," Palavrasde quem tem uma
história de sucesso e conquista!
"(. .) A Avon é uma empresa em Portugal que
está a dar trabalho, e se nós não aproveitamos
é porque não queremos, E mais, se as
coordenadoras e as chefes de grupo das
outras empresas se apercebessem do nosso
plano, já cá estavam deste lado,"
Não perca a entrevista integral,
nas páginas 4 e 5 deste Exclusivo.

I

I

I

No futuro

online do seu negócio!
Não perca esta ferramenta! Ela pode fazer
maravilhas pelo seu negócio! Na sua pagina
web exclusiva, pode fazer encomendas
das campanhas a decorrer, pode fazer a
gestão dos seus clientes, saber das últimas
novidades, beneficiar de preços exclusivos
e muito mais, " Veja as páginas 8 e 9 deste
Exclusivo, para saber mais,

Como começou
a sua ligação à AVON?

Foi assim que surgiu
novamente o interesse",

Há muitos anos, eu tinha uma loja, uma loja de
bairro que vendia lãs, e uma Sr.a entrou pela loja e
perguntou-me se eu gostaria de vender AVON. Eu, na
altura, não quis, nem sabia o que era a AVON. Depois,
no dia a seguir, fui ao cabeleireiro, onde havia o
catálogo da AVON com uns perfumezinhos em creme
que as senhoras adoravam e que eu achei giríssimos,
porque toda a gente tinha perfume líquido, e achei
que aquilo era giríssimo para eu ir vender ... Perguntei
à cabeleireira onde poderia representar aquela marca,
pois achei tudo muito engraçado. Foi o primeiro
produto Avon que eu vendi.

Eu sempre gostei da AVON ...
E quando ela me disse "a AVON vai meter chefes",
não hesitei. Eu não queria trabalhar só para uma
empresa, mas chefe eu gostava de ser... Foi então
que a Promotora de Vendas Vanda veio ter comigo.
Estava sempre a pedir-lhe informações, porque eu
queria saber tudo, queria fazer o melhor.
Com a ajuda da Vanda e também da Fátima, consegui
receber as minhas primeiras comissões de vinte e tal
euros. Claro que o meu marido riu-se:
Alice, eu não
estou a ver... Tu vais trabalhar para uma empresa que te
paga vinte e tal euros de comissões?" E eu disse-lhe:
"Não te preocupes, esta empresa tem um bom
plano, e hoje é vinte e cinco euros porque eu estou
a começar do nada, mas, brevemente, vai ser muito
mais!" E assim foi!

Isso data de",
Foi logo no início da AVON ...
Um ano ou dois, depois da AVON abrir...
Depois, disseram-me que podia telefonar para aquela
Sr.a que era a Promotora na altura. Eu fui ter com a
Promotora, inscrevi-me, e comecei a vender AVON e
achei aquilo giríssimo, vender por catálogo ... Então
comecei a vender, em negócio paralelo, na loja.

Como entrou
para Coordenadora?
Só depois de um período em que estive a trabalhar
com diversas marcas como líder, pois na Avon não se
podia ser Chefe de Grupo.
Continuei sempre a gostar da venda por catálogo e há
cerca de 4 anos, quase 5, houve uma altura em que
convidei a minha vizinha para ir vender. Naquela altura,
o que eu só sabia fazer era convidar as pessoas
para vender por catálogo. Ela disse logo que não:
"Dona Alice eu estou agora na AVON e a AVON vai
meter chefes". Foi quando a AVON fez o projecto do
Programa de Coordenadores.
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Oual O segredo
do seu sucesso?

o segredo

do meu sucesso
é o facto de gostar de dar aos outros,
apoiar os outros e não ter horário ...
Por exemplo, nos dias de fecho, faço muito trabalho a
partir das 20h, porque há muita gente que trabalha e
que só dá pedidos àquela hora. Também tenho muitas
senhoras que têm internet, mas que não querem
fazer os pedidos através do site, então dão-me a
encomenda.
No fundo, é o apoio total à minha equipa. Ouando
a Revendedora sente-necessidade, ou porque não
recebeu a encomenda ou porque não percebeu
o catálogo ou porque tem um problema qualquer,
telefona e quer um apoio que tem de ser imediato!

Tem alguma História de Sucesso
que nos queira contar?
Tenho uma líder abaixo de mim que tinha um
emprego fora da AVON, depois eu vendi-lhe
a ideia de que, no tempo em que está no
emprego, não conseguia dar resposta às
pessoas da sua equipa: "se você estiver em
casa ou na esplanada ou no jardim e tiver um
computador para ver as suas mensagens e tiver
um telefone onde pode receber os sms das suas
revendedoras, você está disponível 2L1 h por
dia! É esse apoio que vai fazê-Ia crescer!" Ela
deixou o emprego e hoje é uma líder, e abaixo
dela tem 2 líderes. Porquê? Porque a AVON
é uma empresa em Portugal que está a dar
trabalho e se nós não aproveitamos é porque
não queremos. E mais, se as coordenadoras
e as chefes de grupo das outras empresas se
apercebessem do nosso plano, já cá estavam
deste lado. Há muitas revendedoras que estão a
ganhar muito bom dinheiro com a AVON, muito
mais do que o ordenado mínimo, porque vendem
muito e depois tem muitos prémios.

