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Parecer bem com o DocuWare

Os consultores da AVON vendem produtos de beleza desde 1886, sendo atualmente os maiores

vendedores diretos neste setor, com representantes trabalhando em 143 países em todo o mundo.

Um desses pontos de sucesso é Portugal, onde mais de 20.000 consultores apoiam mais de 3,6

milhões de clientes para terem o melhor aspecto possível. 

Com ferramentas fornecidas pela DocuWare, os
funcionários da AVON encontram-se agora mais bem
preparados para executarem as mais de 1.800
encomendas que recebem diariamente e para reagirem
mais rapidamente a reclamações. Os clientes da empresa
estão satisfeitos com a melhoria do serviço, enquanto
que a AVON Portugal se pode congratular pela
significativa redução dos seus custos - que permitiu
amortizar, no curto período de um ano e meio após a
sua instalação, o investimento de US$130.000 feito no
novo sistema de gestão de documentação!
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Requisitos e estrutura organizacional

A Tarefa

Gerenciamento racional de queixas

Economia de tempo e custo

Contratos de vendas e documentos
jurídicos

A AVON oferece uma garantia de 100 % de satisfação
para os seus produtos cosméticos e possui padrões
igualmente elevados para a prestação da assistência aos
seus clientes. Os produtos AVON são vendidos em
quiosques, institutos de beleza, e pela Internet, se bem
que a via mais usual ainda seja o "tradicional"
representante que os clientes AVON apreciam acima de
tudo, apoiando-se em conselhos especializados e numa
boa assistência personalizada. 

Se permite dizer que os representantes só podem
corresponder a essas expectativas se tiverem atrás de si uma organização sólida e confiável que possa executar as
encomendas sem demora e dar respostas rápidas às perguntas que forem feitas. A AVON realiza 18 campanhas de
vendas por ano com formulários que os representantes têm de preencher com as quantidades e os códigos dos
produtos. Os formulários, mais de 1.800 por dia, são enviados aos centros, onde são lidos eletronicamente e
conferidos por cinco pessoas durante seis horas por dia. Os originais das notas de encomenda são devolvidos com
os produtos no momento da sua entrega. Antes da adoção de um sistema de gestão de documentos, este processo
tornava difícil fazer a verificação cruzada de uma encomenda dentro de um período de tempo aceitável para
resolver quaisquer litígios. Para satisfação dos clientes e dos representantes, a empresa simplesmente enviava os
produtos reclamados como estando em falta, sem verificar a nota da encomenda. Um sistema de gestão de
documentos tornou-se, então, necessário para a resolução das reclamações de uma forma mais eficaz.   Outros
departamentos também se beneficiariam do acesso mais rápido e mais fácil aos documentos, entre eles o
departamento de contencioso, que tem necessidade de acesso a milhares de documentos jurídicos resultantes de
problemas de pagamento; o departamento comercial, para gerenciar faturas enviadas, e o departamento do
pessoal, para gerenciar os contratos de vendas.   

Enquadramento Técnico

A AVON Portugal dispõe de uma rede básica Windows de 50 usuários e o departamento de contabilidade trabalha
com um IBM AS/400 que gerencia o faturamento. A outra necessidade técnica que a AVON Portugal tinha era a
compatibilidade do sistema de gestão de documentos com o software de captura automática de dados ReadSoft,
que viria a ser instalado ao mesmo tempo. 

Documentos

Os principais documentos a incluir no sistema de gestão de documentos eram as notas de encomenda. Cerca de
1.800 a 2.000 notas de encomenda de uma página A4, frente e verso, manuscritas sendo que cada nota de
encomenda gera uma fatura.  Além disso, a solução precisaria arquivar um grande número de documentos, entre
os quais os contratos para os representantes de vendas - no total de 20.000 - bem como 5.000 documentos de
natureza jurídica.
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Solução

Módulos utilizados

DocuWare

COLD/READ

Todos os documentos importantes são arquivados
centralmente em arquivos. Os arquivos de papel
existentes foram digitalizados para que todos os
funcionários possam ter acesso imediato a documentos
importantes.

Resultados

Os funcionários em todos os departamentos passaram a dispor de acesso rápido aos documentos digitalizados e,
agora, as informações encontram-se disponíveis sempre que necessário. O DocuWare é compatível com o software
de captura de dados que a AVON usa, pelo que até mesmo documentos escritos à mão podem ser indexados
automaticamente.

