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DE NEGÓCIOS DE
MRS. ALBEE

Antes que as mulheres tivessem chance 
no mercado de trabalho e até o direito de 
votar, houve uma mulher na história da Avon 
que desafiou as convenções – a primeira 
Representante da Beleza, Mrs. Persis Foster 
Eames Albee, ou, simplesmente, Mrs. Albee. 
Essa mulher de 50 anos de New Hampshire, 
nascida em 1836, era conhecida por seu estilo e 
habilidade, o que atraiu a atenção do fundador 
da Avon, David H. McConnell. Ele a convidou para 
ser a primeira Representante da Beleza Avon, e a 
partir daí foi uma longa história.

Quer você esteja trabalhando para alcançar 
novas posições numa estrutura corporativa, 
ou seja uma empreendedora prestes a lançar a 
próxima grande ideia, pode aprender uma coisa 
(ou cinco) com toda a potência dessa mulher que 
desenvolveu o modelo de venda por relações.

Do original em inglês: 
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Dê um salto de fé. Em 1886, Mrs. Albee arriscou-
se e aceitou uma oferta de David McConnell, 
que estava saindo do mercado de livros para 
trabalhar com vendas de perfumes porta a 
porta. Ele então fundou a California Perfume 
Company (CPC). Você pode chamá-la de startup 
original. “Mrs. Albee foi uma vendedoras de 
maior sucesso e foi nas mãos dela que coloquei a 
primeira caixa de amostras, ou mostruário, estojo 
de demonstração, no negócio de perfumes”, 
escreveu McConnell em 1903. Conhecida por 
sua natureza refinada e voraz ambição, Albee 
viajava em uma carroça puxada por cavalos, 
de trem ou a pé, oferecendo perfumes e 
oportunidades de ser Representante da Beleza 
para as pessoas que encontrava, aproveitando 
para falar sobre sua atividade séria e promissora.
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Tenha uma Estratégia. Todo o seu trabalho 
árduo e sua determinação valeram a pena. 
Mrs. Albee logo foi contratada para assumir as 
operações diárias de vendas de perfumes e foi 
a todo vapor em sua missão. Tirando proveito 
da crescente popularidade do perfume, ela 
expandiu suas viagens além da sua pequena 
cidade de New Hampshire. “Albee desenvolveu 
um plano de negócios no qual recrutava 
mulheres para serem Representantes, vendendo 
produtos em seus próprios bairros”, escreveu 
McConnell. A estratégia foi tão bem-sucedida 
que se tornou um dos principais identificadores 
da empresa que ainda hoje é usado.
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Ame o que você faz. ImaImagine Mrs. Albee 
confiante e no controle e com uma oportunidade 
única na vida. Ela finaliza uma venda bem- 
-sucedida e depois sobe a rua para cumprimentar 
o próximo cliente e fechar a próxima venda. 
Albee se dedicou a sua nova atividade, ao 
relacionamento e o trabalho árduo, que valeu 
a pena em todos os setores de sua vida.
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Sempre se vista para o sucesso. Assim como 
vivia, Albee também se vestia da forma que 
gostava e sem medo, sempre chamando a 
atenção com seu estilo de moda para a época. 
Vestia-se com vestidos de tafetá lilás em 
camadas, mangas exageradas e outros detalhes 
bastante chamativo. Uma maneira poderosa 
que encontrava de se vestir e se sentir poderosa! 
Viajante experiente e elegante, ela encontrava 
na forma de se vestir como uma maneira de 
passar uma mensagem de empoderamento.
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Espalhe o amor. O entusiasmo de Albee era 
totalmente contagiante. Como a primeira 
Representante da Beleza Avon, recrutou outras 
mulheres determinadas a trabalhar para a 
empresa. Na verdade, Albee teve sucesso em 
estimular o empoderamento das mulheres 
ao incorporá-las ao mundo dos negócios 
tradicionais 34 anos antes que elas tivessem o 
direito de votar! Uma das primeiras funcionárias 
da empresa, Ann Meany, deu a Albee um endosso 
sólido ao escrever em suas memórias: “Ela 
tinha cerca de 60 anos em 1885 e ainda viajava, 
trabalhando quase inteiramente sob a direção 
de Mr. McConnell. Era filha de um pastor e tão 
doce e amável que merece um livro inteiro só 
para ela”. Hoje e sempre, as Representantes 
da Beleza Avon a colocam em um pedestal.
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O ponto principal é que a história de Albee 
nos ensina que não importa quão grandes 
ou pequenos nossos sonhos possam ser, 
devemos ir atrás deles. Nesta era de proativos, 
quem sabe onde uma ambição inspirada na 
pequena Albee poderia nos levar? McConnell 
afetuosamente apelidou-a de “Mãe da California 
Perfume Company”. Mrs. P. F. E. Albee, de New 
Hampshire, tinha 50 anos quando começou a 
Representar a Avon e vender perfumes com 
os aromas inaugurais de nota única – Violeta, 
Rosa Branca, Heliotrópio, Lírio-do-Vale e Jacinto 
– de porta em porta por todo o nordeste dos 
Estados Unidos. Em uma carta a McConnell, Mrs. 
Albee escreveu: “Não conheço nenhum ramo de 
trabalho tão lucrativo, agradável e satisfatório 
como este”. A lendária Mrs. Albee ainda é 
considerada um modelo para os Representantes 
da Beleza Avon hoje e é responsável por 
desenvolver o modelo de venda por relações.
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