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Sociedade Fogás – Melhor
atendimento a clientes e revendas
com soluções SAP
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Visão Geral Executiva

Nome da Empresa
Sociedade Fogás LTDA

Empresa

Indústria
Óleo e gás

Visão
Por que SAP

Produtos e Serviços
Envasamento e distribuição de gás e serviços
relacionados a equipamentos que utilizam Gás LP

Implementação

Website
www.fogas.com.br

Solução

SAP® Solutions
SAP CRM e SAP ERP com SMS

Benefícios
Planos Futuros

Originalmente fundada pela família Benchimol, em 1956, no Estado do Amazonas, a
Sociedade Fogás LTDA. é conhecida por suas boas práticas de gestão baseadas em
soluções SAP. Desde 2010, a empresa vem se preocupando em otimizar seu
atendimento – a consumidores e revendas –, oferecendo mais mobilidade e
aprimorando seus serviços de pedido através da integração do SMS às suas soluções
de ERP e CRM.
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Empresa

Sociedade Fogás – Compromisso com o
cliente

Visão
Por que SAP
Implementação
Solução
Benefícios
Planos Futuros

A Sociedade Fogás LTDA. foi originalmente fundada
pela família Benchimol, em 20 de agosto de 1956, no
estado do Amazonas. De lá pra cá se especializou no
comércio e distribuição doméstica de gás, tendo em
seus produtos botijões de todos os pesos (2kg, 5kg,
8kg, 13kg, 20kg e 45kg), incluindo fabricações mais
voltadas ao meio industrial, como abastecimento
de centrais de gás com tanques de 125kg até 20
toneladas.
Com presença em cinco Estados da região amazônica
– Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará –, a
empresa oferece canais de distribuião de botijões
domésticos de gás para revendedores credenciados
e, destes, para os lares locais. A Fogás é uma empresa
que visa aprimorar seus canais de relacionamento,
otimizando-os para tornar mais simplificado o
caminho entre o pedido do cliente e a entrega do
produto.

1200

revendas espalhadas por todos
os estados onde atua
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Qualidade, Segurança e
Sustentabilidade
Sobre sustentabilidade, a empresa garante emitir
menos resíduos do que o álcool automotivo, por
exemplo, além de gerar apenas 3 gramas de resíduos
para cada botijão envasado. Além disso, recicla 89%
do material poluente derivado de sua produção.
Um botijão de 13kg despende energia equivalente
à de cinco árvores, o que contribui para evitar o
desmatamento de florestas, sobretudo a floresta
amazônica, onde a empresa atua em larga escala.

A Fogás trabalha com foco na segurança dos
processos, atendendo às normas ambientais e
prezando a simplicidade na compra e uso de seus
produtos pelas tecnologias atuais. Todas as bases
de envasamento da Fogás possuem certificação
ISO 9001 e, no caso das plantas de Manaus e Porto
Velho, também o ISO 14001.

Benefícios
Planos Futuros
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Por que SAP?

Empresa
Visão
Por que SAP
Implementação

soluções, a Fogás viu que poderia melhorar essa
produtividade apenas com uma integração melhor
de seus recursos já instalados. Então procurou a SAP,
que lhe ofereceu uma solução que integrasse todos
os seus processos em um único hub, facilitando a
dinâmica diária de suas operações.

A Fogás já utilizava soluções SAP, mas pelo uso de
diversos sistemas desenvolvidos internamente,
surgiram dificuldades em algumas etapas de seus
processos cotidianos, mais demorados do que o
esperado. Após pesquisar o mercado em busca de

Solução
Benefícios
Planos Futuros

“As soluções da SAP conferiram a união entre diversos
departamentos da empresa. Além disso, o suporte de suas
soluções e a sua longevidade a tornaram a melhor escolha para
a Fogás.”
Werley Oliveira Moraes, gerente de TI da Sociedade Fogás LTDA.
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Processo contínuo, resultado a longo
prazo

Visão
Por que SAP
Implementação
Solução
Benefícios

da SAP. Nos anos que seguiram, a Fogás investiu em
atualizações e upgrades dessas soluções.

