


conseguia identificar quanto era
vendido pelos representantes e
quanto era resultado da atuação
direta dos distribuidores.

A confusão acontecia
porque, muitas
vezes, o distribuidor
não recebia a
encomenda
completa.
Nesses casos, o
representante de vendas
precisava voltar (mais uma
vez!) à farmácia para conferir o
que ainda faltava receber e tirar
um novo pedido. Às vezes, para
aumentar a confusão, o dono da
farmácia fazia a solicitação por
conta própria, No final, o
processo de venda demorava no
mínimo uma semana para ser
concluído. E os executivos da
Medley só sabiam o valor total
de tudo que era vendido.
Detalhes, ninguém sabia.

É quando Pedro Balista, o
diretor de TI do laboratório,
entra na história. Diante das
reclamações dos representantes
e da empresa, ele percebeu que
o processo precisava mudar. E a
solução era automatizar a força
de vendas da Medley.

No final de 2006, Pedro
começou a testar, em São Paulo,
os smartphones Qtek da
fabricante HTC; para trafegar
os dados, usava a rede da Tim.
Valéria estava no grupo piloto e

foi uma das primeiras a
abandonar as planilhas de
papel (as árvores agradecem) e
entrar na era digital.

A partir daquele momento,
Valéria e os
representantes de
vendas deixaram
de esperar chegar
em casa para
entrar em contato

com os distribuidores. Eles
passaram a fazer a encomenda
ali mesmo, no ponto-de-venda,
ou dentro do carro, ou na hora
do almoço, ou enquanto tomam
um café na padaria da esquina.

No máximo, 22 segundos
depois de ser feito, o pedido é
transferido pelo smartphone a
um portal criado pela Medley.
Dali, segue para um
distribuidor, que responde
dizendo se há estoque suficiente
para atender o
pedido e se o
comerciante
possui crédito
disponível para
fazer a compra.
Caso esteja tudo certo, o
processo de venda, que antes
demorava uma semana, termina
em três minutos. Para a
Medley, o negócio é vantajoso,
pois agora é possível saber
exatamente qual o caminho
percorrido pelos produtos até
chegar ao cliente. A experiência

piloto de Valéria e colegas foi
aprovada e, em março de 2007,
o projeto foi implementado em
todo o Brasil.

A mudança não atinge as
grandes redes de farmácias, que
já usam um sistema integrado
para fazer pedidos diretamente
ao consumidor. Com a
automação, a Medley abriu o
portal de vendas para as redes
médias e farmácias
independentes também
poderem atuar como as
grandes. Se quiserem,
podem acessar a internet
e fazer eles mesmos o pedido.
Ou então ligar para a central
da empresa, na qual são
atendidos por um operador.

Ainda assim, os
representantes de vendas ainda
vendem mais. Na verdade,
muito mais do que antes.

No início da
implementação,
vendiam 380 mil
unidades. Agora,
vendem uma
média de dois

milhões de unidades de
medicamentos por mês.
Eles ainda visitam dez
farmácias por dia, mas não
precisam voltar até elas uma
vez por semana - o que amplia
o número de clientes visitados.
E Valéria deixou de levar
trabalho para casa.
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