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Utilize as melhores ferramentas da 4Life
para fazer crescer o seu negócio

Fique ligado aos nossos
canais das redes sociais

Esteja ligado!

/4lifeeurope

@4life_europe

Aprenda
com a 4Life University.

Partilhe
com a 4Life Connect App.

Cresça
com a 4Life Business App.
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Após ter estudado os mais recentes 
dados relativos à indústria de 
venda direta na Europa, gostaria 

de partilhar algumas reflexões importantes 
acerca do motivo pelo qual o nosso 
mercado foi consolidado como uma grande 
oportunidade para iniciar um negócio.

As novas tecnologias, o novo tipo de 
economia e de comunicações, cada vez 
mais rápidas, trarão diferentes formas de 
fazer negócio nos próximos anos. Esta será 
uma grande oportunidade para a nossa 
indústria graças à procura dos consumidores 
e às tendências que se antecipam, uma 
vez que aqueles procuram cada vez mais 
serviços personalizados e experiências que 
proporcionem elevado valor acrescentado. 
Esta situação apresenta um enorme potencial 
de crescimento para o nosso setor. Com 
uma combinação ideal entre a focalização 
nas pessoas e nas novas aplicações e 
websites da empresa, a 4Life disponibiliza as 
ferramentas ideais para enfrentar este novo 
desafio.

Outro aspeto significativo e encorajador é o excelente posicionamento da indústria Multinível 
no mercado Europeu, no qual cinco países (Polónia, Itália, Reino Unido, França e Alemanha) 
geram um volume de negócios superior a mil milhões, provando mais uma vez a solidez e a 
reputação desta oportunidade de negócio. Na 4Life estamos preparados para enfrentar o futuro 
com produtos exclusivos na vanguarda do bem-estar, com escritórios em 25 mercados e com o 
melhor plano de compensações da indústria, para continuar a responder a todas as exigências do 
mercado Europeu.

Rafael Fernández
Vice-presidente para a Europa
4Life Research

Europa, o seu 
grande mercado
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JUNTE-SE À PRÓXIMA VIAGEM DE 
INCENTIVOS EM JUNHO DE 2020
Saiba como em 4LIFEBASICS.COM

Marbella
C O S T A  D E L  S O L

Marbella
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Empreendedora, 
independente e sem 
limites: esta é a mulher 
da venda direta

Se a passagem do tempo nos ensinou alguma 
coisa, foi o facto de a venda direta ser uma 
oportunidade real de negócio. Na Europa, o tempo 
médio no setor é de seis anos, o que comprova 
a sua estabilidade. Na União Europeia, uma 
em cada 70 pessoas decidiu enveredar pela 
indústria de venda direta. Por outras palavras, sete 
milhões de pessoas têm o seu próprio negócio 
neste setor. Todas as empresas de venda direta 
têm um fator em comum: são constituídas por uma 
elevada percentagem de mulheres. Na Europa, as 
mulheres representam 78% da força de vendas em 
contraposição a 22% de homens, de acordo com 
as últimas estatísticas publicadas pela SELDIA, a 
Associação Europeia de Venda Direta.

Desde o seu início que o marketing multinível 
foi caracterizado pela sua relação direta entre 
o vendedor e o comprador do produto. Com a 
chegada das novas tecnologias e a integração 
das redes sociais nas nossas vidas, este ponto de 
contacto foi adaptado, permitindo às mulheres 
iniciarem os seus negócios a partir de qualquer 
lugar, independentemente da sua situação pessoal 
e familiar. Atualmente, 25% das pessoas que 
trabalham na área de vendas diretas optam por dar 
os primeiros passos a partir do conforto do seu lar, 
tirando partido dos benefícios proporcionados pela 
utilização das aplicações e das plataformas online. 
Ainda assim, a maior parte das características 
dinâmicas da venda direta continuam a ser as 
mesmas; 68% dos distribuidores promovem reuniões 
presenciais individuais com os seus compradores, e 
46% promovem também apresentações de grupo.

Outro fator que encoraja tantas mulheres a 
começarem os seus negócios de venda direta 
é a verdadeira possibilidade de crescimento 
profissional. Uma vez que aqui o crescimento está 
estritamente ligado à capacidade pessoal para 
desenvolver o negócio, o fenómeno “telhados de 
vidro” não existe, o que explica a dificuldade das 
mulheres atingirem cargos seniores em empresas 
convencionais. Na atividade de venda direta, 
homens e mulheres têm as mesmas oportunidades 
e podem chegar a cargos muito importantes dentro 
da organização comercial, atingindo um nível de 
desenvolvimento pessoal e profissional ilimitado.