Todos os arquivos são primeiro salvos no servidor. Mais tarde eles são armazenados em DVDs e tornados
disponíveis através de um jukebox.

Benefícios

Os Benefícios

Acesso fácil a documentos em casos que
anteriormente exigiam muito tempo.

Melhor Serviço

Documentos tais como notas de encomenda recebidas,
faturas e documentos jurídicos passaram a ficar
instantaneamente acessíveis pelo simples clique do
mouse, logo que sejam gerados ou recebidos, o que
significa que o centro de chamadas passa a dispor de
informações rápidas e completas para responder a
perguntas e a reclamações vindas de clientes e de representantes. 

Com a ajuda do DocuWare, as notas de encomenda, depois de digitalizadas, podem ser consultadas
instantaneamente apertando-se um botão. No caso de produtos reclamados como estando em falta numa entrega,
é agora rápido e fácil ver se o engano foi da AVON ou do destinatário. Torna-se, assim, possível corresponder à
garantia de 100 % de satisfação não só para produtos, mas também para a assistência. 

Respostas competentes garantem a satisfação do cliente e como respostas satisfatórias a reclamações têm provado
ser um dos melhores argumentos para a lealdade do cliente, neste caso o DocuWare apoia o respectivo programa
de fidelidade daqueles. 

Economia de Custos, de Espaço e de Tempo

A verificação de encomendas na sequência de reclamações de produtos em falta tem-se tornado rápida e fácil. A
AVON economiza custos pelo não reenvio de produtos na sequência de reclamações injustificadas. Arquivar no
mínimo 250.000 notas de encomenda por ano - 1 milhão de páginas - em papel correspondia a mais de 100
metros de papel em pastas, enquanto que o DocuWare guarda de forma perfeita toda essa documentação em 22
DVD que ficam disponíveis a partir do ambiente de trabalho. 
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 Para além do centro de chamadas, outros departamentos estão tirando vantagem do sistema de gestão de
documentos. Arquivos em spool files de faturas são agora arquivados automaticamente usando o módulo
COLD/READ. Em vez de se fazer a impressão de um original e de cópias em papel fino e frágil, só se torna
necessário fazer uma impressão em papel convencional - que é justamente o documento que vai para o cliente. As
cópias que têm de ser guardadas internamente são arquivadas eletronicamente e os dados do índice são lidos a
partir do fluxo de dados durante a impressão do documento. Considerando que a quantidade de facturas é de
1.800 a 2.000 por dia, este processo não só permite economizar papel e espaço, mas também poupa muito tempo
para arquivar e selecionar, o que anteriormente tinha de ser feito por uma pessoa em tempo integral. Os arquivos
encontram-se agora imediatamente acessíveis para pesquisa e até podem ser vistos no aspecto original graças a
uma máscara registada.
  É fácil imaginar que com as quantidades de faturas que a AVON tem de arquivar há erros que quase
necessariamente têm de ocorrer quando se confia no papel. Estes erros resultam de longos tempos para a busca de
faturas mal arquivadas. Com o DocuWare, longos períodos de espera são já coisa do passado. Em vez de 30
metros de papel por ano, os atuais arquivos de faturas em formulários contínuos são agora arquivados num DVD
de fácil manuseio. O tempo que se poupa é ocupado em tarefas mais interessantes e mais produtivas. Os processos
de contabilidade podem ser realizados mais rapidamente - de resto, faturamento mais rápido significa pagamento
mais rápido. 

As mesmas vantagens aplicam-se ao departamento de
contencioso, que tem de administrar milhares de
documentos legais, especialmente aqueles que se
relacionam com faltas de pagamento. Agora, o
departamento de pessoal se utiliza do DocuWare para
manter um contrôle apertado dos mais de 20.000
contratos feitos com os vendedores no campo.
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This document can also be found here:
http://pub.docuware.com/pt/avon-cosmetics-lda-portugal

Para obter mais informações, visite
nosso site em www.docuware.com

Conclusão
Os funcionários de todos os departamentos obtiveram o rápido acesso aos documentos digitalizados e novas
informações estão disponíveis sempre que forem necessárias. O DocuWare é compatível com o software de captura
de dados que a AVON planejava usar, portanto, mesmo os documentos escritos a mão podem ser automaticamente
indexados.

O software de captura de dados também tem sido usado no processo de arquivar documentos de gabinetes de
arquivos existentes após o processo de digitalização.
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