
 
 

Área Descrição da área   
Local de 
Trabalho  

BBrraanndd  MMaarrkkeettiinngg  

 Responsável pelo plano estratégico (desenvolvimento dos produtos, 
dos lançamentos e gerenciamento de marcas) que definirá os 
objetivos da América Latina, contemplando os gap's e 
oportunidades de cada região. Alinha as diretrizes globais e 
regionais com cada região. Análise de mercado na America Latina. 
Suporte ao MKTs locais, entendendo o portfólio e as necessidades 

de cada país.   Interface com as áreas cross funcionais ( Suplly 

Chain,Finanças, R&D...) do escritório regional. 

SSããoo  PPaauulloo//SSPP  

FFiinnaannççaass  

Garantir compliance e controles eficazes em um ambiente complexo 
e ao mesmo tempo ser um parceiro estratégico do negócio: 1. 
Suporte financeiro aos projetos, lançamentos e produtos para todos 
os mercados Latino Americanos, através do mapeamento de 

atividades, processos dos projetos e relatórios dos principais KPIs 
para suportar a tomada de decisão.  2. Gerenciar e administrar os 
recursos financeiros do escritório regional, monitorando e 
acompanhando a evolução das operações. Suporte na rotina mensal 
de fechamento (P&L): com as informações de Manufatura, 
Distribuição, Inventário e Working Capital; na rotina de despesas 
regionais. Responsável pelo alinhamento das diretrizes globais da 

área com os países da América Latina.           

SSããoo  PPaauulloo//SSPP  

SSoouurrcciinngg  

 Responsável pelo planejamento e execução dos projetos, 
controlando o progresso de cada fase, identificando possíveis riscos 
e soluções necessárias, utilizando metodologias e sistemas globais. 
Participação de projetos de melhorias de processos de projetos 
globais e regionais. 

SSããoo  PPaauulloo//SSPP    

PPllaanneejjaammeennttoo        

 Definição da estratégia de abastecimento e inventário de médio e 
longo prazo de matérias (matéria-prima e componentes) e 
lançamentos de novos produtos para a América Latina.         

SSããoo  PPaauulloo//SSPP  

PPllaanneejjaammeennttoo  ddee  

DDeemmaannddaa  

Responsável pela captação de demanda total para o Processo de 
Marketing e Vendas (curto, médio e longo prazo) integrados com o 

processo de Supply Chain, garantindo que todo o planejamento será 
considerado no desenvolvimento do Forecast. 

SSããoo  PPaauulloo//SSPP  

CCoommuunniiccaaççããoo    

Informar e motivar todos os funcionários nos diferentes níveis 

hierárquicos, fazendo com que eles estejam alinhados com os 
principais objetivos estratégicos para que ofereçam maior 

contribuição para o alcance dos objetivos da empresa. Representar, 
de forma geral, a companhia junto a empresas de mídia (falada e 
escrita) em assuntos ligados a sua promoção e imagem, bem como 
para aquelas publicações especializadas dentro do segmento de 
atuação. Assessorar os porta-vozes da companhia, quando de seus 
contatos junto a imprensa em geral e a mídia falada e escrita.  

SSããoo  PPaauulloo//SSPP  

RReeccuurrssooss  

HHuummaannooss    

Desenvolver a estratégia de gestão de pessoas e assegurar a 
implantação de programas e processos alinhados com as diretrizes 
globais e regionais de Recursos Humanos. Responsável por 
assegurar que a Avon tenha o número adequado de profissionais 
capacitados para atingir os objetivos de negócio, estimulando os 
comportamentos esperados e promovendo o desenvolvimento 

contínuo dos indivíduos e equipes na organização. 

SSããoo  PPaauulloo//SSPP  

II..TT  

Responsável pelas atividades e soluções providas por recursos de 
computação que visam permitir a produção, armazenamento, 
transmissão, acesso e o uso das informações. 

SSããoo  PPaauulloo//SSPP  

MMaarrkkeettiinngg    

Desenvolvimento dos produtos e das vendas, mediante: preço, 
distribuição, comunicação e produto para atendimento das 

principais demandas e necessidades dos clientes. 
SSããoo  PPaauulloo//SSPP  

PP&&DD  

Interação com a área de Marketing Regional, fazendo testes de 
fragrâncias e cores de produtos de todas as categorias. Aprovação 
de produtos promocionais junto à matriz. Suporte a problemas com 
matérias primas da área de Qualidade, suporte ao Sourcing na 

SSããoo  PPaauulloo//SSPP  



avaliação de alternativas para minimizar falta de produtos por falta 
de matérias primas. Disponibilizar fórmulas tentativas durante os 
testes e fórmula final aprovada para a área de Assuntos 

Regulatórios.  

