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A venda direta é uma das formas 
mais antigas de distribuição e é 
popular entre peritos de marketing e 
vendas. Esta fórmula, baseada numa 

relação pessoal e direta entre o vendedor e 
o cliente, continua a manter um crescimento 
sustentável e é impulsionada por novos modelos 
económicos e pelas novas tecnologias, que 
atraem mais interesse a cada dia que passa, 
tanto por parte das novas gerações, quanto de 
empreendedores, que veem na venda direta 
uma clara oportunidade isenta de risco para o 
desenvolvimento das suas competências.

Após 20 anos no mercado, é importante refletir 
sobre as questões e preocupações que um novo 
empreendedor poderá enfrentar ao optar por 
um negócio baseado em vendas multinível. Por 
este motivo, apresento alguns dos aspetos mais 
relevantes a ter em consideração:

• A empresa selecionada deve estar claramente identificada e localizada
• É importante concluir um contrato escrito, estabelecendo os direitos e deveres de cada 

parte
• Os produtos devem oferecer uma qualidade extraordinária
• Não é necessário fazer um investimento prévio em produtos ou armazenamento
• Têm de ser sempre garantidos o apoio ao cliente e a satisfação do cliente
• O distribuidor terá de ter acesso a formação e apoio
• A afiliação no Sistema de Arbitragem de Consumo e na AVD (Asociación de Empresas 

de Venta Directa) oferece uma garantia adicional

Na 4Life, estamos empenhados em continuar, após 20 anos, a tornar o marketing multinível 
numa oportunidade genuína para todos os nossos empreendedores, com um modelo de 
negócio transparente e centrado nas pessoas.

Rafael Fernández
Vice-Presidente Europeu, 4Life Research

«Na 4Life®, estamos empenhados em 
continuar a fazer do marketing multinível

uma oportunidade genuína»



3

VALORES GLOBAIS RELATIVOS A 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES
O mercado de produtos dietéticos e suplementos para atletas está a experienciar uma 
expansão global. As áreas geográficas com as maiores quotas de mercado são os Estados 
Unidos com 34,1%, a China com 14,3% e a Europa Ocidental com 13,4%. A América do Sul 
tem uma quota de 7,3%, enquanto a Europa de Leste e a Rússia têm 5,4%.

2020
Total de vendas global

98.000
milhões de euros

125.000
milhões de euros

2016
Volume de vendas

39.000
milhões de euros

47.900
milhões de euros

36.800
milhões de euros

50.300
milhões de euros

25.200
milhões de euros

32.800 
milhões de euros

Suplementos 
naturais à base de 

plantas

Vitaminas 
e minerais

Total de vendas 
global

Suplementos 
dietéticos e 
desportivos

Fonte: Nutrition Business Journal

Principais razões para o crescimento deste mercado: 
Aumento da esperança de vida | Mais atenção dedicada à saúde e ao bem-estar

Maior número de atletas | Obesidade | Preferência por nutrientes puros



A venda directa 
europeia em números

Pessoas que trabalham 
em vendas diretas:

+15
 MILHÕES

76%
A tempo parcial

24%
A tempo 
inteiro

79% mulheres
21% homens

EVOLUÇÃO DAS VENDAS NA EUROPA

PESSOAS QUE TRABALHAM EM VENDAS DIRETAS NA EUROPA

DIA DE 
TRABALHO EM 

VENDAS DIRETAS

2017+3,5%
DE INCREMENTO EM 2017

2013
29.600 M€

2014
30.700 M€

2015
32.300 M€

2016
32.900 M€

34.040 M€

De acordo com o mais 
recente relatório da 
SELDIA, a Associação 
Europeia de Vendas 
Diretas, a indústria de 
vendas diretas tem vindo a 
crescer constantemente na 
Europa nos últimos cinco 
anos consecutivos, com um 
volume de vendas superior 
a 34 mil milhões de euros 
no ano de 2017. Isto 
representa um aumento de 
mais de 3,5% em relação 
ao ano de 2016.
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M€ = MILHÕES DE EUROS

Idade média dos 
trabalhadores em 
vendas diretas:

4342



3.277 M€
Reino Unido

14.819 M€
Alemanha

4.429 M€ 
França

774 M€
Espanha 2.861M€ 

Itália

965 M€
Polónia

A Alemanha destronou a 
França da posição com o 
maior volume de vendas 
resultante de vendas diretas 
no mercado no ano passado, 
com um volume de vendas 
superior a 14 mil milhões de 
euros. A Espanha apresenta 
um volume aproximadamente 
800 milhões inferior ao de 
outros países (embora esteja a 
aumentar), como a França, o 
Reino Unido, a Alemanha ou 
a Itália, que apresentam todos 
um volume de vendas superior 
a 2 mil milhões de euros.

