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Conforme data divulgada no 4º levantamento, referente ao
isolamento preventivo obrigatório decretado pelo governo.

Essa data foi prorrogada em seu país?

SIM

NÃO

NÃO SE APLICA

SIM
SIM
Não se aplica
SIM
NÃO
NÃO
NÃO
NÃO
Não se aplica
SIM
SIM
SIM
NÃO
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Sua resposta é SIM, em que data termina o isolamento?

20/SETEMBRO/2020
30/SETEMBRO/2020

-
14/SETEMBRO/2020

-
-
-
-
-

14/SETEMBRO/2020
29/SETEMBRO/2020
30/SETEMBRO/2020

-
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Dadas as circunstâncias, você acha que
o governo vai estender o isolamento?

SIM
SIM

-
SIM

-
-
-
-
-

NÃO
SIM
SIM

-

SEM RESPOSTA
NÃO
SIM

7%

54%
39%
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Em que porcentagem estão operando atualmente,
juntas, as empresas de sua associação:

Mais de 90%
70% - 90%
Mais de 90%
70% - 90%
Mais de 90%
70% - 90%
70% - 90%
70% - 90%
Mais de 90%
70% - 90%
Mais de 90%
70% - 90%
0% - 10% Mais de 90%70-90%50-70%10-30%0-10%

1 7 5
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Quanto você considera o impacto da pandemia
na receita de suas empresas, até o final de 2020?

Entre 1% - 10%
Entre 10% - 40%
Entre 1% - 10%
Entre 1% - 10%
Entre 1% - 10%
Entre 10% - 40%
Entre 10% - 40%
Entre 10% - 40%
Entre 10% - 40%
Entre 10% - 40%
Entre 70% - 90%
Entre 10% - 40%
Entre 10% - 40% Mais de 90%70-90%40-70%10-40%1-10%

4 8 1
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Suas empresas vendem online?

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM 100%
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PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA
PRÓPRIA

TERCERIZADA

TERCERIZADA
TERCERIZADA

TERCERIZADA

OUTRA 13 

4

1 OUTRA PLATAFORMA COMERCIAL (MERCADO LIVRE, FALABELLA, ETC)

As plataformas usadas para vendas online:

PRÓPRIA

TERCEIRIZADA
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Suas empresas estão realizando vendas pessoalmente?

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

SIM 100%
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Você notou algum problema na cadeia
de suprimentos associada ao COVID-19?

SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM

NÃO
SIM 12

1
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77%
77%

46%
30%

20%
25%

0%

Sua resposta foi Sim, especifique qual/quais?:

Outros
Tecnologia

Comunicação
Clientes

Fabricantes
Transporte

Fornecedores
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O número de vendedores no canal de venda direta
(cada país tem um nome) até agora este ano e até hoje:

DIMINUIU LIGEIRAMENTE 

PERMANECE ESTÁVEL

AUMENTOU LIGEIRAMENTE

AUMENTOU SIGNIFICATIVAMENTE2

2

2

7
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Quanto tempo você acha que levará a recuperação
financeira sustentável de seus associados em seu país?

Entre 9 meses a 1 anoEntre 6 a 9 mesesEntre 3 a 6 meses

23% 62% 15%

ARGENTINA
BOLÍVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
EQUADOR
GUATEMALA
MÉXICO
PANAMÁ
PARAGUAI
PERU
URUGUAI
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Em seu país, o governo tomou medidas para
promover o consumo de forma segura e reativar a economia?

77% SIM

23%
NÃO

ARGENTINA
BOLÍVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
EQUADOR
GUATEMALA
MÉXICO
PANAMÁ
PARAGUAI
PERU
URUGUAI
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Suas empresas se sentem beneficiadas pelas medidas
tomadas por seu governo no país, em resposta à situação

gerada pela Covid-19?

TOTALMENTE EXCLUÍDO

MODERADAMENTE BENEFICIADO

POUCO BENEFICIADO54%

38%

8%

ARGENTINA
BOLÍVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
EQUADOR
GUATEMALA
MÉXICO
PANAMÁ
PARAGUAI
PERU
URUGUAI
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Existem restrições de mobilidade (horas, gênero, RG,
capacidade de transporte), entre outras em seu país?

SIM 85%

NÃO
15%

ARGENTINA
BOLÍVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
EQUADOR
GUATEMALA
MÉXICO
PANAMÁ
PARAGUAI
PERU
URUGUAI
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Existem restrições de capacidade para empresas
em seu país (fábrica, escritórios, lojas)?

