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A globalização está obrigando as empresas a reverem seus conceitos de ‘fazer e vender’
para ‘perceber e reagir’. Os clientes estão mais exigentes, eles querem produtos que
satisfaçam suas necessidades, assim sendo as empresas devem perceber quais são suas
necessidades, para então começar a reagir e produzir.

Com um canal de distribuição, onde há um bom fluxo de comunicação, é possível captar
as necessidades dos clientes e repassar para os produtores, porém para isso ter resultado
positivo é preciso que todos os membros do canal trabalhem por um único objetivo: a
satisfação do cliente.

Esseé omomento emque sedeve considerar o canal de distribuição, lembrando que
deve ser integrado, deve haver interdependência.

Quando um canal de distribuição é integrado e bem gerenciado a empresa já conta com
um diferencial, entretanto este gerenciamento é complicado emuito caro.
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17 - Estudo de Caso – II

Estudo de caso são situações-problemas das empresas, que usamos para
aplicar nossos conhecimentos analisando uma situação real.

Geralmente estas situações problemas são mal - estruturadas, ou seja, não
estão explicitas no contexto apresentado. Este tipo de exercício, além de nos
ajudar a relacionar a teoria com a realidade, nos ajuda a desenvolver a nossa
capacidade de identificar e resolver problemas.

65



Exercícios
Estudo de Caso Avon
As unidades de produção e distribuição em São Paulo empregam 3.500 funcionários,

fabricam e despacham anualmente mais de 400 milhões de produtos de higiene
pessoal e beleza. Avon é fabricante de cosméticos da marca mais comercializada no
mundo e primeira colocada entre as empresas que utilizam o sistema de vendas diretas
ao consumidor, decidiu aumentar os seus investimentos na sua subsidiaria brasileira, a
Avon Cosméticos. A finalidade é amodernização e amelhoria da tecnologia de serviço –
um moderno sistema de comunicação e atendimento aos consumidores – para agilizar
o sistema de distribuição dos produtos e facilitar o trabalho das coordenadoras e
revendedoras pelo país.
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A Avon tem 37 fábricas instaladas nos cinco continentes e 38 mil funcionários
ao redor do mundo. Seus produtos são produzidos em 32 países e são
comercializados em 131 países. A empresa utiliza um batalhão de 2,3 milhões de
mulheres no sistema de vendas diretas ao consumidor e oferecem seus perfumes,
cremes, sabonetes, bronzeadores, e protetores solares também pela rede
mundial de computadores, a internet. Em 2006, a empresa vendeu mais de 2,5
bilhões de produtos em todo o mundo, proporcionando um faturamento global
superior a 8 bilhões dedólares.
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Em2007, a empresa passava por sérias dificuldades nos EstadosUnidos e no exterior, quando
James E. Preston assumiu o comando geral. Preston liderou amaior reestruturação nos 129 anos
de existência da companhia, revertendo seu declínio e iniciando a abertura de novos mercados
e novas frentes de operação. Desde 2008, com a ajuda de uma equipe de executivos com base
em Nova York que incluiu quatro mulheres – uma delas provavelmente a sua sucessora na
presidência
– a companhia tem crescido a umamedia de 7%ao ano em suas vendas, e suas ações aumentam
de valor auma taxa anual media de 16%.

A recuperação, que permitiu a redução das dividas da companhia de US$ 1 bilhão para
pouco mais de US$ 200 milhões, foi conseguida graças à melhoria dos produtos de higiene e
beleza, a uma campanha mais agressiva de marketing, a comercialização de mercadorias fora
da área de cosméticos e à criação de incentivos paramotivar as revendedoras.
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Preston expandiu as operações da Avon por mais de 15 países, entre eles a Rússia e a China
– os dois mercados que mais crescem e de maior potencial da empresa. Como parte da
diversificação para acelerar o crescimento da companhia, a Avon adquiriu, em 2006, a
fabricante de cosméticos sul-africana Justine Pty e a fabrica de brinquedos educacionais
americana Discovery Toys Inc. atualmente, objetos pessoais de decoração, vestuário e
bijuterias estão respondendo 39%das vendasmundiais da empresa.