© WFDSA/Seldia 2018

TOP 6 MERCADOS EUROPEUS

VENDAS EUROPEIAS POR CATEGORIA DE PRODUTOS
Publicado em junho de 2018

33% 31%

10% 8% 7%
4% 2%3%

Bem-estar Cosméticos 
e cuidados 

pessoais

Vestuário e 
acessórios

Artigos 
para o lar

Cuidado 
do lar

Artigos
domésticos

Alimentos 
e bebidas

Livros e 
brinquedos

1%

Outros

O bem-estar e os cuidados pessoais são as categorias que geram o maior volume de vendas 
resultante de Venda Direta na Europa, abrangendo 64% do total.
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¿POR QUÉ TANTAS PERSONAS
SE DEDICAN LA VENTA DIRECTA?

PORQUE É QUE O SETOR DE VENDAS 
DIRETAS CONTINUA A CRESCER?
Cada vez mais pessoas estão a optar por 
desenvolver a sua carreira profissional no setor de 
vendas diretas. A possibilidade real de crescimento 
ou de autonomia são os principais incentivos que 
motivam as pessoas a começar negócios no setor.

PRESENÇA GLOBAL
A indústria de vendas 
diretas é um setor reforçado. 
Regra geral, as empresas 
de marketing multinível 
cresceram e estão agora 
presentes em diferentes 
mercados por todo o mundo, 
o que significa que recebem 
considerável apoio para o 
início dos seus negócios ou a 
apresentação dos mesmos a 
terceiros.

VALORES
Os valores de uma empresa 
afetam diretamente o nível 
de envolvimento dos seus 
colaboradores. Muitos 
identificam-se com os valores 
de qualidade, crescimento e 
liberdade, que caracterizam 
as empresas no setor de 
vendas diretas.
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INVESTIMENTO 
REDUZIDO
Ao contrário do que 
acontece quando se 
inicia um tipo de negócio 
diferente, tornar-se num 
empreendedor em marketing 
multinível não requer um 
elevado investimento inicial.

DESENVOLVIMENTO
Encarar a oportunidade 
como um desafio de 
enriquecimento pessoal 
é crucial para alcançar o 
sucesso. A paixão com que 
procede aos seus negócios 
diários e formação contínua 
pode ser uma grande ajuda 
no desenvolvimento de uma 
carreira satisfatória.

RENDIMENTO
A principal vantagem é 
a possibilidade real de 
expansão do negócio, 
graças ao rendimento 
passivo: o rendimento 
recebido sem qualquer 
necessidade de ação 
direta ou pessoal no 
desenvolvimento do negócio.

FLEXIBILIDADE
Muitas pessoas escolhem 
esta opção porque lhes 
oferece liberdade total para 
a gestão do seu tempo e 
calendário de trabalho. 
Assim, podem decidir 
quando e a partir de onde 
trabalham.
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1. Aproxime-se dos 
millennials
Seja ativo nas redes 
sociais e estabeleça 
ligações. Os millennials 
nascidos nos anos 80 
tendem a utilizar o 
Facebook e o Twitter, 
enquanto os mais jovens 
preferem aplicações 
com um conteúdo 
visual mais elevado, 
como o Instagram. 
Ofereça conteúdos de 
boa qualidade, tente 
ganhar o interesse 
deles nos produtos e 
dar-lhes a conhecer a 
oportunidade.

2. Aprenda com eles
Há poucas coisas 
que um millennial 
aprecie mais do que 
descobrir uma nova 
ferramenta, aplicação 
ou plataforma. Observe 
e estude como eles 
utilizam as ferramentas. 
A tecnologia faz parte 
deles e foram eles 
que inventaram novas 
formas de comunicação. 
Reforce a sua estratégia 
digital e tire proveito dos 
resultados instantâneos 
que ela oferece. Assim, 
alcançará mais pessoas, 
mais rapidamente.

3. Adapte-se ao 
estilo de vida deles
Os millennials gostam 
de tomar as suas 
próprias decisões e não 
se sentem satisfeitos 
fazendo o mesmo que 
os outros. Controlam 
o seu próprio tempo 
e a inovação e a 
criatividade estão 
no topo da sua lista 
de prioridades. Ao 
apresentar-lhes a 
oportunidade, destaque 
as vantagens do 
marketing multinível: 
horas flexíveis e a 
possibilidade de 
trabalhar a partir de 
qualquer parte do 
mundo.

 

Segundo a Manpower Group, as pessoas nascidas entre 1981 e 1996, comummente 
conhecidos como Geração Y (ou millennials), constituirão um terço da mão-de-obra 

global em 2020. Para esta geração, as vendas diretas tornaram-se uma das principais 
e mais seguras oportunidades de negócio.