VVeennddaass  

O Brasil é um dos maiores mercados de Venda Direta no mundo e a 
nossa Força de Vendas conta com cerca de 1 milhão e meio de 
Revendedores autônomos. Para atender estes Revendedores temos 
uma estrutura de Campo composta por Gerentes de Setor, Gerentes 

Divisionais e Gerentes Regionais. Com o objetivo de dar suporte a 
toda esta estrutura temos uma área interna de Vendas, organizada 
nos seguintes departamentos: Administração de Vendas, 
Inteligência de Mercado, Modelos Comerciais, Incentivos & Trade 
Marketing, Treinamento de Vendas, Contact Center, Estratégias 
Digitais e Projetos. Estagiar nas áreas internas de Vendas da Avon 
Brasil é ter a oportunidade de vivenciar nosso modelo de negócio de 

perto e desenvolver-se por meio da participação em projetos que 
impactam diretamente nossa Força de Vendas. 

SSããoo  PPaauulloo//SSPP  

DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  

ddee  EEmmbbaallaaggeemm  

A área de Desenvolvimento de Embalagens é responsável por 
assegurar, baseada em insights do consumidor e dos revendedores, 
bem como em requisitos técnicos e aspectos de custo, a melhor 
forma de apresentação, armazenagem doméstica e uso dos 

produtos Avon pelos nossos clientes. Objetiva continuamente 
aprimorar a experiência do consumidor com nossos produtos e a 
percepção de valor da marca Avon, ao tornar a aparência dos 
nossos produtos funcional e atraente ao uso. 

SSããoo  PPaauulloo//SSPP  

SSuuppppllyy  CChhaaiinn  

Responsável por gerenciar o caminho que um produto percorre 

desde a sua fabricação até o consumo, buscando redução de custos, 
aumento da qualidade, melhoria do desempenho na relação com 
fornecedores e clientes, melhorar tempos e ciclos na cadeia de 
forma a maximizar a competitividade do produto, criando valor 
agregado e diferenciais em relação a concorrência. A área de Supply 

Chain gerencia o “trade off” entre custo, serviço e inventário, 
atuando fortemente na integração / gerenciamento das informações 

entre as áreas do negócio e o mercado para tomada de decisões 
estratégicas. Um dos braços de Supply Chain é a Manufatura, cuja 
missão l é produzir produtos cosméticos dentro dos padrãos de 
qualidade estabelecidos, garantindo a segurança de nossos 
funcionários e a  satisfação de nossas revendedoras e 
consumidores. Ao trabalhar na Manufatura da Avon Brasil, você irá 

vivenciar os sistemas de gestão ISO e TPM, analisar indicadores de 
eficiência e produtividade, propor e implementar planos  para 
melhorar a eficiência dos processos produtivos. 

SSããoo  PPaauulloo//SSPP,,  

CCaabbrreeúúvvaa//SSPP,,  

SSiimmõõeess  FFiillhhoo//BBAA  

EEnnggeennhhaarriiaa    

Responsável pelo lançamento de novos produtos, desde a definição 
dos investimentos necessários em ferramentais e equipamentos 

utilizados até a implementação destes (primeira produção). 

Também cuida dos estudos de capacidade da fábrica, específica e 
implementa os equipamentos da planta. 

SSããoo  PPaauulloo//SSPP  

JJuurrííddiiccoo  

Representar a empresa no Brasil e assegurar a defesa de todos os 
processos e / ou tudo relacionado a todas as áreas do Direito. Atuar 
no planejamento tributário da empresa, propondo pareceres 
jurídicos, estudos e ações, definindo procedimentos e políticas que 

assegurem uma realização exata da legislação em vigor. Propor o 
estudo da legislação fiscal vigente, identificando as oportunidades e 
adequando nossos processos com a legislação tributária, sempre 
guiados pela Lei. 

SSããoo  PPaauulloo//SSPP  

 