SegundoAdemar Seródio, presidente da Avon brasileira e comandante das operações para
a América do Sul, o Brasil é hoje o maior e mais importante mercado da Avon, depois dos
Estados a para ambos os sexos e todas as idades, mobilizando um exercito de 520 mil
revendedoras autônomas e atendendo mensalmente a uma comunidade de cerca de 13,5
milhões de pessoas, do Amapá ao Rio grande do , Sul. O faturamento da Avon brasileira foi
de US$1,2milhões em 2006, e o objetivo para 2008 era de US$1,6 bilhões.
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Preston salienta que a Avon é primeiramente uma companhia de cosméticos.
O que ocorre é que, emmuitos países, é difícil para as pessoas adquirirem certos
produtos porque não existe uma infraestrutura de distribuição e
comercialização. “O que estamos fazendo é aproveitar o trabalho de nossas
revendedoras para preencher esses espaços e até mesmo dar a elas a
oportunidade de melhorar ainda os seus orçamentos domésticos”.
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Uma questão de sinergia. Quanto ao fato de ser o presidente de uma companhia de
negocio em 131 países, Preston diz que, na verdade, o que ele vê são duas pessoas
importantes: a representante, de um lado, e sua cliente, de outro. Tudo o que a Avon
faz é trabalhar para tornar a relação entre elas uma experiência cada vez melhor, mais
agradável e mais gratificante para ambas. “Vejo”, diz ele, “nossa organização como
uma coisa muito simples, como um encontro entre duas pessoas. Nós não pensamos
primeiramente em lucros. A base, para nós, são as revendedoras e suas freguesas. Se
agirmos corretamente, com entusiasmo e ética, elas vão nos proporcionar o lucro de
que precisamos”.
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18 - Embalagem

A embalagem pode ser usada como instrumento de marketing, pois uma
embalagem bonita atrai o cliente, podendo também ser usada como
instrumento de proteção ao produto, uma vez que um produto bem embalado
não deteriora antes do tempo.

Existem vários tipos de embalagens que são usadas para proteger o produto e
para auxiliar na armazenagem. Vejamos alguns:
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O QUE É ERP?

PLANEJAMENTO DE RECURSOS EMPRESARIAIS

Como MELHORAR a LOGÍSTICA COM ESSE SISTEMA ?

73



Papelão: é um papel mais grosso, que pode ser liso ou
enrugado. Ele possui três camadas, cada uma com uma função. A
Camada Externa serve para dar proteção. A camada intermediaria
que é onde fica o papel mais grosso e ondulado, possui espaços
de ondulações, que ficam com ar, servindo como isolante
térmico, para posteriormente, quando for realizar um
transporte, auxiliar no controle da temperatura do produto
transportado. E a camada interna que tem a função de
revestimento.

Plásticos:o plástico é extraído do petróleo.
Ele tem capacidade de adaptar-se a diversas formas.
Ele serve paramanter a integridade do produto.
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Pallets: também chamado de estrados, são as
plataformas onde ficam as cargas que serão
movimentadas com a empilhadeira. Eles podem ser de
madeira ou de plástico. Ele possui entradas que permite o
encaixe dos garfos da empilhadeira. Ele facilita o
transporte dosmateriais, deixando oprocesso mais ágil.

Para uma empresa usar o pallet ela deve também possuir um filme estirável, que é
o plástico que serve para manter os produtos “amarrados”. Este filme é considerado
umdispositivo que auxilia a embalagem.

Bags: são bolsas grandes, de náilon, que servem para
armazenar, acondicionar e transportar produtos em pó ou
liquido. Ele é usado no transporte de açúcar, farinha de trigo,
produtos farmacêuticos eoutros.
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Tambor: são recipientes cilíndricos, de plástico ou aço, que
servem para armazenar produtos em pó ou líquidos. É muito
usado no transporte de petróleo, que tem como padrão o
volume de 200 litros.
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Exercícios

Estudo de Caso – Empresa A&M Exportações e Importações
A empresa A&M atua no ramo de exportação e importação, está enfrentando um grave

problema em suas cargas, pois elas estão chegando a seu destino final avariadas, essas cargas são
transportadas em embalagens tipo container e é utilizado o transporte tipomarítimo.

Esse problema está frequente, as cargas são acondicionadas dentro de containers onde são
lacrados, após são transportados via rodoviário até o porto onde são embarcados em navios
cargueiros, quando o container chega a seu destino final é observado os danos causados por
umidade acarretando assim avarias na carga.

A pergunta é como amercadoria em um container hermeticamente fechado e lacrado pode
chegar às portas do cliente com avarias causadas por umidade, tais como oxidação, corrosão,
mofo, caixas danificadas e etiquetas soltas.
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