A Fogás é parte de um grupo que também controla a
rede varejista Bemol, especializada na venda de artigos
eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e similares. A
Bemol já usava sistemas SAP em seu dia a dia e então a
diretoria do grupo decidiu que a Fogás, a partir de 2003,
também passaria a usar soluções da empresa. O projeto
de implantação começou em 2004, com duração de
aproximadamente nove meses. Em janeiro do ano
seguinte, aconteceu o “go live” e a companhia passou a
utilizar oficialmente as soluções de gestão corporativa
(ERP) e gestão do relacionamento com clientes (CRM)

Em 2010, a empresa notou a necessidade de uma
solução voltada para PI (Process Integration), de onde
nasceu o desejo de ter maior mobilidade em seus
serviços. A partir daí, entrou em novo processo de
implantação, desta vez para dar mais flexibilidade e
mobilidade às soluções SAP, e abriu seus serviços de
pedido de revendedores e consumidores através de
SMS, integrando o recurso às soluções através do SAP
NetWeaver Process Integration.

Planos Futuros

“A solução foi implementada pela equipe interna da Fogás,
integrando a boa comunicação do Process Integration com as
rotinas padrão do ERP e CRM.”
Werley Oliveira Moraes, gerente de TI da Sociedade Fogás LTDA.
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SAP ERP e CRM com SMS – Ganho de
produtividade e qualidade no atendimento

Visão
Por que SAP
Implementação

O novo formato de comunicação é utilizado tanto no
atendimento a revendas, quanto ao consumidor final.
O que diferencia um uso do outro é o fato de, no caso
do consumidor final, a integração via SMS acontecer
apenas com o sistema SAP CRM. Para revendedores,
é utilizado um software embarcado, desenvolvido
pela equipe da Fogás.

A Fogás integrou recursos de comunicação via
SMS às soluções de ERP e CRM da SAP em uso
na companhia. Através dessa integração, passou
a receber e atender ordens de vendas através de
sistemas de mensagens SMS.

Solução
Benefícios
Planos Futuros

“A solução da SAP nos ajudou a reduzir a carga de atendimento do
call center, que corresponde a 50% de nossos pedidos, além de
levá-la em parte para o SMS, garantindo maior mobilidade e
velocidade no atendimento.”
Werley Oliveira Moraes, gerente de TI da Sociedade Fogás LTDA.
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Excelência e expansão do atendimento

Empresa
Visão
Por que SAP
Implementação

A solução da SAP auxiliou a Fogás a mudar o perfil de
atendimento de seu call center. A partir do momento
em que passou a utilizar o recurso de SMS como
ferramenta de atendimento aos clientes, a Fogás
conseguiu liberar o call center para responder a outros
tipos de ocorrências, estando mais próximo do cliente
e garantindo atendimento de forma mais rápida. A

integração com SMS promoveu uma redução de 27%
na carga de atendimento do call center.
Antes, o call center era somente de vendas, agora está
orientado a atender solicitações que agreguem mais
valor à revenda, ou seja, o parceiro na venda para
consumidores finais.

Solução
Benefícios
Planos Futuros

“A nova solução da SAP nos promove uma redução de 27% da
carga de atendimento do call center. Desafogamos um
departamento de atendimento ao implantarmos uma solução
que nos aprimorasse áreas da empresa que nos eram
problemáticas.”
Werley Oliveira Moraes, gerente de TI da Sociedade FOGÁS LTDA.
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A Fogás ainda está colhendo frutos da implantação
da solução SAP CRM e ERP com SMS, mas a
empresa pretende melhorar mais. A ideia é que,
em 2013, seja feito o upgrade do SAP CRM para a
sua última versão. Além disso, a companhia analisa
produtos de mobilidade, como a plataforma de
mobilidade Sybase Unwired Platform (SUP) com
Afaria para desenvolvimento e gerenciamento de
aplicativos móveis.

Planos Futuros
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