
 

ABEVD tem novo presidente 

Associação Brasileira de Empresas de Vendas diretas tem novos membros dos 

conselhos diretor e de ética 

Desde 1º de abril, a Associação Brasileira de 

Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) tem um 

novo diretor presidente. Trata-se de Marcelo 

Bicalho Behar, que é diretor de Assuntos 

Corporativos da Natura, uma das associadas da 

entidade. O mandato de Behar é de dois anos.  

Behar é sociólogo e advogado, graduado em 

Ciências Sociais e em Direito, ambos pela Universidade de São Paulo. Trabalhou em 

2000 como jornalista do Caderno Mundo do jornal Folha de São Paulo. Foi assessor 

especial e chefe-de-gabinete do Ministro da Justiça de 2003 a 2007. De 2007 a 2009 foi 

Secretário-Executivo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República. Em 2009 exerceu a advocacia e, no mesmo ano, assumiu a Diretoria 

Corporativa de Relações Institucionais da Companhia Siderúrgica Nacional, posição que 

ocupou até outubro de 2013. Desde novembro de 2013 é Diretor de Assuntos 

Corporativos da Natura. 

Além de Marcelo Behar, assumiram outros membros do Conselho Diretor da ABEVD, 

também a partir de 1º de abril. São eles: Maria Elisa Fudaba Curcio Pereira (que é da 

Avon), como diretora primeira vice-presidente; Gioji Okuhara, que é da Herbalife, 

como diretor segundo vice-presidente; Emerson Pereira Teixeira (Jequiti), como 

diretor tesoureiro; Silvio Zveibil (Hermes), como diretor secretário; e Odmar Geraldo 

Almeida Filho (Amway), como diretor secretário suplente. 

Também a partir daquela data, renovou-se o Conselho de Ética da entidade, que agora 

é formada por: Ana Beatriz Costa (Avon), Carla Martins (Amway), Edelaine Gomes da 

Luz (Herbalife), Eduardo Leite de Vilhena (Mary Kay), Luciano Pedregal de Castro Lima 

(Natura) e Maurício Patrocinio (Monavie).  

O setor de vendas diretas no Brasil atingiu R$ 41,6 bilhões em volume de negócios em 

2013, crescimento de 7,2% em relação a 2012. O país, que ocupa a 4ª posição do 

ranking mundial da World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), atrás 

apenas dos Estados Unidos, Japão e China, ganha importância global – tanto que foi 

escolhido para sediar o Congresso Mundial de Vendas Diretas que acontecerá, em 

novembro de 2014, no Rio de Janeiro. Mais informações: www.wfdsa2014rio.com. 

Sobre a ABEVD  

A Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) é uma associação sem fins lucrativos, 

fundada em 1980 com o objetivo de promover a e desenvolver as Vendas Diretas no Brasil. Com 

http://www.wfdsa2014rio.com/


 

empresas associadas dos mais diversos setores, a ABEVD busca essencialmente a prática da relação 

saudável entre consumidores e revendedores e o oferecimento de produtos de alta qualidade por um 

preço competitivo e alinhado com as necessidades dos clientes. 

Todas as suas ações são apoiadas nos Códigos de Ética das Vendas Diretas e que contém disposições 

relacionadas à conduta das empresas nos relacionamentos com os vendedores diretos, assim como no 

relacionamento entre as próprias empresas e consumidores e visam contribuir para a promoção da 

concorrência leal, respeitando a livre iniciativa e melhorar a percepção da sociedade sobre a Venda 

Direta como sendo uma oportunidade de trabalho e geração de renda. 

Os Códigos de Ética da ABEVD estão alinhados com o Código de Ética mundial adotado pela WFDSA – 

World Federation of Direct Selling Associations, da qual é associada. Para mais informações acesse – 

www.abevd.org.br 
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