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A Avon, parte do grupo Natura &Co e uma das maiores empresas de venda direta do mundo, utilizou a plataforma de decisão da FICO
para melhorar sua concessão de crédito no Brasil, reduzindo a inadimplência de seus revendedores em 72%. A empresa também foi
capaz de automatizar 90% das solicitações de aumento de limite feitas por representantes de vendas. Essa ação teve um impacto
positivo, levando a um aumento do número de representantes ativos que passaram a comprar produtos a cada campanha. Com uma
interface amigável, a plataforma permite que os próprios gerentes de crédito implementem as políticas em questão de horas.

Antes da implantação, a empresa tinha altos índices de inadimplência de seus representantes, principalmente nos primeiros pedidos.
Uma das principais questões era que os sistemas operavam em silos e a política de crédito era baseada em regiões, em vez de ser
individual. O problema deixou evidente que a infraestrutura existente era incapaz de oferecer à Avon a agilidade, interoperabilidade e
qualidade de decisão que a empresa precisava.

"Um dos maiores desafios do projeto foi a extração de dados do sistema anterior, que não foi construído para trabalhar com inteligência
de dados", disse Alexandre Graff, presidente da FICO para a América Latina e Caribe. "Isso foi resolvido dividindo o projeto em fases, à
medida que integramos novas ferramentas, migramos bancos de dados e integramos soluções de terceiros. A mudança para um
moderno mecanismo de decisão de crédito baseado na nuvem proporcionou um impulso significativo aos negócios da Avon", concluiu o
executivo.

Ao implantar o sistema da FICO na nuvem, a Avon foi capaz de criar regras inteligentes orientadas por dados, fornecer aos usuários de
negócio maior autonomia para calibrar a política com menos dependência da equipe de TI e produzir uma trilha de auditoria que rastreou
as alterações feitas.

A flexibilidade do sistema foi um grande benefício para a Avon. As mudanças de política, que costumavam levar até seis meses para
serem finalizadas devido à carga de trabalho do departamento de TI, agora podem ser concluídas em algumas horas pela equipe de
crédito.

Usando os recursos da plataforma FICO®, a Avon foi capaz de executar testes champion/challenger em mudanças de política, aplicativos
de score de crédito, criar planos de contingência e integrar-se diretamente com outros aplicativos. Com isso, a Avon foi capaz de
automatizar 90% das solicitações de aumento de limite de crédito individual.

O conjunto de ferramentas utilizadas pela Avon inclui as soluções FICO® Decision Modeler - Cloud Edition , FICO® Model Translator ,
FICO® Application Studio SaaS e FICO® Decision Management Platform - Cloud Edition .
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https://www.fico.com/br/sdwww/en/products/fico-decision-modeler
https://www.fico.com/br/sdwww/en/latest-thinking/product-sheet/fico-model-translator-java
https://www.fico.com/br/sdwww/en/latest-thinking/product-sheet/fico-application-studio
https://www.fico.com/br/sdwww/en/platform
https://www.myfico.com/?utm_source=fico.com&utm_campaign=fico-top-nav-cta
https://www.fico.com/br/mp-resource/


"A Avon empreendeu uma implantação na nuvem abrangente e transformacional", disse Nikhil Behl, CMO da FICO. "A Avon é um ótimo
exemplo de como as organizações podem otimizar e automatizar funções críticas de negócio, como o processo de concessão de crédito,
para torná-las mais rápidas, seguras e eficientes".

Como resultado, a Avon ganhou o FICO® Decisions Awards 2021 na categoria Implementação na Nuvem. O prêmio é uma iniciativa da
FICO e tem como objetivo reconhecer projetos que apliquem tecnologias de forma inovadora e com resultados mensuráveis.

"A história da Avon é realmente notável", disse René Javier Guzmán, diretor de riscos de mercado e liquidez do Banreservas e um dos
jurados do FICO Decisions Awards. "A escala e a geografia de um mercado como o Brasil oferecem muitos desafios, como tentar avaliar
alguém sem uma reunião presencial e precisar confiar apenas nos dados. Os juízes ficaram impressionados com o nível de automação e
transformação de decisões alcançado em um ano pela Avon, e a forma como a empresa cultivou o relacionamento com seus
representantes".

A plataforma da FICO® fornece a base de decisão ideal que as empresas precisam para alcançar com sucesso a transformação digital.
Ele fornece uma visão sem precedentes das necessidades imediatas e futuras dos clientes, eliminando silos de dados e permitindo a
interoperabilidade entre aplicativos corporativos. A FICO foi nomeada líder pela Forrester Research no relatório The Forrester Wave™:
Digital Decisioning Platforms, Q4 2020 .