SIM 77%

NÃO
23%

ARGENTINA
BOLÍVIA
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CHILE
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COSTA RICA
EQUADOR
GUATEMALA
MÉXICO
PANAMÁ
PARAGUAI
PERU
URUGUAI
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Existem restrições comerciais
(horas, gênero, ID, capacidade, etc.) em seu país?

SIM 85%

NÃO
15%

ARGENTINA
BOLÍVIA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
EQUADOR
GUATEMALA
MÉXICO
PANAMÁ
PARAGUAI
PERU
URUGUAI
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Você poderia compartilhar uma atualização sobre
as medidas tomadas em seu país?

As fronteiras permanecem fechadas. Não há transporte de longa 
distância, nem aéreo nem terrestre.

O fechamento da fronteira é mantido, o ano letivo é fechado,  
atividades culturais, esportivas, festivas, políticas e todo tipo de 
encontros que geram multidões não são permitidos.

O Governo tem continuado a implementar o plano de transição “Step 
by Step” em todo o país, estabelecendo medidas de contenção para 
diferentes áreas e localidades do país, em função da evolução dos 
fatores de contágio nas mesmas.

Uso obrigatório de máscaras, restrição de veículos das 22h às 5h e 
circulação nos finais de semana por número da placa, Teletrabalho e 
aulas virtuais.

A partir de 1º de setembro, a transição do isolamento preventivo 
obrigatório para o isolamento seletivo

A partir de 14 de setembro, todas as restrições foram removidas. 
Espera-se que os cidadãos aprendam a cuidar de si próprios.

Em 14 de setembro, a restrição de sair por sexo foi suspensa
E o toque de recolher foi estendido.

Temos restrições para horário de atenção, impossibilidade de realização de 
eventos e viagem internacional.

EXTENSÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA de terça-feira, 1º de setembro de 2020, até 
quarta-feira, 30 de setembro de 2020, devido às graves circunstâncias que afetam a 
vida da Nação em decorrência da COVID-19. Ele focalizou a quarentena. Toque de 
recolher: prevê a obrigatoriedade de imobilização social de todas as pessoas em suas 
residências, das 22h00 às 04h00 do dia seguinte, de segunda a sábado, em todo o 
país. Em áreas onde a quarentena direcionada foi arranjada, a imobilização social 
obrigatória de pessoas em suas casas aplica-se das 20h00 às 4h00 do dia seguinte. 
Aos domingos, a imobilização social se estende o dia todo, até as 04h do dia 
seguinte, em todo o país. Ratifica a proibição e restrição à circulação de menores de 
14 anos, maiores de 65 anos e que apresentem comorbidades durante o Estado de 
Emergência Nacional.

Horário restrito das 21 horas às 4h.

Basicamente, as mesmas medidas são mantidas em termos de proteção sanitária 
(higiene das mãos, distância sã, uso de protetores bucais). Semáforos 
epidemiológicos por região do país, havendo diferenças nas medidas de acordo 
com o grau de risco de cada região. Uma das medidas gerais em todo o país é a 
suspensão das atividades escolares presenciais, toda a educação ocorre 
virtualmente e a data de retorno será até que o país dê "luz verde".

Não houve fechamento total. Apenas responsabilidade social. Distanciando a boca 
e exortando a sociedade a ficar em casa nos primeiros meses de março e abril, e a 
partir de maio, a construção da educação e do comércio começou aos poucos. 
Hoje, apenas eventos massivos são proibidos. Partes e todas as suas derivações.



De maneira nenhuma
Parcialmente
Totalmente
Parcialmente
Parcialmente
Totalmente
Totalmente
Parcialmente
Totalmente
Parcialmente
Totalmente
Parcialmente
Totalmente
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O transporte nacional de passageiros é permitido em
seu país (diferente dos voos humanitários)?

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

DE MANEIRA NENHUMA

46%

8%

46%



De maneira nenhuma
Totalmente
Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente
Parcialmente
Totalmente
Totalmente
Totalmente
Parcialmente
De maneira nenhuma
De maneira nenhuma
Parcialmente
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O transporte internacional de passageiros
é permitido em seu país (diferente dos voos humanitários)?

TOTALMENTE

PARCIALMENTE

DE MANEIRA NENHUMA

31%

23%

46%
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23%

Continuar promovendo o setor via tecnologia por meio de diferentes 
redes, reforçando a digitalização na força de vendas.

Digitalização, alteração de portfólios, comunicação constante com a 
força de vendas, suporte e estratégias da associação.

O comércio eletrônico como veículo de venda direta. 
A digitalização do negócio.

Carta de endosso da câmara aos parceiros vinculados a 
boas práticas e código de ética

Promover o uso de mídia digital.