~!:.r~l~P;;'é·:.:i·;,~~??:;"!~iSe quer ganhar dinheiro,
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Tem algum segredo
no seu recrutamento?
Sou muito honesta e sou muito aberta com as
pessoas. Isso dá-lhes uma tranquilidade muito grande.
Quando elas têm um determinado problema, lá na
sua cabeça, a Alice resolve ... Esse é o segredo.
Porquê? Porque eu gosto de dar, porque eu sou
transparente, porque eu digo as coisas na cara das
pessoas, porque há muitos anos que eu penso numa
frase óptima para esta actividade: "Porque amigo não
é aquele que limpa as lágrimas, amigo é aquele que
evita que elas caiam". Eu trato as minhas pessoas
assim. Eu posso dizer alguma coisa menos agradável,
mas aquilo que eu digo é para o bem das pessoas. E
eu posso dizer-lhe que eu evito que as lágrimas caiam
às minhas mulheres ... É como eu lhes chamo. São
as minhas mulheres. E essas mulheres têm todo o
direito ao meu respeito e à minha atenção ... Quando
eu não conseguir resolver um problema às minhas
Revendedoras, eu passo-me! Porque elas, para mim,
são importantes!!!

se quer pertencer

a uma empresa

·L.i;';~] virada para o futuro e se quer realizar uma profissão de
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sucesso, então seja uma Coordenadora Avon.
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Através da sua experiência,
como se pode ter sucesso
através da AVON Portugal?

Que conselho daria a uma nova
Revendedora para ter sucesso?
Comprar muitas Brochuras, comprar o mais possível!
Que passe pelos locais onde ela costuma ir e deixe
brochuras, no banco, nas escolas, nos correios ...
Estar sempre com os clientes um pouco mais, para
lhes mostrar os produtos, explicar-lhes as promoções.
Mesmo se as pessoas gastam de outra marca e
se, numa campanha, vêem a promoção "compre
4 produtos por 10 euros" ... Não há quem resista!
Quando eu vejo uma Revendedora a pedir-me apenas .
um conjunto destes, eu pergunto: "Então, não vendeu
mais nada? Então, só visitou uma cliente? Se visitasse
mais, mais compravam."
Eu estou sempre a tentar ... Sempre a tentar ... Por isso,
enquanto Coordenadora, faço aqui um apelo: Vamos
aumentar o nosso número de Revendedoras para
o dobro! Se todas as Revendedoras derem às suas
Coordenadoras um nome de uma amiga ou familiar
que queira vender AVON, vamos conseguir!

Baseia-se tudo em trabalho. Por exemplo, quando
vamos a uma festa, quando estam os com uma amiga
ou quando vamos à praça, é bom incutirmos nas
pessoas as vantagens de ser Revendedora Avon.
Para os Jovens que andam na universidade e os pais
têm dificuldade em pagar os seus estudos, para uma
empregada de café ou para uma empregada fabril,
se perceberem de negócio, independentemente do
trabalho regular de cada um, podem ganhar dinheiro.
Nós podemos, por exemplo, comprar os produtos
de demonstração, e depois temos o produto em
casa e vamos apresentá-lo ao vivo! Assim, vende-se
com maior facilidade. Temos de formar as pessoas e
assim que elas começam a perceber que, se algum
dia, perderem o seu emprego, podem continuar a ter
o seu negócio onde podem ganhar o dinheiro que
querem, é mais motivante. Sim, porque na AVON nós
ganhamos o dinheiro que queremos. Se eu não ganho
o dobro, é porque eu não quero, é porque perco
umas horas lá fora no meu jardim. Ganharia mais se,
por exemplo, nomeasse pessoas de outras zonas. Eu
é que não quero.
A AVON dá-nos a oportunidade
de ganharmos o dinheiro que queremos!

o que ainda a motiva?
o recrutamento! Gosto de recrutar pessoas!
Além disso, também tenho a esperança de que
nós que somos coordenadoras líderes, executivas
e avançadas sejamos recompensadas com uma
viagem, por exemplo. Acima de tudo, motiva-me
continuar a recrutar, continuar a recrutar e continuar
a recrutar ...

•

Uma palavra

especial

para ...

Há alguém que é muito especial na AVON, muito
especial para mim ... São os anónimos, ou seja, é
toda a equipa da AVON, cujas pessoas muitas vezes
não sabemos o nome, que estão a resolver um
problema à nossa revendedora, a sacrificar-se a sair
mais tarde para que não nos falte nada ... Então, eu
quero agradecer a toda a equipa anónima da AVON,
que me tem ajudado ao longo do meu percurso de 4
anos. Queria também fazer um cumprimento especial
ao Nuno. O Nuno foi um homem excepcional, que
me apoiou muito, sobretudo quando a Vanda não
estava ou quando eu tinha qualquer dificuldade. A
Ana Milheiro também já fez muito, desde que está
na AVON, já nos resolveu alguns problemas. Mas eu
ainda tenho uma coisa para dizer... Desde a primeira
vez que falei com o Sr. Vladimiro, achei-o logo uma
pessoa justa, soube que podia continuar o trabalho
que tinha começado na AVON. E, por isso, eu estou,
de alma e coração, na AVON.
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