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CORRIDA DE
OBSTÁCULOS
Uma complexa operação faz com
que os produtos cheguem até as
revendedoras no prazo estipu ado

Entre o rito de uma cliente fazer o
pedido de um simples vidro de esmalte
escolhido no catálogo que sua manicu-
re lhe mostrou, receber a garantia de
que a encomenda feita até um deter-
minado dia chegará na data estipulada
e ter a mercadoria em casa, um longo
caminho terá sido percorrido. A entre-
ga é a etapa final de um processo de
logística que inclui modernos centros
de separação e expedição, sistemas
informatizados de processamento de
pedidos e uma malha de despacho e
distribuição. Esta última usa, na maior
parte das vezes, os serviços de trans-
portadoras e, numa escala menor, a
estrutura dos Correios.

Apenas a Avon - que opera com
uma rede de l milhão de revende-
doras no Brasil - percorre 50 milhões
de quilômetros a cada 20 dias para
entregar os pedidos. "Isso eqüivale a
fazermos quatro viagens de ida e volta
à Lua", compara Marcos Resca, diretor
de logística da companhia.

Não por acaso, a operação logís-
tica representa uma das principais
diferenças do modelo de vendas
diretas em relação ao tradicional.
Companhias como Avon, Natura,
Hermes, Tupperware e Herbalife,
entre outras que atuam no mercado
brasileiro, atendem o consumidor
por meio de uma rede de revendedo-
res, quase sempre mulheres. A vitrine
são catálogos que mudam a cada
20 ou 30 dias, período conhecido

por campanha. É o tempo que esse
exército terá para fazer as vendas e
consolidar tudo num único pedido a
ser encaminhado ao fornecedor.

Diferentemente do varejo tra-
dicional, essas revendedoras não
têm estoque local. Elas compram
conforme as encomendas. E recebem
uma caixa contendo todos os itens
pedidos. Se, por exemplo, a caixa
da manicure citada lá no início não
tiver o esmalte que a cliente queria,
ela terá perdido a venda. Se ela não
vende, o fornecedor não recebe. Daí
o esforço das empresas para garantir
que os pedidos cheguem correta-
mente na primeira entrega.

A tarefa torna-se mais complexa
porque os pedidos chegam todos de
uma vez e são despachados quase to-
dos ao mesmo tempo. Para organizar a
operação, as empresas optam por con-
centrar os pedidos em determinadas
datas - algumas ao final da campanha,
quando termina o ciclo de vendas, ou-
tras uma vez por semana, por exemplo.
De qualquer forma, as revendedoras
têm um valor mínimo a partir do qual
podem extrair o pedido. O valor varia
entre R$100 e R$150.

As revendedoras encaminham
todas as encomendas na mesma folha
de pedido. E poucas enviam as enco-
mendas diretamente ao fornecedor.
A maioria das empresas opera com
um modelo de funil. Os milhares de
revendedoras repassam os pedidos

a canais intermediários que fazem a
consolidação até o fornecedor. A figu-
ra do intermediador ganha diferentes
formas e nomes em cada empresa.

Na Avon, a legião de revende-
doras é dividida em grupos de mil,
que ficam sob a supervisão de uma
gerente de setor. É para ela que vão
todos os pedidos do grupo, que tem
20 dias para fechar as vendas. Findo
o prazo, os pedidos podem ser en-
tregues pessoalmente nas reuniões
organizadas pela empresa ou via
correio, quando da impossibilida-
de de comparecer ao encontro. A
partir de 2006, a empresa criou um
sistema pelo qual as revendedoras
podem enviar pela internet as enco-
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mendas diretamente para a Avon.
Segundo Resca, cerca de 10% dos

pedidos processados já chegam pela
web. Os outros 90% seguem o caminho
tradicional. As gerentes de setor são
responsáveis por juntar os pedidos
encaminhados pelo grupo. Como são
formulários de papel, os documentos
seguem para o fornecedor em malotes
recolhidos pelas transportadoras que
servem a região onde ficam as gerentes.
A correspondência é, então, entregue
no centro de distribuição responsável
pelo abastecimento da área.

No grupo Hermes, que comer-
cializa produtos em três catálogos
diferentes (Hermes, que vende de
confecção a utilidades domésticas;

lingerie Duloren; e cosméticos Bella),
as 400 mil revendedoras se reportam
a uma rede de 2,5 mil franqueados.
Elas preenchem as folhas de pedido
e entregam para essas empresas. O
franqueado digita todos os pedi-
dos e envia eletronicamente para a
Hermes pelo sistema HermesNet,
especialmente criado há cinco anos
para executar a tarefa.

"Antes disso, as revendedoras en-
tregavam as fichas nos franqueados,
que, por sua vez, enviavam os pedidos
por Sedex. E a digitação era feita pela
Hermes", explica Gustavo Bach, diretor
de marketing do grupo. O canal de
franqueados foi criado em 1999. Até
essa época, a revendedora enviava os

pedidos por carta-resposta diretamen-
te para a Hermes, que despachava as
mercadorias para a agência de correio
mais próxima da casa da vendedora.
Ela ia até lá, pagava e retirava a caixa
com os produtos. Esse formato ainda
persiste, mas representa apenas 10%
das encomendas processadas.

No modelo daTupperware, 33 dis-
tribuidores independentes respon-
dem pelo despacho das mercadorias
até as revendedoras agrupadas por
região geográfica. Essas empresas
concentram e encaminham os pedi-
dos efetuados. A fatura das compras é
feita em nome desses distribuidores,
explica Paola Kiwi, diretora de vendas
e marketing da Tupperware. Os 50 mil
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revendedores podem enviar os pedi-
dos diretamente ao distribuidor ou
por intermédio da executiva líder de
grupo, que eles encontram uma vez
por semana para reuniões de negó-
cios. São 1,2 mil líderes de grupo.