Com uma idade média de 43 anos, valoriza as grandes possibilidades 
de conseguir equilibrar a vida pessoal e laboral, a autonomia e o 
crescimento profissional proporcionado pelo setor da venda direta. 
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A venda direta em 
números

Pessoas ativas na 
venda direta:

 14,3
MILHÕES

Tempo parcial
80%

Tempo inteiro
20%

78% mulheres
22% homens

EVOLUÇÃO DAS VENDAS EUROPEIAS

PESSOAS ATIVAS NA VENDA DIRETA

PERÍODO DE 
TRABALHO DIÁRIO 

AO NÍVEL DA VENDA 
DIRETA

Apesar de uma ligeira 
descida das vendas em 
alguns mercados, a Europa 
continua a constituir um 
grande poder global ao 
nível da venda direta, 
gerando 21% das vendas 
globais da indústria. 

Mais de 14 milhões de pessoas trabalham ativamente no setor da venda direta na Europa.

M€ = MILHARES DE MILHÕES 
DE EUROS

Idade média das 
pessoas envolvidas na 
venda direta:

43

EUROPA
2 0 1 8

2014

30,7 M€

32,3 M€ 32,9 M€

34 M€
33,3 M€

2016 20172015 2018
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A Alemanha ocupa a posição cimeira 
do top de vendas entre os países 
da União Europeia e, em conjunto 
com a Polónia e França, registaram 
crescimento em 2018. Em particular 
no caso de França, prevê-se um 
crescimento para os próximos anos, 
tendo sido já registado já em 2018 
um crescimento de 3% face ao ano 
anterior, de acordo com a SELDIA. 

O mercado de venda direta na 
Europa é o terceiro maior do mundo, 
com vendas totais na ordem dos 
33 mil milhões de Euros, dos quais 
29,7 mil milhões de Euros foram 
alcançados na UE.

De acordo com a AVD, a Associação 
Espanhola de Venda Direta, as 
vendas registaram um aumento 
de 1,1% em Espanha, ao longo de 
2018, convertendo-se do sexto maior 
mercado de venda direta na Europa. 

© WFDSA/Seldia 2019

6 MAIORES MERCADOS EUROPEUS

VENDAS NA EUROPA POR CATEGORIA DE PRODUTO
Publicado em junho de 2019

33%

26%

14%
6% 4% 4% 2%

Bem-estar Cosmética 
e cuidados 

pessoais

Roupa e 
acessórios

Produtos 
para o lar

Cuidados de 
limpeza para 

a casa

Artigos 
domésticos

Alimentação 
e bebidas

Livros e 
brinquedos

1%1%

Outros

O bem-estar e os cuidados pessoais são as categorias que geram o maior volume de negócios com 
origem nas vendas diretas na Europa, representando 59% do total.

M€ = MILHARES DE MILHÕES DE EUROS
Excluindo impostos

2.800 M€
Reino Unido

14.800 M€
Alemania

4.500 M€ 
Francia

764 M€
España

900 M€
Polonia

2.800 M€ 
Italia
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QUAL É A SUA HISTÓRIA?

O objetivo de contar uma história é fazer com que a 
audiência crie uma ligação com uma marca, produto ou 
pessoa, com vista à criação de uma relação de confiança 
e para influenciar as suas ações posteriores. Por exemplo, 
não é o mesmo enumerar os ingredientes do Transfer 
Factor Plus™ do que contar a sua experiência pessoal com 
este produto e explicar por que motivo decidiu tomar o 
mesmo e em que medida o ajudou. Esta última abordagem 
é muito mais multinacional e pode atrair a atenção de 
mais pessoas, mesmo sem mencionar o nome do produto.

Existem muitos fatores que podem conduzir a um bom 
storytelling: a história tem de refletir os valores da marca 
e de estar alinhada com a mensagem que transmite. Num 
ambiente saturado de anúncios, apenas as histórias que 
consigam ligar-se às nossas emoções serão recordadas. 

Storytelling é a arte 
de contar a história 
de uma marca e dos 
seus produtos.

STORYTELL ING

Atualmente, o storytelling é um conceito que faz parte integrante de todas 
as estratégias de negócio, de marca ou digital.

Por que motivo é tão importante? 
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Por este motivo, é essencial que a sua história seja emocionante. E, acima 
de tudo, não poderá conter um discurso promocional. Frequentemente, as 
histórias que vendem mais são as que não mostram o produto ou que não 
falam diretamente acerca dos seus benefícios, uma vez que o storytelling 
é muito mais subtil e profundo. 

Concurso

Conte-nos a sua história! Dê 
largas à sua criatividade!

Conte-nos o que quiser, 
desde que esteja relacionado 
com a 4Life: a sua história 
de sucesso, a primeira vez 
que inscreveu alguém, a 
sua experiência com um 
produto...

Crie a sua própria história 
em formato de vídeo com 
uma duração máxima de 2 
minutos. Se preferir, poderá 
gravar em formato vertical 
com a sua câmara frontal. 
Visite as nossas redes sociais 
para consultar as regras do 
concurso e como partilhar 
a sua história. Os melhores 
vídeos serão publicados nas 
nossas redes sociais!

Condições:

- Todos os distribuidores 4Life 
podem participar.