Digitalização

Aumento da produção e distribuição de produtos de higiene e limpeza, 
bem como reforço das plataformas de e-commerce das empresas do 
ramo. Além disso, algumas empresas diversificam sua rede de 
fornecedores logísticos, a fim de evitar problemas de abastecimento, 
distribuição e / ou expedição.

Aumentamos a entrega ao domicílio. Realizamos 
eventos e treinamentos virtuais. Vendas por WhatsApp

Vendas online; catálogos digitais; treinamentos e 
reuniões com distribuidores virtualmente.

Incentivo as vendas online. Treinamento para FFVV 
em redes e plataformas sociais.

Não feche empresas e trabalhe à porta fechada 
com vendas online e entregas ao domicílio.

Existe alguma estratégia, medida e/ou ação
adaptada para vendas diretas em seu país que tenha

permitido a sustentabilidade dos negócios nesta pandemia?
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Sabendo que nos DSAs existem empresas de diferentes
categorias e portanto com resultados de vendas distintos,

em média as vendas neste primeiro semestre
de 2020 VS primeiro semestre de 2019 têm:

Aumentou Levemente
Permanecem Estáveis
Aumentou Levemente
Permanecem Estáveis
Diminuiu Levemente
Permanecem Estáveis
Diminuiu Levemente
Aumentou Significativamente
Diminuiu Levemente
Permanecem Estáveis
Diminuiu Levemente
Diminuiu Significativamente
Aumentou Significativamente

DIMINUIU SIGNIFICATIVAMENTE

AUMENTOU SIGNIFICATIVAMENTE

31% 
31% 

AUMENTOU LEVEMENTE 

PERMANECEM ESTÁVEIS

15%

15%
8%

DIMINUIU LEVEMENTE
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Qual estratégia a indústria está usando
para atrair pessoas para a força de vendas das empresas?

Promovendo o setor de vendas diretas digitalmente através das 
diferentes redes.

As mesmas estratégias, mas em uma nova realidade e com outras 
ferramentas. Transformação digital.

Networking

Nenhum em particular. O recrutamento é espontâneo

Sempre igual: eventos online e mídias sociais.

Descontos e incentivos na venda de produtos à força de vendas, 
demonstrações e treinamentos para distribuidores por meio 
eletrônico, entre outros. Publicidade em redes sociais.

Reuniões e treinamentos por videoconferências.

Promoção por meio digital.

Alavancagem em plataformas de tecnologia.

Digitalização, entregas, modificação de planos de 
compensação, alianças estratégicas, produtos.

Obtenha o FreePress para falar sobre oportunidades de DV hoje. 
Está sendo organizada uma feira virtual de empreendedorismo.

Recomendações e promoção nas redes sociais.
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Quais são os novos desafios do canal de Vendas Diretas?
Quais são as desvantagens para o empreendedor

independente com vendas online?

Desafios: continua a ser a digitalização da força de vendas, 
sob a mesma desvantagem da falta de cultura digital.

A abertura e / ou acesso à digitalização. As barreiras para garantir 
conectividade em todos os cantos do país.

Tecnologia de abastecimento e logística. Além disso, os altos 
custos das carteiras virtuais.

Adaptação a um modelo digital que implica 
menos relacionamento de contato pessoal.

O principal desafio é manter a essência da venda direta (relacionamento 
pessoal, preocupação e atendimento personalizado de empreendedores 
independentes ao cliente final) dentro do ecossistema digital e continuar a 
se diferenciar do varejo apesar de ambos utilizarem plataformas de 
e-commerce. A principal desvantagem do empresário independente é a 
ausência de contato direto com os clientes -especialmente para 
demonstração de produtos-, que até agora tem sido parte fundamental da 
venda direta. No entanto, acreditamos que este contacto está a ser 
complementado com sucesso e o será ainda mais no futuro, através da 
utilização de mecanismos alternativos baseados em plataformas digitais.

A desvantagem é o pouco conhecimento tecnológico dos 
empresários independentes.

A digitalização das empresas e da força de vendas. Adaptação 
às novas tecnologias. A retenção de novos vendedores.

Sistemas de distribuição mais eficientes. Mais provedores.

Falta de cultura digital

Desafios: Manter a presença de distribuidores independentes, como 
essência do negócio. Empresários: as possibilidades de contato pessoal 
para movimentar o negócio são reduzidas. Vantagem: maior cobertura 
em menos tempo, graças às plataformas digitais.

Desafios: Mais promoção para capturar o desemprego.
Desvantagem: Adaptação
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O que mais poderíamos fazer como Associação para
agregar valor à nossa gestão? (pergunta do Equador)

Continuar promovendo o setor com informações precisas 
sobre as oportunidades oferecidas pela venda direta.