As revendedoras preenchem os
formulários de pedidos, que são
repassados pessoalmente, por fax
ou telefone. Os distribuidores tra-
tam de consolidá-los num sistema
informatizado. E, pelo computador,
mandam o arquivo digital que
contém todas as informações para
serem processadas pela fábrica que
fica na cidade do Rio de Janeiro.

O grupo Tupperware também
conta desde 2006 com uma operação
de vendas diretas na área de cosmé-
ticos, a Fuller Cosmetics, ex-Sara Lee.
Paola Kiwi explica que nesse caso a
logística é um pouco diferente. As 15
mil consultoras da marca mandam
os pedidos para 60 gerentes de área,
que são responsáveis por remetê-los
à fabrica. Ao contrário do modelo
adotado pela Tupperware, a Fuller
despacha os produtos diretamente
para o endereço das consultoras. No
total, o grupo comercializa 5 milhões
de itens, dos quais 80% correspon-
dem a produtos Tupperware.

O conceito da operação de se-
paração na fábrica ou nos centros
de distribuição é praticamente o
mesmo. As diferenças cruciais estão
na tecnologia empregada - dos equi-
pamentos, como esteiras por onde
escorrem as mercadorias, ao software
que controla a logística interna da
expedição. A separação é feita por pe-
dido, montando a caixa com os itens
encomendados pela revendedora.

De modo geral, a expedição de
uma empresa de vendas diretas se
parece com uma linha de monta-
gem, intercalada por estações onde
funcionários colocam os produtos
encomendados dentro das caixas. Eles
seguem a ordem que aparece na tela
do computador instalado na ilha onde
trabalham. Concluída a montagem da
caixa, o próximo passo é enviá-la até a
revendedora que fez o pedido.

A race against odds

Paola, da Tupperware: 33 distribuidores

independentes despacham as mercadorias

Geralmente, a separação em
caixas não demora mais que um dia
após a entrada do pedido. O tempo
que leva para chegar às mãos da
revendedora varia basicamente em
função da distância. A média nacio-
nal da Avon, por exemplo, é de 5,2
dias. Isso significa que, para os gran-
des centros urbanos, a encomenda
pode ser entregue em dois dias. Para
endereços mais distantes, esse prazo
pode se estender até nove dias.

No caso da Hermes, além de
abastecer a rede de revendedoras,
o centro de distribuição do grupo
atende às vendas feitas pelo site
de comércio eletrônico - compra-
facil.com, que estreou em 2003 e
representou 30% do faturamento
total da empresa em 2006. Também
presta serviços de logística para
outras empresas. O contrato mais
recente foi fechado com o Banco do
Brasil. E a Hermes que faz a logís-
tica da campanha do Ourocard da
instituição. O cliente pode trocar
os pontos acumulados por prêmios
que são entregues pela empresa.
Segundo Gustavo Bach, diretor de
marketing do grupo, a previsão é
de que esse canal de serviços venha
a contribuir com 5% do faturamen-
to planejado para 2007.

In direct seííing, delivery is just the final stage of an ex-
tensive logistics process that includes modern sorting and
shipping centers, computerized systems for handling orders
and a large dispatching and distribution network, Most of the
time, the latter uses the services of specialized carriers and the
Brazilian postal system.

Thus it is not by chance that logistics represents one of the
biggest differences between the direct selling model and traditio-
nal retailing. In thefirst place, most direct sellers dorft carry local
stocks. They buy according to their orders and receive a package
containing ai! the items they have reguested. If an item is lacking,
thesalesperson losesasaie. And if they dorft sei!, their suppliers
receive nothing. That is why the companies make such a great
effort to ensure that orders arríve correctly the first time.

The enterprise becomes even more compíex because ali
orders generally arrive at once and are dispatched almost ali
at the same time. To organize such an operation, the compa-
nies usually concentrate their orders on pre-establíshed dates
- some at the end of a campaign and others once a week.

Most of the companies use a funnel model to operate. Thousan-
ds of sellers pass their orders on to intermediate channels, which
then consolidate forthe manufacturer. These intermediaries go by
different names and use different methods for each company.

At Avon, the direct-selling gianfs legion of representatives is
divided into groups of thousands, which are then p!aced under the
supervision of a sector manager. This person receives ali orders
from a group, which typically hás 20 days to dose its sales. After
this period hás expired, the orders can be delivered personally
at organized meetings held by the company or through the mau,
when a seller ís not able to attend. In 2006, Avon created a
system by which sellers can now place their orders via internet

For the Hermes group, which markets products in three
distinct catalogs - Hermes (everything from clothing to hou-
sehold utilities), Duloren (lingerie) and Bella (cosmetics) -, the
company's 400,000 sellers reportto a network of 2,500 fran-
chises. They fill out orders and send them to one of these units.
The franchise then enters the order and sends it electronically
to Hermes under the HermesNet system, especiaíly created
five years ago to execute these tasks.

Under the Tupperware model, 33 independent distributors
are responsible for dispatching the company's products to selíers
according to geographical region. These companies concentrate
the orders and forward them to the head office. Nevertheless,
the actuaí invoices forthe purchases are made in the name of the
distributors, explains Paoía Kiwi, director of sales and marketing
for Tupperware. The multinationafs 50,000 representatives in
Brazi! can send their orders directly to their regional distributor
or to one of the 1,200 executive leaders of each group in Brazil,
with whom they have weekly business meetings.
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