Sobre a Avon

A Avon, parte do grupo Natura &Co desde 2020, é uma das maiores empresas de venda direta no mundo. Fundada em 1886, trabalha pela
elevação da autoestima, democratização da beleza e a promoção do empreendedorismo feminino. Desde 1958 no Brasil, expandiu sua
força de trabalho para cerca de 1,3 milhão de revendedores. A Avon é mais do que uma empresa de beleza: é um movimento global pela
autonomia das mulheres, com um modelo de negócios ancorado na inovação, geração de oportunidades e na ampliação de suas
habilidades empreendedoras, com o objetivo de fortalecer as economias e impactar positivamente a sociedade.

Seu portfólio diverso inclui produtos inovadores e de alta tecnologia, com marcas reconhecidas mundialmente como as linhas de
maquiagem Avon e Color Trend, as linhas de cuidados Renew e Avon Care e os perfumes Far Away e 300km. Além disso, sua revista
também oferece diversos itens para Moda & Casa.

Para mais informações sobre a Avon, acesse o site: https://www.avon.com.br

Sobre o FICO Decisions Awards

O FICO Decisions Awards reconhece organizações que estão obtendo sucesso notável usando as soluções da FICO. Um grupo de jurados
independentes, com profundo conhecimento do setor, avalia as indicações com base em melhorias mensuráveis nas principais métricas;
uso comprovado das melhores práticas; escala, profundidade e amplitude do projeto; e usos inovadores da tecnologia. Os juízes de 2021
são:

Prasanna Dhoré, diretora de dados, análise e inovação da Equifax
David Dittmann, vice-presidente de dados e análises da P&G (vencedor de 2019)
René Javier Guzmán, diretor de riscos de mercado e liquidez do Banreservas (vencedor de 2019)
Tomas Klinger, diretor de ciência de decisão e dados da Home Credit (vencedor de 2019)
Marcel Le Gouais, editor-chefe da Credit Strategy
Tiffani Montez, analista bancária da Aite
Lisa Morgan, jornalista e analista da InformationWeek
Ignazio Provinzano, chefe de operações de risco da Swisscard (vencedor de 2019)

Os vencedores do FICO Decisions Awards receberão destaque e ganharão ingressos para o FICO® World 2021, a Conferência das
Decisões, que será em novembro de 2021, em Orlando na Flórida.

Sobre a FICO

Líder mundial em software de análise preditiva, a FICO é especializada em examinar dados e aplicar tecnologias como inteligência
artificial, machine learning e analíticos para prever o comportamento do consumidor, otimizando as interações das empresas com seus
clientes. Com atuação em mais de 100 países, a empresa desenvolveu uma plataforma na nuvem que contribui com a tomada de mais
de 10 bilhões de decisões de negócio por ano e que protege 2,6 bilhões de cartões contra fraudes. A FICO reúne mais de 195 patentes
globais de tecnologias que aumentam a lucratividade e a satisfação do cliente, colaborando para o crescimento de empresas de diversos
segmentos, como financeiro, seguros, varejo, telecomunicações, entre outros. Fundada em 1956 e com sede no Vale do Silício, a FICO
inaugurou seu escritório no Brasil em 1998.

https://www.fico.com/br/sdwww/en/latest-thinking/analyst-partner/forrester-wave-digital-decisions-platforms-q4-2020
https://www.avon.com.br/
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Entre em contato hoje mesmo e aprenda como você pode começar a tomar decisões que impulsionam

níveis mais altos de crescimento, rentabilidade e satisfação do cliente. Para falar com um consultor de

vendas de soluções da FICO, ligue gratuitamente para 888.342.6336 ou, se estiver fora da América do

Norte, para 651.765.3555.

Mapa do site

FALE CONOSCO

Relações Públicas — FICO 
milladelfino@fico.com

Contato com a imprensa 
In Press Porter Novelli 
Alan Mariasch 
+55 11 3323 3795 / +55 11 98606 6854 
alan.mariasch@inpresspni.com.br

Contatos da sala de imprensa

Greg Jawski 
Américas

greg.jawski@porternovelli.com 

+1 212-601-8248

Darcy Sullivan 
Europa, Oriente Médio e África

dsullivan@fico.com 

+44 (0) 209-940-8719

Saxon Shirley 
Pacífico Asiático

saxonshirley@fico.com 

+65 6422-7795

Milla Delfino 
América Latina

milladelfino@fico.com 

+55 11 97673-6583
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