Estudos de mercado sobre a evolução do canal em todo o mundo. 
Detecte novas ameaças e mudanças para o setor. Tendências digitais.

Junte-se como câmara e consiga baixar custos nos fornecedores 
comuns a todas as empresas. Além de legalizar o VD.

Não sei

Manter contato permanente com nossas empresas associadas, a fim de 
auxiliá-las em suas necessidades mais urgentes, especialmente na 
interpretação e aplicação das normas legais e regulamentares aplicáveis 
  durante a emergência da Covid-19, bem como promover a unidade sindical 
em tempos difíceis. , que se traduz em ampla colaboração e apoio recíproco 
entre as empresas. Além disso, ser o canal de comunicação do setor com 
as autoridades para solucionar os problemas das restrições e limitações 
geradas pela pandemia, de forma a permitir a continuidade operacional das 
empresas associadas, bem como a canalização dos benefícios concedidos. 
pelo Estado às empresas e às suas forças de vendas.

Organizar atividades que gerem valor agregado para as 
empresas. Informações sobre disposições oficiais, informações 
sobre o comportamento do mercado, facilitam a troca de 
experiências entre empresas.

Campanhas de comunicação.

Compartilhe informações sobre o impacto econômico da indústria 
globalmente.

Buscar economia para empresas, por meio de convênios com 
fornecedores. Rodadas de negócios para esse fim. Melhores condições 
e preços para compras por volume.

Aproxime-se das autoridades governamentais e faça-as ver que o DV 
é parte da solução para o desemprego e reativação da economia.



Mais de 50%
NÃO
10% a 20%
1% a 10%
20% a 30%
NÃO
40% a 50%
1% a 10%
20% a 30%
10% a 20%
1% a 10%
-
10% a 20%

15%

23%
23%

8%

8%
8%

15%
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Como consequência dessa emergência sanitária, vocês viram
um aumento nas vendas em relação ao trimestre de abril,

maio e junho? (Pergunta da Guatemala)

NÃO RESPONDEU

40% A 50%

20% A 30%

10 A 20%

1% A 10%

MAIS DE 50%

NÃO



Sim
Sem resposta
Sem resposta

Sim
Sem resposta

Sim
Sem resposta
Sem resposta

Sim
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta

Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sem resposta
Sim

Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta

Sim
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta

Sim
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta
Sem resposta

Sim
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Cosméticos e
Cuidados Pessoais

Suplementos
e Vitaminas

Roupa e
Acessórios Casa
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As empresas do setor estão adotando medidas de Economia
Circular, dentro dessa "nova realidade"? Indique dois exemplos.

(pergunta do Equador)

Sim. Recentemente, a Natura anunciou que o consumidor
pode trocar embalagens usadas por novos produtos.
(da mesma forma que o MAC)

Sim

Novos Produtos, serviço e entrega.

Muito poucas. Uma empresa eliminou as luvas de plástico para outras 
biodegradáveis   feitas de amido de milho. Outros, embalagens vazias 
de seus produtos são recolhidos para reciclagem e recompensas são 
dadas por sua entrega. Eliminação de coberturas de plástico.

Não

N/A

Existem algumas empresas associadas que sempre operaram 
com medidas de economia circular, principalmente no que diz 
respeito à utilização de material biodegradável nos produtos e 
nas suas embalagens ou através do envio através de transportes 
amigos do ambiente (por exemplo, bicicleta). Não temos 
conhecimento de quaisquer novas medidas que tenham sido 
tomadas especificamente por ocasião da pandemia.

Na Colômbia existe a resolução 1407/2018. “Por meio da qual é 
regulamentada a gestão ambiental de resíduos de embalagens de papel, 
papelão, plástico, vidro, metal e outras determinações”.
Todas as empresas estão cumprindo o percentual estabelecido pelo Governo 
ano após ano e de acordo com o plano apresentado.
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Detalhe de alguma legislação DV? (pergunta do Uruguai)

Em 2019 a província de Santa Fe aprovou uma lei 
específica de Vendas Diretas (de jurisdição provincial).

Na Bolívia não há regulamentação específica para o setor.

No Chile não existe uma legislação especial que regule a 
atividade de Venda Direta.

Lei de Marketing de Rede 1700/2013

Não há

Nenhum

Na Guatemala nenhum

Não há legislação específica para venda direta, há apenas um padrão 
oficial mexicano sobre critérios de informação para sistemas de vendas 
fora das instalações comerciais 
http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/ 2003 / 035scfi.pdf

N/A



www.abevd.org.br /associacaoabevd /abevdonline /company/abevd/abevdiretas


