registrada”. 

- Questão 02: Caso não seja sua atividade principal, a atividade complementa sua 

renda mensal em qual percentual do seu ganho? 
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R: “Aproximadamente 20%. Mais uns 20% de tudo o que eu ganho”. 

- Questão 03: Você já pensou em formalizar esta atividade: de forma autônoma, ou 

através de um Micro Empreendedor Individual (MEI). Justifique sua resposta: 

R: “Até pensei já, mas no momento não tenho nem capital para fazer isso”. 

Comentário adicional: “fica pra uma próxima oportunidade. Quem sabe um dia”. 

Vendedora PP: 

- Questão 01: A atividade de venda na modalidade porta a porta é a sua principal 

atividade profissional, ou é apenas uma atividade complementar de rendimentos? 

R: “Para mim, ela é uma atividade complementar”. 

Comentário adicional: “jamais conseguiria viver só do que ganho no outro serviço. 

Preciso desse ganho pra me sustentar”. 

- Questão 02: Caso não seja sua atividade principal, a atividade complementa sua 

renda mensal em qual percentual do seu ganho? 

R: “Aproximadamente 30%”. 

- Questão 03: Você já pensou em formalizar esta atividade: de forma autônoma, ou 

através de um Micro Empreendedor Individual (MEI). Justifique sua resposta: 

R; “Eu já tenho um MEI, pois também trabalho com salão de beleza. Tenho alguns 

produtos pronta entrega aqui, mas continuo com o porta a porta também”. 

Comentários adicionais: “hoje em dia você tem que fazer várias coisas pra se 

manter, não dá pra viver somente de uma. Às vezes dá, às vezes não dá, aí a gente 

se vira com o que tem né?”. 

Vendedora LG: 

- Questão 01: A atividade de venda na modalidade porta a porta é a sua principal 

atividade profissional, ou é apenas uma atividade complementar de rendimentos? 

R: “Não é a principal. A venda é uma atividade complementar. Minha principal 

atividade é estudar pra ser uma profissional”. 

Comentário adicional: “não vejo isto como uma atividade profissional, pois pra mim é 

só um bico, uma forma de ganhar um dinheiro no mês pra me ajudar na Faculdade”. 

- Questão 02: Caso não seja sua atividade principal, a atividade complementa sua 

renda mensal em qual percentual do seu ganho? 

R: “Não tenho outra fonte de renda que venha do meu trabalho. Meus pais ainda me 

dão a maior parte de minha renda. Aí o que eu ganho com estas vendas, 

corresponde à aproximadamente 10% do meu rendimento total no mês”. 

Comentário adicional: “não é muito, por mês, mas já me ajuda”. 
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- Questão 03: Você já pensou em formalizar esta atividade: de forma autônoma, ou 

através de um Micro Empreendedor Individual (MEI). Justifique sua resposta: 

R: “Não. Em nenhum momento. Na verdade pra mim estas vendas me possibilitam 

pagar coisas pessoais, mais supérfluas. Mas como atividade profissional, meu foco é 

realmente ser psicóloga”. 

Vendedora MC: 

- Questão 01: A atividade de venda na modalidade porta a porta é a sua principal 

atividade profissional, ou é apenas uma atividade complementar de rendimentos? 

R: “Ainda sou estudante e realizo as vendas para auxiliar nas despesas que tenho 

na faculdade. Considero ser estudante a minha principal atividade, e as vendas 

como atividade complementar”. 

- Questão 02: Caso não seja sua atividade principal, a atividade complementa sua 

renda mensal em qual percentual do seu ganho? 

R: “É assim: recebo um valor X por mês da minha mãe para que eu possa me 

manter na faculdade. Realizar estas vendas me auxilia muito, por mais que o valor 

seja relativamente baixo. O lucro das vendas geralmente varia, conforme o mês e a 

quantidade de produtos vendidos. O máximo que já consegui lucrar no mês foi o 

valor de R$ 80,00”. 

Comentário adicional: “por isso ainda dessa atividade. Por pouco que seja, ainda me 

ajuda e complementa meus gastos no mês”. 

- Questão 03: Você já pensou em formalizar esta atividade: de forma autônoma, ou 

através de um Micro Empreendedor Individual (MEI). Justifique sua resposta: 

R: “Sim, já pensei à respeito. Mas precisaria de um bom valor para abrir uma loja, 

por exemplo. E por eu ser estudante, ainda não tenho estas condições”. 

Comentário adicional: “me identifiquei muito com o ramo, gosto disso, e continuarei 

com a atividade, ao menos até terminar o curso na Faculdade”. 

Vendedora KL: 

- Questão 01: A atividade de venda na modalidade porta a porta é a sua principal 

atividade profissional, ou é apenas uma atividade complementar de rendimentos? 

R: “Não. Uso mesmo apenas como uma renda complementar”. 

Comentário adicional: “já possuo outra atividade que me mantém”. 

- Questão 02: Caso não seja sua atividade principal, a atividade complementa sua 

renda mensal em qual percentual do seu ganho? 

R: “De tudo o que eu ganho, em torno de 10% a 20%, não mais que isso”. 
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- Questão 03: Você já pensou em formalizar esta atividade: de forma autônoma, ou 

através de um Micro Empreendedor Individual (MEI). Justifique sua resposta: 

R: “Sim. Porém precisaria de ter mais tempo disponível, fazer talvez uma pesquisa 

de campo referente à possíveis clientes. E também pra colocar em prática, precisaria 

de ter um bom capital pra investir, coisa eu não possuo hoje”. 

Comentário adicional: “todo mundo pensa em prosperar né? Tenho este desejo, mas 

por enquanto ainda não, não posso... não consigo”. 

Dadas as respostas, o que é possível notar é a função financeira vinculado 

ao complementar, ao “extra”, ao adicional de renda que a atividade traz, por ser um 

ganho baixo, justamente por não exigir muito de seus vendedores.  

Na apreciação prática da função, ela deixa de ser atrativa, por não trazer 

consigo nada, além do comissionamento. Nenhum direito é oferecido, nenhum 

aspecto de vínculo é respeitado. 

Logo, é possível identificar que para a empresa, o retorno chega por meio de 

uma mão de obra subvalorizada, porém produtiva, e que este ciclo continua a dar 

resultados pelo esgotamento financeiro que as pessoas passam para sobreviver. 
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