A VENDA DIRETA, 
UMA GRANDE OPORTUNIDADE 

PARA OS MILLENNIALS

Os millennials são 
indispensáveis 
para a reinvenção 
e expansão do seu 
negócio. Com eles, 
o crescimento é 
garantido!



Como melhorar o desempenho
nas redes sociais?
O marketing de redes sociais desempenha um papel essencial em todas as estratégias de 
negócio, mas particularmente na indústria de vendas diretas, que se distingue pelo seu 
aspeto social. As redes sociais são uma extensão virtual de relações pessoais, que lhe 
permite vender os seus produtos ou expandir o seu negócio. 

Não há nada mais pessoal do que um vídeo ao vivo. Este cria uma 
atmosfera íntima e calorosa, que faz com que o público se envolva 
emocionalmente. É uma ferramenta perfeita para a realização de webinars, 
com distribuidores atuais e potenciais. Além disso, permite que se conecte 
com pessoas em diferentes locais ao mesmo tempo, evitando despesas de 
transporte e possíveis custos de aluguer de salas de reuniões.

As Vendas Sociais são um tipo de venda que consiste 
em trabalhar em relações de redes sociais para se 
ligar a, interagir e criar relações com potenciais 
clientes. É importante esclarecer que as Vendas 
Sociais não são uma forma de venda direta, mas 
sim uma relação de venda de médio a longo prazo 
baseada em confiança.

Permita que o seu público participe no seu negócio e 
faça parte dele. Procure a sua opinião, aprenda com 
a informação que esta lhe pode oferecer. Onde existe 
empenho, as pessoas sentem-se parte da empresa. O 
empenho constrói uma comunidade: o principal pilar 
dentro de um negócio de venda direta.

Crie uma comunidade
empenhada

Invista tempo em Vendas Sociais

Criar vídeos ao vivo
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APRENDA A DETETAR UM 
ESQUEMA DE PIRÂMIDE

O que é um esquema de 
pirâmide?
É um esquema fraudulento, 
segundo o qual a fonte de 
rendimento para participantes 
depende exclusivamente ou 
maioritariamente de conseguir 
que outras pessoas se juntem à 
organização.

Todas as pirâmides são 
iguais?
Todas têm as mesmas 
características principais, mas 
algumas são difíceis de detetar, 
visto que se disfarçam no sentido 
de evitar atrair a atenção das 
autoridades. 

Os esquemas de pirâmide 
são legais?
Não! Embora nem todos os países 
tenham legislação específica 
relativa a esquemas de pirâmide, 
estes são proibidos e fechados 
por leis associadas em todos os 
países.

COMO SE DISTINGUEM?

É obrigatório efetuar um avultado pagamento inicial 
ou comprar grandes quantidades de produto para 
começar a fazer parte da organização.

Os benefícios são obtidos exclusivamente através 
do recrutamento de novas pessoas. Caso haja 
vendas de produtos, estas não têm valor real para 
o negócio.

Apenas quem está no topo da pirâmide recebe 
elevados rendimentos, graças aos avultados 
pagamentos efetuados pelos novos elementos. 

Os benefícios dependem de vendas de produtos 
feitas pelo distribuidor e a sua linha descendente.

Existe um plano de compensação claramente 
definido, em conformidade com todos os requisitos 
legais e fiscais.

Deve ser assinado um contrato de distribuição para 
autorizar a venda dos produtos da empresa. Nesse 
momento, é possível adquirir quaisquer produtos 
desejados para revenda.

O cliente tem total garantia de devolução do 
produto, caso não esteja satisfeito.

Não há garantia de devolução do produto, caso o 
produto exista.

As vendas de pirâmide são ilegais de acordo com 
o artigo 24.º da Lei da Concorrência Desleal e 
o artigo 23.º da Lei do Comércio Retalhista (em 
Espanha).

ESQUEMAS DE PIRÂMIDE
A venda direta e multinível é um sistema legal 
regulado pela Lei 7/1996 relativa ao Comércio 
Retalhista (em Espanha).

MARKETING MULTINÍVEL
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®

Creando un Legado de Servicio

Existem até 9 modos de gerar rendimento com 
o Plano de Compensação da 4Life.

Bónus rápidos para começar a ganhar 
rendimento extra.

Loja online totalmente gratuita com comissão 
de 25% por cada compra.

Inovadora, com profundidade e compressão 
ilimitadas, que asseguram que nenhuma 
comissão seja perdida.

Negócio internacional com crescimento 
sustentável de mais de 20 anos e 24 escritórios 
por todo o mundo.

Viagens exclusivas como recompensa por 
objetivos alcançados.

DESCUBRA COMO INICIAR O SEU NEGÓCIO 
4LIFE E TODAS AS VANTAGENS DO PLANO DE 

COMPENSAÇÃO EM WWW.4LIFE.COM

A 4Life oferece-lhe mais

*Por compras superiores a 100LP.
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