- O vídeo deverá ser de boa 
qualidade; tenha em conta a 
iluminação!

- Não poderá exceder 2 
minutos.

- Por último, deverá ser 
apelativo!

STORYTELL ING

Neste momento, deverá estar a questionar-se acerca de como 
seguir uma estratégia de comunicação, se estiver seguro acerca das 
mensagens que pretende transmitir, ou simplesmente acerca da forma 
como pretende estruturar a sua própria história. De seguida encontrará 
algumas perguntas-chave que o ajudarão a converter as suas ideais em 
mensagens sólidas:

1. Conhece a sua audiência? A primeira coisa que precisa saber 
é quais são as suas preocupações, interesses e motivações e enfatizar 
essas partes.

2. Qual é a sua mensagem principal? Para responder a esta 
pergunta, terá de estar certo quanto à finalidade da sua história e o que 
o motiva a contar a mesma. De seguida, resuma essa ideia numa única 
frase e voilá, essa é a sua mensagem principal.

3. Qual a abordagem que vai fazer no seu discurso? Pense 
sobre se quer falar acerca de quem é, se quer despoletar uma compra, 
se pretende aumentar a sensibilização para uma causa, promover uma 
parceria, etc.

4. Qual o plano de ação?
Depois de contar a sua história, é importante centrar-se no plano de 
ação. É fácil, basta mostrar à sua audiência qual o próximo passo para 
obter o produto ou benefício de que tem estado a falar.

Lembre-se que uma história com princípio, meio e fim deverá suscitar o 
interesse e despertar emoções, o que ajudará a criar uma comunidade 
empenhada no seu negócio. As pessoas tendem a criar empatia, ficar 
inspiradas e motivadas pelas experiências pessoais de terceiros. Tire 
partido disso!

DICAS ACERCA DE COMO CRIAR UMA HISTÓRIA QUE 
PERMITA ESTABELECER UMA LIGAÇÃO:

1. Confiança.  O assunto acerca do qual estamos a falar terá de ter 
benefícios reais para a sua audiência e ter origem numa marca de 
confiança.

2. Curiosidade.  Durante o desenvolvimento da história, deverão 
existir momentos de tensão para atrair a atenção da audiência e 
para despertar a sua curiosidade.

3. Proximidade. As personagens ou situações têm de ser credíveis 
e próximas.

4. Coerência.  Terá de ser coerente consigo mesmo e com o seu 
estilo de vida.
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Provavelmente sente que se identifica mais com um dos dois perfis, contudo, na 4Life acreditamos 
que a chave do êxito é a conjugação de características de ambos os perfis, uma vez que só desta 
forma poderemos construir um negócio equilibrado entre o patrocínio, a retenção e o volume de 
vendas, os três principais impulsionadores para o crescimento da indústria multinível.

O bem-estar e a nutrição são alguns dos seus 
maiores interesses.

Possui uma clara vocação científica e em 
particular pelo Transfer Factor™.

Sempre gostou de partilhar e de recomendar 
produtos que funcionam consigo.

Possui elevadas competências didáticas que 
o ajudam a partilhar conhecimentos.

Gosta de investigar e de conhecer as 
características dos produtos que consome.

Lê e participa em ações de formação 
acerca dos produtos para atualizar os seus 
conhecimentos.

Promove ações de formação e 
demonstrações acerca dos seus produtos 
favoritos. 

Gosta de descobrir qual a combinação de 
produtos mais adequada para cada pessoa 
ou necessidade. 

ORIENTADO PARA OS 
PRODUTOS

Para si, a independência e a autonomia são 
essenciais no trabalho.

Gosta de encorajar outras pessoas a atingirem 
os seus objetivos profissionais.

Sabe que começar um negócio com uma 
empresa multinacional que o apoie é um 
investimento de baixo risco.

Possui sólidas competências sociais e gosta de 
apresentar a oportunidade a terceiros.

No fundo, tem espírito de headhunter. Tem 
facilidade em identificar as pessoas com maior 
potencial para o desenvolvimento do negócio.

Tem elevando sentido de liderança.

Sente a responsabilidade de melhorar e de 
ajudar a melhorar as vidas daqueles que o 
rodeiam.

Conhece os benefícios de sair da sua zona de 
conforto e de encorajar os outros a fazerem o 
mesmo.

ORIENTADO PARA O

NEGÓCIO

QUE O SEU TIPO DE 
DISTRIBUIDOR?
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INSCRIÇÃO
DUPLICAÇÃO
RETENÇÃO
Obtenha rendimentos extra graças ao Builder Bonus!

O Builder Bonus é um programa-chave para criar uma estratégia sólida de 
construção do seu negócio de Marketing Multinível.Três ações fundamentais 
para criar a sua estrutura:

1. Apresente a oportunidade de negócio.
2. Promova a fidelização através do Loyalty Program.
3. Mantenha e duplique esta mesma estratégia com a sua equipa.

Saiba mais em 4lifebasics.com




